
Abstrakt 

Patienter läggs in på intensivvårdsavdelning (IVA) i samband med plötslig sjukdom eller 
trauma. Det är för närstående en chockerande och skrämmande upplevelse kantad av oro och 
rädsla för patientens liv. IVA-sjuksköterskorna har till uppgift att bistå och stödja närstående. 
Syftet var att genom litteraturöversikt belysa behov och upplevelser hos närstående till patient 
som vårdas på intensivvårdsavdelning. Metoden var en litteraturöversikt av vetenskapliga 
artiklar publicerade år 2000-2010. Sexton artiklar som motsvarade syftet och 
inklusionskriterierna bearbetades och analyserandes varav tre rubriker och nio underrubriker 
framkom. När närstående befann sig i en krävande och svår situation var det viktigaste att ha 
familjen nära. De beskrev stor oro för framtiden där det svåraste var att vänta på information 
om patientens tillstånd, de hade även svårigheter att förstå information när de var under 
psykisk press. Det underlättade att få vara delaktig i vården av patienten. Sömnen och 
matvanorna hos närstående påverkades negativt under vistelsen på IVA. Behovet av 
praktiskt, fysiskt och psykiskt stöd från sjuksköterskorna ökade. Närstående använde sig av 
copingstrategier för att hantera situationen. De var i stort behov av adekvat information. 
Större medvetenhet om närståendes behov och upplevelser leder till förbättrat stöd och 
omhändertagande, det underlättar bearbetningen av upplevelsen. 
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Bakgrund 

I slutet av 1950-talet när intensivvårdsavdelningar (IVA) introducerades i Sverige var 

uppmärksamheten till patientens närstående otillräcklig. Att besöka patienten var ofta 

förbjudet eller strikt begränsat till korta perioder. Det inträffade att patienten avled utan att 

någon närstående fanns vid deras sida. Majoriteten av IVA-avdelningarna i Sverige har på 

senare år haft den policyn att närstående ges möjlighet till att besöka när som helst under 

dygnet (Bergbom & Askwall, 2000).  

Ohälsa/sjukdom är en familjeangelägenhet som påverkar alla medlemmar i familjen. 

Sjuksköterskans synsätt kan underlätta eller hindra möjligheterna att lindra lidandet (Wright, 

Watson & Bell, 2002, s. 359-360). 

Närstående definieras som den patienten anger som närstående. Det finns situationer när 

patienten inte kan uppge närstående, den närstående är då den som har den mest varaktiga 

och löpande kontakten med patienten. Det kan vara make/maka, myndiga barn, föräldrar eller 

andra som står patienten nära (Hälso- och sjukvårdslagen, 1982:763).  

Vid akut och kritisk sjukdom har patienten större behov av stöd från närstående och de har 

också ett större behov av att få vara nära patienten. Närstående betraktas som en viktig resurs 

inom intensivvården när det gäller patientens rehabilitering men de kan också befinna sig i en 

stress- och krisreaktion och för att de närstående ska kunna vara en resurs för patienten måste 

de känna sig trygga i situationen. De närståendes yttre resurser beror på det sociala nätverket, 

förpliktelser, och intensivvårdssjuksköterskans kompetens (Hupcey, 1999; Swoboda & 

Lipsett, 2002). Paul och Rattray (2008) beskriver hur stressande det är att ha en anhörig som 

vårdas på IVA. Närstående upplever psykologiska effekter som kan visa sig som ångest och 

depressivitet under och efter vårdtiden. Faktorer som kan påverka närståendes psykologiska 

välmående är bland annat osäkerhet om patientens prognos och den tekniska miljön. 

Närheten är också viktig, speciellt i den akuta fasen. Att de själva hade de bekvämt ansågs 

som minst viktigt, allt fokus låg på patienten. Det framkom också att det många saknade var 

ett bekvämare anhörigrum. Att inge hopp fastställdes som ett viktigt behov för de närstående 

men det kunde vara svårt för sjuksköterskan när patientens prognos var dålig, speciellt när 

hon/han ska uppfylla andra behov samt ge ärlig information.  

Antonovsky definierar copingstrategier som faktorer som bidrar till att upprätthålla 

kontinuitet i livet och hjälpa individen att bemästra situationen (Antonovsky, 1994, s. 34-35). 
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Närstående använde sig av copingstrategier för att anpassa sig till situationen och de 

varierade beroende på sociodemokratiska samt kulturella faktorer, hälsostatus, tidigare 

upplevelse av sjukvård eller patientens psykologiska status. Relationen mellan patienten och 

närstående stärktes som en positiv konsekvens av den kritiska sjukdomen (Paul & Rattray, 

2008). En vanlig copingstrategi närstående använde sig av var att fokusera på den behandling 

som patienten fick samt puls, blodtryck och den medicinska utrustningen (Leske, 2002). 

Kock – Redfors (2002, s. 12, 20) beskriver begreppet professionell intensivvård av anhöriga, 

som det bemötande och omhändertagande av närstående som sjuksköterskor ger i samband 

med trauma, plötslig och oväntad sjukdom och död. Hon anser att om de närstående redan i 

det akuta skedet tas väl om hand så underlättar det sorgprocessen. Hon skriver vidare att det 

är viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar i vilken fas av krisreaktionen som de närstående 

befinner sig i, för att kunna ge rätt stöd.  Enligt Cullbergs kristeori kan den psykiska pressen 

bli lika stor för närstående som för patienten själv. Den traumatiska krisens förlopp kan delas 

in i fyra naturliga faser: chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringfas. Dessa 

faser har karaktäristiska innehåll och terapeutiska problem. Målet för all krisbehandling är 

stödja den drabbade så att krisen genomlöper en naturlig utveckling till bearbetning och 

nyorientering (Cullberg, 2006, s. 125, 142-143, 157). När det gäller omhändertagandet av 

närstående i samband med trauma är det den ansvariga läkaren som ska informera dem och 

sedan berätta för den övriga sjukvårdspersonalen vilket budskap läkaren vill förmedla så de 

kan förstärka detta. Sedan ska de närstående få träffa den skadade så snart som möjligt. Om 

det har inträffat ett dödsfall på IVA så ska närstående bli erbjudna att delta i ett 

uppföljningssamtal, där även ansvarig sjuksköterska och undersköterska bör närvara, för att 

de ska få svar på viktiga frågor. Det är särskilt viktigt för att de inte ska fastna i ett ältande 

om de har obesvarade funderingar kring sjukdomsförloppet eller dödsfallet (Kock – Redfors, 

2002, s. 32-34, 54-55). Den psykologiska betydelsen som en traumatisk händelse kommer att 

få är beroende på tidigare livshistorien. Ångestväckande situationer under barndomen 

försvårar genomlevandet av kriser i vuxenåldern (Cullberg, 2006, s. 137). 

I intensivvårdssjuksköterskans ansvar och funktion ingår att göra bedömningar, analysera, 

planera, genomföra och utvärdera avancerad omvårdnad till svårt sjuka patienter. Ansvaret att 

identifiera patientens behov sträcker sig över hela dygnet. Det innefattar allt från patientens 

individuella behov att ge en avancerad omvårdnad och medicinsk behandling. Eftersom 

närstående ofta är närvarande har intensivvårdsjuksköterskan även ett ansvar att ta hand om 

dem, som också kan befinna sig i ett kristillstånd (Högskoleförordningen, 1993:100).  
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Syfte  

Att genom litteraturöversikt belysa behov och upplevelser hos närstående till patient som 

vårdas på intensivvårdsavdelning. 

 

Frågeställning 

Hur hanterar närstående situationen? 

 

Metod 

Metoden som använts var en litteraturöversikt av artiklar som vilar på en vetenskaplig grund 

med syftet att göra en sammanställning av studier som berör vårt valda område. 

Litteraturöversikten baseras på studier som kritiskt granskats och kvalitetsbedömts (Forsberg 

& Wengström, 2003, s. 26-29). Enligt Polit & Beck (2008, s. 105) utförs en litteraturöversikt 

för att erhålla en kunskapsbas inom området.  

Artikelsökning 

En första sökning gjordes 2010-07-21 i de webbaserade databaserna Cinahl och PubMed med 

meshtermer och fritextsökning. En kompletterande sökning utfördes 2010-09-30. 

Meshtermerna presenteras under tabell 1. Resultatet av sökningen sammanställs i tabell 1.  

Inklusions- och exklusionskriterier 

Endast artiklar skrivna på engelska, publicerade mellan år 2000 - 2010 som fokuserar på 

närståendes upplevelser när vuxna patienter vårdas på intensivvårdsavdelning, omvårdnaden 

kring intensivvårdspatienter och omhändertagandet samt bemötandet av närstående har 

använts. Vetenskapliga artiklar som inte motsvarar syftet och fokuserade på patient och 

sjuksköterskeperspektiv och artiklar som berörde barn och ungdomar under nitton år samt 

artiklar från Asien och Afrika har exkluderats. 

Litteratursökning 

Tabell 1 illustrerar de sökningar som gjorts på de webbaserade databaserna Cinahl och 

PubMed. Limits har markerats som * i tabellen. Limits som använts på Cinahl är: abstracts, 
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english, humans, all adults samt artiklar publicerade mellan år 2000-2010. På PubMed 

användes abstracts, english, links to fulltext, humans, all adults 19+, samt artiklar publicerade 

de senaste 10 åren. Antal träffar, antal inkluderade artiklar visas samt det totala antalet träffar 

har summerats ihop.  

Tabell 1. Presentation av sökord, antal träffar på databaser, när limits använts, totalt antal 

träffar samt antal inkluderade artiklar från respektive sökkombination. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesh termer: Intensive care unit, family.  

 

Sökord Cinahl PubMed Limits Totalt Artiklar 

vidare till 

granskning 

Artiklar 

inkluderade i 

resultatet 

1# Intensive Care 

or ICU 

28998 117763  146761   

2# Family  88363 692567  33295   

3# Coping 

strategies 

4430 9475  13905   

4# Experience 66907 336789  403096   

5# Needs 64275 181854  246129   

6# Nursing 386188 502679  888867   

7# Support 119559 5557632  5677191   

1# and 2# and 6# 205 141  346 10 2 

1# and 2# and 3# 24 
 

20 
 

* 44 6 3 

1# and 2# and 4# 115 
 

145 
 

* 260 11 6 

1# and 2# and 4# 

and 5# 

36 
 

32 
 

* 68 5 1 

1# and 2# and 3# 

and 4#  

8 
 

5 
 

* 13 3 1 

1# and 2# and 4# 

and 6# 

214 87 * 301 11 1 

1# and 2# and 6# 

and 7# 

162 215 * 377 7 2 
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Etisk granskning 

Etiska överväganden har skett genom att endast artiklar som godkänts av etiska kommittén 

har använts. Enligt etiska kommittén måste deltagandet i studier baseras på deltagarnas 

frivillighet och rätt att avsluta sitt deltagande i studien (Granskär & Höglund – Nielsen, 2008, 

s. 92).  

Klassificering och värdering 

Kvaliteten på artiklarna har värderats och klassificerats utifrån SBU/SSF nr 4 (1999). 

Förutom klassificering har studiernas vetenskapliga kvalitet värderats enligt en tregradig 

skala; hög vetenskaplig (I), medel (II), eller låg vetenskaplig kvalitet (III): 

Bearbetning 

Fas 1. 

Först lästes 1409 titlar därefter sorterades dubbletter och icke relevanta titlar bort. Kvar blev 

153 artiklar med titlar intressanta för studien. Abstrakten till dessa artiklar lästes för att utröna 

om artiklarna motsvarade syftet. Till vidare granskning i fas 2 gick 58 artiklar.  

Fas 2. 

De 58 artiklar som ansågs vara relevanta för studien bedömdes med hjälp av granskningsmall 

se bilaga 2. Arton artiklar som inte motsvarade syftet och som inte bedömdes vetenskapliga 

på grund av att de hade brister i metod, lågt antal respondenter, saknade etiskt resonemang 

eller var ej granskade av en etisk kommitté exkluderades.  

Fas 3. 

Antal artiklar som gick vidare för klassificering och värdering var 40. Klassificering och 

värdering utfördes enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15-16), bilaga 1, samt Polit och Beck (2008, 

s.274-275). Vilket resulterade i att 24 artiklar exkluderades. Fördjupning av sexton 

inkluderade artiklar gjordes genom att artiklarna lästes upprepade gånger. De sexton artiklar 

som inkluderades till studien har sammanställts i en översiktstabell och presenteras i bilaga 3.  
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Analys 

I arbetet med en litteraturöversikt granskas och bearbetas data från redan genomförda 

empiriska studier. Genom att använda sig av en innehållsanalys kan det på ett systematiskt 

sätt fås en beskrivning av ett specifikt fenomen som kan identifieras när data klassificeras 

(Forsberg & Wengström, 2003, s. 29, 141). Innehållet i artiklarna analyserades genom att 

artiklarna lästes upprepade gånger och resultatet som framkom sorterades till underrubriker 

och rubriker för att lättare kunna urskilja det befintliga budskapet i artiklarna. Tre rubriker 

framkom av analysen. Dessa var: närståendes upplevelse av intensivvård, närståendes 

fysiska/psykiska/sociala behov och närståendes sätt att hantera situationen. Exempel 

presenteras i tabell 2. 

Tabell 2. Exempel på sortering av huvudresultat i underrubriker och rubriker. 

 

 

Resultat 

Denna litteraturstudie omfattar sexton vetenskapliga artiklar varav nio kvalitativa, sex 

kvantitativa och en kvalitativ och kvantitativ artikel. Studierna var utförda i Brasilien, 

England, Frankrike, Grekland, Kanada, Sverige samt USA. Studiernas klassificering och 

värdering presenteras i bilaga 3. En innehållsanalys av artiklarna gjordes och det resulterade i 

nio underrubriker och tre rubriker. 

 

 

 
Författare 

 
Huvudresultat 

 
Underrubrik 

 
Rubrik 

Johansson et al. 
(2005) 
Sverige 

Den livshotande situationen 
uppstod ofta hastigt och det 
gjorde att närstående upplevde 
maktlöshet, chock och kaos. 

Känslor 
 
 
 

Närståendes upplevelse av intensivvård 
 
 

Van Horn & Tesh 
(2000) 
USA 

 

Familjemedlemmar löper hög 
risk att drabbas av 
sömndepression, under den 
närståendes vistelse på IVA, på 
grund av ständigt störd sömn 
samt sämre kvantitet och kvalitet 
på sömnen. 

Fysiska behov Närstående s fysiska/psykiska/sociala 
behov 

 

Karlsson et al. 
(2010) 
Sverige 

Närstående uppgav att de ville ha 
mer stöd från sjuksköterskorna 
för att förstå vad patienten 
försökte förmedla 

Bemästra 
situationen 

Närståendes sätt att hantera situationen 
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Närståendes upplevelse av intensivvård 

Känslor  

I en studie utförd av McAdam, Dracup, White, Fontaine och Puntillo (2010) påvisades höga 

stressnivåer hos närstående till IVA-patienter. Familjemedlemmarna uppvisade olika symtom 

som ångest, rädsla och trötthet. Många familjer i studien hade mardrömmar om händelserna 

på IVA. I Casarini, Gorayeb och Filho (2009) samt Engström och Söderberg (2004) visar 

resultatet att som närstående till en patient på en IVA-avdelning känner osäkerhet inför 

framtiden samt utsätts för stressfaktorer som kan påverka hälsan. Kvinnor i studien av Bailey, 

Sabbagh, Loiselle, Boileau och McVey (2010) uppmätte högre ångestnivåer än de manliga 

deltagarna, på grund av att de hade mer ansvarskänsla för hem och familj.  

I Söderström, Saveman, Hagberg och Benzein (2009) framkom att familjer som inte hade för 

vana att öppet prata om känslor fick svårare att trösta varandra och förstå varandras 

känslouttryck som aggressioner och utbrott. Att visa känslor som förtvivlan och kunna dela 

lidandet med varandra var en källa till förtröstan för familjen. Osäkerheten var krävande för 

närstående (Ågård & Harder 2007). I Fridh, Forsberg och Bergbom (2009) samt Karlsson, 

Forsberg och Bergbom (2010) uttryckte närstående till vakna patienter i respirator, att det 

skulle vara lättare om patienten fick lugnande preparat, det var frustrerade för dem som kände 

sig hjälplösa och oroliga när de insåg att patienten verkade ha svårigheter. Vid dessa tillfällen 

orsakade patientens lidande även lidande för de närstående. De kände ovisshet och osäkerhet 

om patienten hade ont eller hade andra behov som skulle kunna ha uttryckts i ett mer 

medvetet tillstånd. Att fysiskt separeras från sin närstående och inte få adekvat information 

kring patientens tillstånd, gav en känsla av ensamhet, övergivenhet samt utrymme till egna 

tolkningar och missförstånd.  

 Resultaten i Engström och Söderberg (2004) samt McAdam et al. (2010) visade att anhöriga 

uttryckte en ökad ångest och var rädda att det skulle hända sin närstående något under IVA-

vistelsen. De närstående kände även oro över hur de andra familjemedlemmarna skulle 

hantera situationen.  

I Fridh et al. (2009); Karlsson et al. (2010) samt Ågård och Harder (2007) visade resultaten 

att de närstående hade en dubbel syn på situationen. Det fanns både en vilja att vara ett stöd 

för och uppmuntra patienten samt en känsla av sorg och hopplöshet. De uppgav att de 

försökte att dölja sin egen stress för att bespara patienten lidande och inte förorsaka mer 
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smärta. Närstående uttryckte en oro och rädsla över att överföra sina känslor till patienten och 

beskrev hur de försökte undvika detta genom att hålla humöret uppe. När de var på sjukhuset 

så kunde de byta fokus från sina egna känslor och enbart koncentrera sig på att stötta 

patienten. Engström och Söderberg (2004) samt Ågård och Harder (2007) rapporterade att 

närstående tyckte att de inte haft tid att tänka på sig själva och kände sig trötta efteråt. De 

kunde känna sig sorgsna även om allt hade gått bra. Närstående uppgav att de ofta kände sig 

ensamma, frivilligt eller inte, det tillkallade inte alltid sjuksköterskornas uppmärksamhet utan 

var mer en tyst process.  

Närstående i studierna utförd av Engström och Söderberg (2004) samt Johansson, Fridlund 

och Hildingh (2005) beskrev att de befann sig i en situation av chock och kaos när deras 

närstående hastigt insjuknade eller skadades och blev inlagd på IVA. Att se sin närstående 

uppkopplad till omfattande medicinskteknisk utrustning upplevdes som overkligt och 

skrämmande. 

Relationer   

När en närstående blir inlagd på IVA måste hela familjen anpassa sig till livet under nya 

omständigheter vilket var krävande och svårt. Det viktigaste var att få vara nära varandra. De 

närstående blev ofta isolerade, fick ändrade levnadsvanor och avskärmade sig från det sociala 

nätverket under IVA-vistelsen. De behövde i första hand stöd av en nära vän eller 

familjemedlem. De beskrev hur familjens ansvarsfördelning ändrades, familjebanden stärktes 

och familjemedlemmarna kom varandra närmare. Närstående försökte hålla en positiv attityd, 

stödja varandra och spenderade mer tid tillsammans (Casarini et al., 2009; Engström & 

Söderberg, 2004; Söderström et al., 2009; Van Horn och Tesh, 2000). 

Information  

I Bailey et al. (2010) samt Ågård och Harder (2007) uppgav närstående att mycket av deras 

tid och energi gick åt till att vänta på information om diagnos, prognos, resultat av 

undersökningar och provtagningar samt information som inte nödvändigtvis gav svar på 

deras frågor. Resultaten visade att relevant information var en grundläggande aspekt för 

närståendes förmåga att anpassa sig och hade en avgörande betydelse för hur de bemästrade 

situationen. Behov av information möttes bäst när de fick sina frågor ärligt besvarade, 

förklarat på ett begripligt sätt och fick veta vad som kommer att göras för patienten och 

varför. I McAdam et al. (2010) framkom att oron inför framtiden var stor men det svåraste 
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var väntan på information om patienten skulle överleva eller inte. I Casarini et al. (2009); 

Johansson et al. (2005) samt Söderström, Saveman och Benzein (2006) beskrevs att den 

första mottagna informationen oftast var chockerande och orsakade förvirring. De 

uppskattade att få information om regler och policys på avdelningen, patientens hälsotillstånd 

och hur de skulle uppträda inför patienten. Närstående kände sig mer välkomna när de fick 

praktisk information om miljön på avdelningen. I Browning och Warren (2006) uppgav 

närstående att de inte alltid fick förståeliga förklaringar eller miljön på IVA-avdelningen 

förklarat för sig. Att försäkra närstående om att de blir kontaktade vid behov samt 

möjligheten att kunna ringa avdelningen när som helst på dygnet upplevdes positivt och 

betydelsefullt så de tryggt kunde lämna sjukhuset en stund.  

Det visade sig i Azoulay, Pochard, Chevret, Lemaire, Mokhtari, LeGall och Schlemmer 

(2001) samt Söderström et al. (2006) att det var viktigt att IVA-sjuksköterskorna förvissade 

sig om hur väl närstående förstått given information, det kunde uppstå misstolkningar 

beroende på hur sjuksköterskorna uttryckte sig och att de närstående inte förstod okända 

medicinska facktermer. Det blev lättare för dem att ta in och förstå information om patientens 

tillstånd när den framfördes utan facktermer. Att få upprepad information, ställa frågor och få 

stanna hos patienten så länge de önskade, hjälpte dem att hantera situationen. Det framkom 

även i resultatet att interaktionen mellan närstående och sjuksköterskorna påverkade 

förståelsen av den information som gavs. Browning och Warren (2006) visade att information 

var svår för närstående att förstå om de hade en hög nivå av ångest, traumatisk stress eller 

andra symtom. De kunde överskatta och/eller underskatta effektiviteten av 

behandlingsmöjligheterna till patienten och inte förstå informationen som gavs. 

Sjuksköterskorna i Engström och Söderberg (2004) höll närstående informerade om den 

sjukes tillstånd och övervakning, det kändes tryggare för dem när de kände till den 

medicinska utrustningen. Närstående i Karlsson et al. (2010) uppgav att de var helt beroende 

av information från sjuksköterskan om patientens tillstånd, eftersom de hade svårt att göra 

egen en bedömning när patienten var okontaktbar.  

I Shelton, Moore, Socaris, Gao och Dowling (2010) studie om effekten av att anställa en 

närståendekoordinator upplevde närstående att de fick bättre information om behandlingar, 

undersökningar och om patientens tillstånd. Närståendekoordinatorn kunde klargöra daglig 

information från läkarna så anhöriga kunde förstå den samt hjälpa till att ordna möten med 

läkare och specialister.  
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I Bailey et al. (2010) rapporterade närstående som upplevde sig ha fått bra information, lägre 

ångest, stress och högre tillfredställelse med vården. Även i Browning och Warren (2006) 

beskrevs adekvat information om patientens behandling, varför patienten behandlas, specifika 

fakta kring patientens prognos, att få träffa patienten ofta samt att få vetskap om olika 

personalkategorier kring patienten som några av närstående behov som alltid eller oftast blev 

uppfyllda.  

Bemötande  

I Söderström et al. (2006) framkom att när familjemedlemmar blev bemötta som individer 

snarare än närstående skapades en speciell kontakt till sjuksköterskorna som gav ett djupare 

emotionellt engagemang och omfattade hela familjen. Närstående i Johansson et al. (2005) 

uppgav att de kände sig maktlösa och kunde inte göra annat än lita till sjuksköterskornas 

kompetens. De kände sig trygga när sjuksköterskorna utryckte sitt ansvar och engagemang 

för patienten samt när de förklarade att patienten fick bästa möjliga vård och att de närstående 

själva såg att de gav patienten god omvårdnad. 

“I could sleep at night… because I knew that he was well taken care of and that 
they did EVERYTHING… It was important to know that, that they did 
everything (Johansson et al. 2005, s. 295). 

Det som närstående skattade som mest tillfredställande var att sjuksköterskorna respekterade 

patientens integritet samt att patienten behandlades som en människa och inte som ett fall av 

IVA-teamet (Bailey et al., 2010; Engström & Söderberg, 2004). I Karlsson et al. (2010) ansåg 

närstående att det var sjuksköterskans plikt att berätta och förklara för patienten vad som sker 

och vad de kunde förvänta sig under sjukhusvistelsen.  

De närstående upplevde ibland sjuksköterskorna som störande och irriterande eftersom deras 

närvaro gjorde det omöjligt att tala fritt och privat till patienten (Karlsson et al. 2010). I en 

studie utförd av Söderström et al. (2006) uppgav närstående att de ibland kände sig 

ignorerade av sjuksköterskorna när de var uppenbart i behov av stöd. I Söderström et al. 

(2009) tyckte närstående att när sjuksköterskorna tog sig tid att fråga om vardagliga saker 

gjorde att en positiv atmosfär skapades och de kände sig mer accepterade och inte i vägen, 

vilket visade sig vara viktigt för deras upplevelse av vården i helhet, samt att patienten 

vårdades med respekt. Närstående i Fridh et al. (2009) uppfattade sjuksköterskorna som 

professionella, varma och omtänksamma, en erfarenhet som dröjde sig kvar. De flesta 

närstående i studien tyckte att atmosfären på IVA var välkomnande, de kunde ringa när som 
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helst på dygnet för att fråga om den närståendes tillstånd, de blev hämtade vid dörren av 

personal och eskorterades till patientens sal. 

Närståendes fysiska/psykiska/sociala behov  

Fysiska behov 

Resultatet i Van Horn och Tesh (2000) visade att närstående löpte stor risk att drabbas av 

sömnbrist under tiden deras närstående vårdas på IVA. Närstående sov oftast i väntrummet 

eller i patientens rum för att vara så nära patienten som möjligt. De flesta deltagarna i studien 

fick endast några timmars sömn och sömnen var av sämre kvalitet. 58 % av respondenterna 

uppgav att de kände sig trötta, 26 % sa att de kände sig utmattade medan endast 4 % 

upplevde ingen förändring. Deltagarna i Engström och Söderberg (2004); Johansson et al. 

(2005) samt McAdam et al. (2010) studier tyckte att det var viktigt att det fanns ett vilorum i 

närheten av avdelningen, så de kunde lämna patienten en stund men ändå befinna sig i 

närheten om tillståndet skulle försämras. Närstående uttryckte att de behövde tid för sig själva 

för att samla kraft. De första nätterna var det svårt med sömnen och de kände inte något 

behov av att sova. Att även aptiten påverkades negativt visade Fridh et al. (2009) samt Van 

Horn och Tesh (2000) studier. Närstående kunde fokusera så mycket på patienten att de helt 

glömde bort att äta, dricka eller be om hjälp för egen del. De åt oftare ohälsosam mat och 

många av uppgav att de tappade aptiten. De behövde påminnas att gå och äta annars kunde 

det lätt bli bortglömt. Casarini et al. (2009) samt Söderström et al. (2009) påvisar att 

närstående till patienter som blir invalidiserade eller avlider var mer i behov av fysiskt stöd, 

även efter vistelsen på IVA . 

Psykiska behov 

Van Horn och Tesh (2000) studie visar att när en patient blir inlagd på IVA utsätts de 

närstående för en mängd stressorer som medför dramatiska effekter på rutiner i det dagliga 

livet. Det visade sig i Browning och Warren (2006); Casarini et al. (2009) samt Söderström et 

al. (2009) att närstående ofta drabbades av skuldkänslor och ilska och hade därför ett stort 

behov av stöd från sjuksköterskorna, speciellt anhöriga till patienter som blev invalidiserade 

eller avled. Något de inte upplevde tillfredställande i studien. Det var framförallt viktigt för 

sjuksköterskorna att förstå de psykologiska symtomen hos närstående eftersom dessa hindrar 

deras möjligheter till att delta vid viktiga beslut som kan krävas inom intensivvården. 

Närstående i Engström och Söderberg (2004); Johansson, Fridlund och Hildingh (2005) samt 
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Ågård och Harder (2007) uppgav att de kände sig osäkra på sin roll på IVA och beskrev sin 

önskan av att hjälpa patienten men ofta utan att veta hur de skulle göra. Det underlättade den 

svåra situationen när de fick engagera sig i vården. För att hålla fokus på patienten, försökte 

anhöriga att inte dra alltför mycket uppmärksamhet till sig själv för de trodde detta kunde ta 

tid och uppmärksamhet bort från vården av patienten. De närstående uppskattade när 

sjuksköterskorna ansåg det som självklart att de skulle närvara vid patientens sida, inbjöd 

dem att stanna vid sängen och uppmuntrade dem att delta i vården av patienten. Det sågs som 

ett sätt att få vara delaktig och en möjlighet att tala med sjuksköterskorna om situationen. I 

Söderström et al. (2006) förstod och accepterade närstående att de inte kunde vara hos 

patienten hela tiden utan ibland fick vänta utanför rummet när IVA-sjuksköterskorna skulle 

vårda patienten eller vid undersökningar, även om de tyckte att det kändes olustigt till en 

början. Engström och Söderberg (2004) samt Karlsson et al. (2010) redovisar i sitt resultat att 

när sjuksköterskorna ständigt var närvarande när patienten behandlades i respirator ingav det 

trygghet hos de närstående, det betydde också att de alltid hade någon att fråga när de 

behövde. Johansson et al. (2005) beskriver vikten av att IVA-sjuksköterskor inser hur 

oumbärligt det är för närstående att känna att de har någon kontroll över sin traumatiska 

situation för att kunna erbjuda rätt stöd. Sjuksköterskorna som deltog i Cypress (2010) studie 

identifierade emotionellt stöd viktigt när man utför familjecentrerad vård, inte bara gällande 

patienten utan även närstående. Kommunikation var förebud för att kunna ge psykiskt stöd 

till både patienter och närstående. 

Sociala behov 

I intervjuerna som gjordes i Ågård och Harder (2007) uttryckte bland annat närstående 

svårigheter att kommunicera med de mindre barnen om den rådande situationen, oro inför 

framtiden samt ekonomiska bekymmer. De visade en tendens att undertrycka sina känslor 

och tankar, men uttryckte ett behov av att bli sedda och hörda som individer med egna 

problem. I Van Horn och Tesh (2000) uppgav anhöriga, familj och vänner som den bästa 

källan till stöd och tröst men även sjuksköterskor och övrig IVA-personal ansågs vara ett bra 

stöd. Casarini et al. (2009) samt Söderström et al. (2009) påvisar att närstående till patienter 

som blir invalidiserade eller avlider var mer i behov av praktiskt stöd. I en studie av Karlsson 

et al. (2010) utfördes intervjuer med närstående till vakna patienter under respiratorvård. De 

uppgav att de ville ha mer stöd från sjuksköterskorna för att förstå vad patienten försökte 

förmedla, de ansåg också att sjuksköterskorna behövde mer kunskap för att arbeta med och 

bygga kommunikation med patienterna. 
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Närståendes sätt att hantera situationen 

Bemästra   

I Casarini et al. (2009) samt Johansson, Hildingh och Fridlund (2002) gjorde närstående 

försök att bemästra situationen när patienten vårdas på IVA genom att använda sig av 

copingstrategier. En copingstrategi var att förneka det allvarliga i situationen och undertrycka 

sina känslor för att undvika kollaps, det var vanligast hos närstående till vakna patienter. En 

annan copingstrategi de använde sig av var att älta känslor. Dessa närstående saknade ett 

starkt socialt nätverk eller en tradition av att få socialt stöd i familjen. Några närstående 

bemästrade sina känslor genom att vara medvetna om sina känslomässiga reaktioner, sin egen 

kapacitet samt sina behov. De hade ett omfattande socialt nätverk och tidigare erfarenheter av 

intensivvård antigen som närstående till en patient eller som IVA-personal. I en studie utförd 

av Johansson et al. (2005) visar resultatet att det var viktigt för närstående att få hantera 

situationen på sitt eget sätt och att känna sig säker på sin förmåga att klara det.  

Casarini et al. (2009) samt Söderström et al. (2009) påvisar att närståendes anpassning till det 

dagliga livet krävde omfattande resurser och stöd från intensivvårdssjuksköterskan. Stöd i 

form av att se familjen som en helhet bestående av olika individer. Detta gällde framförallt 

närstående till patienter som blev invalidiserade eller avled i samband med intensivvård. 

Hämta kunskap/förståelse  

Många närstående upplevde den högteknologiska miljön på IVA främmande med okända 

regler och rutiner. De måste därför anpassa sig på många sätt till en helt ny situation. I 

studien framkom att det var viktigt för närstående att få rätt information för att de skulle inse 

allvaret i situationen och kunna bearbeta och hantera sina känslor. Närståendes upplevelser 

dominerades av att få veta vad som sker, hur patienten mår och vad som kan hända 

(Browning & Warren, 2006; Ågård & Harder, 2007). En nackdel i Karlsson et al. (2010) när 

patienten var nedsövd var att de närstående fick begränsad kontakt och det resulterade till att 

de inte kunde bedöma patientens tillstånd. Shelton et al. (2010) visar ett en 

närståendekoordinator fungerade som en förbindelselänk mellan patientens närstående och 

IVA-teamet. Interventionen ökade familjens tillfredställelse och kommunikationen mellan 

dem och IVA-sjuksköterskorna.  
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Metoddiskussion 

Metoden som använts var en litteraturöversikt baserad på vetenskapliga artiklar som sökts via 

databaserna Cinahl och PubMed. En styrka med studien var att vi fann många adekvata 

artiklar. Ett problem med sökningen vara att ett stort antal rubriker lästes vilket hade kunnat 

undvikas med andra sökord men som även tyder på ett omfattande forskningsområde. Enbart 

artiklar skrivna senast år 2000 eller tidigare inkluderades, för att få så ny och aktuell 

forskning som möjligt. Detta ledde till att 153 abstrakt lästes, antalet har kunnat minskas 

genom att ytterligare begränsa artiklarnas ålder samt enbart inkludera Europeiska artiklar. Vi 

valde att exkludera artiklar som behandlade relationen mellan föräldrar och barn på IVA samt 

artiklar ur sjuksköterskeperspektiv, vi fokuserade enbart på närstående till vuxna patienter. 

Artiklar från Asien och Afrika valdes bort på grund av att kulturella, materiella och sociala 

skillnader antas finnas i jämförelse med andra världsdelar, endast Västerländska artiklar 

inkluderades. En styrka i uppsatsen var att många studier var Svenska vilket tyder på stort 

intresse inom forskningsområdet och en kunskap som lätt kan spridas inom svensk 

intensivvård. Efter granskning av titlar och abstrakt kvarstod endast 40 artiklar som fanns 

tillgängliga i fulltext och som motsvarade syftet.  Dessa artiklar gick vidare för granskning. 

Det resulterade i att sexton artiklar som bedömdes vara av medel och hög kvalitet 

inkluderades. De artiklar som exkluderades bedömdes vara av låg vetenskaplig kvalitet. 

Ytterligare en styrka med studien var att vi delade upp artiklarna för klassificering och 

värdering för att därefter enas om det vetenskapliga värdet i artiklar, av både hög och låg 

kvalitet, för att gemensamt besluta vilka som borde inkluderas. Bedömningen kan dock ha 

brister eftersom författarnas vetenskapliga kunnande är på grundutbildningsnivå. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet var att genom litteraturöversikt belysa behov och upplevelser hos närstående till patient 

som vårdas på intensivvårdsavdelning. Närstående beskrev sina upplevelser av intensivvård 

där de flesta kände stress, ångest och rädsla. När de befann sig i en krävande och svår 

situation var det viktigaste att ha familjen nära. De närstående beskrev stor oro för framtiden 

där det svåraste var att vänta på information om patientens tillstånd, de hade även svårigheter 

att förstå information när de var under psykisk press. Det underlättade för dem att få vara 

delaktig i vården av patienten. Sömnen och matvanorna hos närstående påverkades negativt 
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under vistelsen på IVA och de var i mer behov av praktiskt, fysiskt och psykiskt stöd från 

sjuksköterskorna. Närstående använde sig av copingstrategier för att hantera och bemästra 

sina känslor och situationen (Bailey et al., 2010; Browning & Warren, 2006; Casarini et al., 

2009; Engström & Söderberg, 2004; Johansson et al., 2005; Johansson et al., 2002; McAdam 

et al. 2010; Söderström et al., 2009; Söderström et al., 2009; Van Horn & Tesh, 2000; Ågård 

& Harder, 2007). 

I familjer som inte har för vana att öppet visa känslor fick svårare att trösta varandra 

(Söderström et al., 2009). Alla familjer besitter egna resurser för att lösa sina problem, de kan 

dock vara undangömda, otillgängliga eller bortglömda (Wright, Watson & Bell, 2002, s. 78). 

Sjuksköterskorna måste uppmärksamma och identifiera riskfamiljer genom att observera 

relationen och samspelet närstående emellan samt mellan IVA-sjuksköterskorna och 

närstående. I Ågård och Harder (2007) uppgav närstående att de ibland kände sig ensamma 

och inte alltid tillkallade sjuksköterskornas uppmärksamhet. Sjuksköterskorna måste även 

uppmärksamma tysta och ensamma närstående som inte har en öppen konversation. 

Sjuksköterskor har en viktig uppgift i att identifiera behoven hos både patient och närstående. 

Leske (2002) skriver att om a närstående inte klarar av att besöka patienten på IVA kan 

sjuksköterskan förklara patientens tillstånd och miljön runt omkring för att minska stressen 

och ångesten. Sjuksköterskan kan förklara för närstående om den medicinska utrustningen, 

fotografera patienten och visa bilder innan de går in första gången Att ge adekvat 

information, svara uppriktigt på frågor och visa intresse för närstående upplevs stödjande. 

Söderström et al. (2006) visade att när familjens behov blir bemötta ledde det till att 

närståendes ångest dämpades och de fick ökat förtroende för vården.  

Psykiska kriser innebär känslor av övergivenhet, självförkastelse och/eller kaos. Med sorg 

följer ofta aptitlöshet eller annan negligering av de egna behoven (Cullberg, 2006, s. 141). Av 

resultaten i Van Horn och Tesh (2000) samt Ågård och Harder (2007) framkom att de dagliga 

rutinerna blev störda hos närstående under vistelsen på IVA. De beskriver hur matvanorna 

hos försämrades och att de riskerade att drabbas av sömnbrist. Sjuksköterskorna måste 

ingripa i ett tidigt skede för att förhindra att närstående drabbas av ohälsa samt att informera 

om de risker dålig sömn, mat och motion medför. De kan uppmuntra de närstående att gå ut 

och röra på sig, åka hem och sova eller att gå till en restaurang för att äta. I Browning och 

Warren (2006) kunde sjuksköterskorna genom att försäkra de närstående att patienten är 

under uppsikt samt att de blir kontaktade vid behov, ge dem trygghet att lämna avdelningen 

en stund. Närstående i Johansson et al. (2005) samt McAdam et al. (2010) önskade ett 
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vilorum i anslutning till IVA för att kunna gå ifrån och samla kraft men ändå vara nära. I 

Fridh et al. (2009) kände närstående stort förtroende för och uppskattade vårdpersonalens 

omtanke både gällande patienten och anhörigas egna behov. De blev väl informerade om 

miljön på avdelningen, den medicinska utrustningen och kände sig välkomna att ringa eller 

besöka patienten.  

Det viktigaste behovet hos närstående till patient på IVA var för att få känna hopp. Det kan 

vara svårt för IVA-sjuksköterskorna att inge hopp när patientens prognos var dålig och 

samtidigt ge ärlig information. Relevant information visade sig vara viktigt för närstående 

och hade stor betydelse för närståendes sätt att hantera situationen. Informationen mottogs 

bäst när den framfördes upprepade gånger och på ett begripligt sätt utan medicinska 

facktermer (Azoulay et al., 2001; Bailey et al., 2007; Browning & Warren, 2006; Kosco & 

Warren, 2000; Paul & Rattray, 2008; Ågård & Harder, 2007). Sjuksköterskor måste förvissa 

sig om att närstående uppfattat information rätt. För att undvika missförstånd och 

missuppfattningar kan man då och då ställa öppna frågor.  

En viktig uppgift för sjuksköterskorna är att tillåta de närstående att vara nära patienten utan 

att känna sig vara i vägen eller till besvär. I en studie utförd av Söderström et al. (2003) 

identifierades två olika karaktärstyper av sjuksköterskor beroende på vilken syn de hade på 

närstående, de såg antingen närstående som en viktig resurs för patienten eller ansåg att de 

hindrade dem att utföra sina arbetsuppgifter. Enligt Högskoleförordningen 1993:100, är det 

sjuksköterskan ansvar att ta hand om närstående. Att ta hand om närstående så snart som 

möjligt underlättar sorgbearbetningen (Kock- Redfors, 2002, s. 21). Sjuksköterskorna i 

Söderström et al. (2003) berättade att de utlämnade sig själva till de närstående. Detta krävde 

mod och innebar att bekräfta patienter och närstående genom att vara närvarande, lyssna, 

svara på frågor och erbjuda tröst och stöd. Andra sjuksköterskor upplevde patientens 

närstående som ett hinder och hade svårt att upprätta en god relation. Sjuksköterskorna ansåg 

att vård av patienten kom i första hand de ville ha ett professionellt förhållningssätt gentemot 

närstående och tyckte sig vara experter och auktoritära. Sjuksköterskorna ville inte visa sina 

känslor och kände sig inte bekväma i situationer där patientens tillstånd försämrades, de 

kunde inte ge tröst och stöd till närstående utan försökte distansera sig och undvika att bli 

personligt involverade. Sjuksköterskorna upplevde att närstående visade misstro till dem och 

därför inte ville lämna patienten i deras vård. Hupcey (1999) samt Söderström et al. (2003) 

skriver att när närstående misstror sjuksköterskornas kompetens kan de känna eget ansvar att 

följa upp och kontrollera patientens behandling och vård. Denna för sjuksköterskorna 
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krävande situation, rapporterades i de fall där närstående var missnöjda med vården. Dessa 

närstående var svåra för sjuksköterskorna att nå och de fick arbeta hårt för att återfå både 

respekt och en tillitsfull relation igen. Här krävs bättre utbildning och reflektion inom 

personalgruppen för att kunna bemöta närstående i svåra situationer. En god relation till 

närstående gör det möjligt att stödja familjemedlemmarna genom att vara nära, trösta och 

beröra. Närstående måste ses som en resurs i vården och inte som ett hinder. Att ha 

närstående närvarande gör att sjuksköterskorna måste reflektera över sin attityd och sitt 

arbete, vilket ökar kvaliteten på de utförda arbetsuppgifterna. Närstående kan även förse 

sjuksköterskorna med betydelsefull information i de fall där patienten inte kan svara för sig 

själv. 

Det är en balansgång mellan att vara stödjande och påträngande. Som sjuksköterska måste 

man identifiera i vilken fas av krisreaktionen de närstående befinner sig i och vilket behov av 

stöd de har (Kock-Redfors, 2002, s.20). De närstående i Karlsson et al. (2010) kunde uppleva 

sjuksköterskornas närvaro som negativ, närgången och ett hinder från att tala ostört med 

patienten. Sjuksköterskorna i Stayt (2007) slets mellan att vårda patienten, vilket var deras 

högsta prioritet, och ansvaret gentemot närstående de beskrev olika taktiker de använde sig av 

för att skapa rymd mellan sig och närstående, exempelvis genom att fysiskt och emotionellt 

distansera sig.  

Närstående i Johansson et al. samt Casarini et al. använde sig av copingstrategier för att 

hantera den krävande situationen under IVA-vistelsen. Enligt Ottosson och Ottosson (2007, 

s.36-37) använder människor sig av copingstrategier som problemlösning och hantering när 

de stöter på svåra påfrestningar. Den känslomässiga reaktionen att mobilisera psykologiskt 

försvar kan både underlätta och försvåra hanteringen och anpassningen till situationen. 

Detsamma beskriver Antonovsky (1994, s. 34-35), Leske (2002), Paul och Rattray (2008) En 

annan människa, till exempel IVA-sjuksköterskan kan hjälpa till i sorgearbetet genom att 

stödja den drabbade att få en så korrekt bild av det inträffade som möjligt. Vi tror att det är 

viktigt att man som sjuksköterska har kunskap om olika copingstrategier för att kunna 

identifiera dessa och ge närstående rätt stöd för att inte copingstrategierna ska förhindra det 

normala sorgearbetet. 

Närstående uppskattade när sjuksköterskorna visade respekt, engagemang och omtanke. De 

kände stort förtroende för dessa sjuksköterskor och kunde tryggt lämna patienten i deras vård. 

Detta visar på vikten av att upprätta genuina relationer till patientens närstående. (Bailey et 
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al., 2010; Engström & Söderberg, 2004; Johansson et al., 2005; Söderström et al., 2005) 

vilket överensstämmer med Travelbees omvårdnadsteori. Enligt Travelbee är omvårdnad en 

mellanmänsklig process där sjuksköterskan ska hjälpa patienten eller närstående att 

förebygga, bemästra och vid behov finna mening i erfarenheter av sjukdom och lidande. 

Omvårdnadens mål och syfte kan endast uppfyllas genom att man skapar trovärdiga 

relationer till patienten och närstående. När sjuksköterskan visar empati genom att ta del av 

det psykiska tillstånd närstående befinner sig i och sympati eller medkänsla, förmedlas 

förståelse för lidandet och det ger bättre resurser till att hantera situationen och lindra lidandet 

(Jahren - Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2007, s.27-28, 80). Enligt Cypress (2010) var 

närstående, patienter och sjuksköterskorna sammanlänkade och att när man bedriver 

familjecentrerad vård måste de närstående inkluderas i alla aspekter. 

 

Konklusion 

Det är för närstående en stressande och kaotisk situation när deras närstående läggs in på 

IVA.  För att hantera situationen använder sig närstående av copingstrategier. Om IVA-

sjuksköterskan är medveten och lyhörd på hur närstående reagerar kan de hjälpa och stödja 

dem under den svåra tiden. Bland det viktigaste som framkom i resultatet var hur närstående 

upplevde bemötandet från sjuksköterskorna, att sjuksköterskan var närvarande, hade mod att 

möta närstående i krävande situationer och sorg. Ge närstående information och stöd så de 

tryggt kunde lämna patienten i sjuksköterskans vård. Adekvat information om 

medicinsktekniskutrustning, utredning och behandlig samt patientens hälsotillstånd gör att 

närstående känner sig trygga. Därför anser vi det väsentligt att denna forskning sprids och 

efterfrågas av sjuksköterskor som arbetar på intensivvårdsavdelning. Det borde skapas mer 

utrymme i sjuksköterskans arbete för handledning och reflektion i mötet med närstående, hur 

man skapar en tillitsfull relation, hanterar konflikter samt hur man stödjer närstående på bästa 

sätt. Det vi hoppas åstadkomma med uppsatsen är ökad förståelse för närstående upplevelse 

och behov. Att omhändertagandet och stödet till närstående förbättras samt att det sker en 

förändring i attityden hos de som har en negativ inställning till närstående i vården av 

patienten. Ett förslag på fortsatt forskning är effekten av uppföljning efter IVA-vistelsen, av 

hur närstående mår efter att de lämnat IVA-avdelningen eftersom det kan hjälpa dem att 

bearbeta sina upplevelser.
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Bilaga 1. Klassificering och värdering 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ och kvantitativ 

metod, enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48) samt Polit och Beck (2008 s.274-275) 

Klassificering har utförts enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 -16) och indelas i följande 

grupper: 

� Randomiserad kontrollerad studie (C) det vill säga en prospektiv studie där 

       man gjort en slumpvis fördelning av patienter till en kontrollgrupp 

      och en eller flera experimentgrupper. 

� Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse 

       mellan en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men 

      utan slumpmässig fördelning 

� Deskriptiv studie (D). En beskrivande studie där man genom observation och 

dokumentation studerar ett fenomen för att kunna skapa en teori. 

� Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som insamlats genom 

intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att fördjupa förståelsen för studerade 

fenomen, t ex personens upplevelser och erfarenheter. 

 

 

 

 I: Hög II: Medel III: Låg 

C Prospektiv randomiserad studie. Större väl planerad 
och genomförd multicenterstudie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och metoder inkl. 
behandlingsteknik. Antalet patienter tillräckligt stort 
för att besvara frågeställningen. 

 

 

- 

Randomiserad studie med för få patienter 
och/eller för många delstudier, vilket ger 
otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 
patienter, otillräckligt beskrivet eller stort 
bortfall 

P Prospektiv studie utan randomisering. Väldefinierad 
frågeställning, tillräckligt antal patienter, adekvata 
statistiska metoder. 

- 
Litet antal patienter, tveksamma statistiska 
metoder 

D Deskriptiv studie. Väldefinierad frågeställning, 
relevant urval samt välbeskriven undersökningsgrupp 
och kontext. Metod och analys är välbeskriven och 
genomförd, resultatet är logisk och begripligt, god 
kommunicerbarhet. 

- 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning, 
undersökningsgrupp för liten och otillräckligt 
beskriven, brister i utförande eller tveksamma 
statistiska metoder. 

K Studie med kvalitativ metod. Väldefinierad 
frågeställning, relevant urval samt väl beskriven 
undersökningsgrupp och kontext. Metod och analys väl 
beskriven och genomförd, resultatet är logiskt och 
begripligt, god kommunicerbarhet 

- 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning, 
undersökningsgrupp för liten/otillräckligt 
beskriven metod/analys ej tillräckligt beskriven 
eller bristfällig resultatredovisning 



 

  

Bilaga 2. Artikelgranskningsmall  

Artikel nr:………………..  Granskare:………………………………………….. 

Författare:……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

Titel:…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………..………………………………………… 

Årtal:………..

 Tidskrift:…………………………………………………………… 

Land där studien utfördes: 

……………………………………………………………………… 

Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan    □………………….. 

     Kvantitativ     □          Kvalitativ     □ 

Område:   

1…………………………………….   □ 

2……………………………………..   □ 

3……………………………………..   □ 

4……………………………………..   □ 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  

Kommentar:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □  

Motivering:…………………………………………………………………………………….. 



 

  

KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □             Intervention        □ 

                          Annan                       □........................................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □              Prospektiv          □ 

                           Randomiserad          □              Kontrollerad       □ 

                           Intervention             □              Annan                 □................................... 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N) ……………… 

Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................   Studiens längd……………  

Beaktas: Könsskillnader?     Ja □      Nej □            Åldersaspekter?    Ja  □    Nej □ 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?  Ja              Nej    

Är perspektiv/kontext presenterade?   Ja              Nej    

Finns ett etiskt resonemang?   Ja              Nej    

Urval relevant?    Ja              Nej    

Är försökspersonerna väl beskrivna?   Ja              Nej    

Är metoden tydligt beskriven?   Ja              Nej    

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?  Ja              Nej    

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?  Ja              Nej     



 

  

Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

               Representativt                           Ja □              Nej □ 

               Kontext  Ja □ Nej □ 

Bortfall:  Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven  Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 

Vilken statistisk metod är använd? 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A .(1999). 



 

  

Bilaga 3. Översikt över inkluderade artiklar 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Metod/Design/ 
Intervention/ 
Instrument 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Studiedesign/ 
Kvalitet 

Azoulay et 
al. 
(2001) 
Frankrike 

Att mäta/utvärdera IVA-
personalens förmåga att 
möta de anhörigas behov 
och att identifiera 
parametrar som kan öka 
välbefinnandet hos de 
närstående. 

Kvantitativ 
studie. 
Enkäter. 

Anhöriga till 
IVA-patienter. 
n=920 

Beskrivande 
statistik. 
(SAS 6.12 
test) 

Av sju 
parametrar som 
associerats med 
tillfredställelse 
var en relaterad 
till 
familjemedlemm
ars karaktärer 
och sex 
parametrar till 
IVA personalens. 
Resultatet visar 
att anhöriga i 
stort upplevde att 
de fick sina 
behov 
tillfredställda. 
Relationen 
mellan familjer 
och IVA-
personal uppstår 
från tillit och 
med ett 
gemensamt mål 
att vilja det bästa 
för patienten. 

P I 

Bailey et al. 
(2010) 
Kanada 

Att beskriva 
familjemedlemmars åsikt 
om informell support, 
ångest, tillfredställelse av 
vården och interna 
relationer för att förfina 
den informella 
supporten. 

Tvärsnittsstudie 
frågeformulär. 

Anhöriga till 
IVA-patienter.  
n = 29 

Beskrivande 
statistik. 
(SPSS) 

Informell 
support, 
inkluderat att få 
ärliga svar på 
sina frågor, få 
förståeliga 
förklaringar om 
tillståndet samt 
vad som gjorts 
för patienten och 
varför är viktigt 
för anhöriga. 

P II  

Browning & 
Warren. 
(2006) 
USA 

Att identifiera det och 
utforska det mottagna 
bemötandet eller 
obemötta behov av 
anhöriga i IVA-
väntrummet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ. 
Intervjuer och 
frågeformulär. 

Anhöriga till 
IVA-patienter 
n=30 

Beskrivande 
statistik  
(NMI) 

Obemötta behov 
var att få prata 
om negativa 
känslor som 
skuld och ilska, 
att få prata om 
möjligheten att 
kan avlida, samt 
att man får 
miljön runt 
patienten 
beskriven. Andra 
behov var att få 
fria besökstider, 
att tala med 
samma 
sjuksköterska 
varje dag och att 
få begriplig 
information. 

K I 

Casarini et 
al. 
(2009) 
Brasilien. 

Att beskriva de 
kopingstrategier som 
används av anhöriga till 
IVA- patienter under de 
första 96 timmarna. 

Både kvalitativ 
och kvantitativ 
design. 
Semistrukturera
de intervjuer 
samt enkäter. 
 

Anhöriga till 
IVA-patienter. 
n = 41 

Kvalitativ och 
kvantitativ 
metod. 

De anhöriga 
använde sig mer 
ofta av 
copingstrategier 
beroende på 
stressfaktorerna, 
tro och socialt 
stöd. 

K II  
D II 



 

  

Cypress. 

(2010) 

USA 

Att förstå patienterna, 
familjemedlemmarnas 
och sjuksköterskornas 
erfarenheter av 
intensivvård. 

Deskriptiv, 
kvalitativ 
metod. 
Informanterna 
intervjuades 
vid två olika 
tillfällen. 

Patienter, 
anhöriga och 
intensivvårds 

Sjuksköterskor. 

n=15 

Kvalitativ 
analysmetod 
enligt Van 
Manen 

Resultatet visar 
att patienten, 
anhöriga och 
personalen är 
sammanvävda 
med varandra 
och man borde 
ha en mera 
familjecentrerad 
vård. På IVA ser 
man familjen 
som en enhet och 
familjen borde 
inkluderas mer i 
vården. 

D II 

Engström et 
al. 
(2004) 
Sverige 

Att beskriva  
erfarenheter som 
anhörig, från ett 
insiderperspektiv, när 
deras närstående är 
kritisk sjuk och vårdas 
på IVA. 

Kvalitativ 
metod. 
Narrativa 
intervjuer som 
spelades in på 
band och 
översattes 
ordagrant. 
Intervjuerna 
pågick under 
45-70min. 

Anhöriga till 
patienter som 
vårdats på IVA i 
norra Sverige. 
n=7 

Kvalitativ 
innehålls 
analys. 

De anhöriga 
upplevde det som 
chockande att se 
sin närstående 
svårt sjuk. Det 
viktigaste för 
anhöriga var att 
närvara, att 
patientens 
integritet 
respekterades var 
också viktigt. 
Stöd från 
närstående och 
vänner 
uppskattades. 

K II 

Fridh et al. 
(2009) 
Sverige 

Att utforska  anhörigas 
upplevelser av vård och 
den fysiska miljön när en 
närstående avlider på 
intensivvårdsavdelning 
(IVA). 

Kvalitativ 
metod. 
Intervjuer 

17 anhöriga till 
patienter som 
avlidit på IVA i 
västra Sverige. 

Fenomenologi
sk-
hermaneutisk 
analys 

Anhöriga 
upplevde 
patientens svåra 
tillstånd och 
beroende av den 
medicinskteknisk
a apparaturen 
som mer 
skrämmande än 
miljön i sig. 

K II 

Johansson 
et al. 
(2005) 
Sverige 

Att generera en teoretisk 
förståelse av vad 
anhöriga upplever som 
stöd när de har en 
närstående på IVA. 

Kvalitativ 
metod. 
Intervjuer som 
pågick 30-82 
min som 
spelades in på 
band och 
översattes. 

Vuxna anhöriga 
till IVA- patienter 
i sydvästra 
Sverige.  n=29. 

Kvalitativ 
grounded 
theory 
analysmetod. 

Man upptäckte 
att vårdpersonal 
måste förstå hur 
viktigt det är för 
anhöriga att ha 
kontroll över den 
sårbara 
situationen och 
att även 
reflektera över 
hur de själva vill 
bli bemötta i en 
liknad situation. 

K I 

Johansson 
et al. 
(2004) 
Sverige 
 

Att generera en teoretisk 
modell över hur 
närstående hanterar att 
ha sin anhörig/ nära vän 
inlagd på IVA. 

Kvalitativ 
metod 
användes. 
Anhöriga 
intervjuades 7 
dagar till 14 
månader efter 
patientens 
utskrivning 
från IVA. 
Intervjuerna 
pågick under 
30 – 75 minuter 
i den anhöriges 
hem, spelades 
in på band och 
översattes 
ordagrant. 

Familj och vänner 
till IVA-patienter. 
n=18 

Kvalitativ, 
grounded 
theory. Data 
kodades och 
delades in i 
kategorier. 

Studien 
identifierade fyra 
kategorier hos 
anhöriga och 
nära vänner som 
lindrade, 
återvann, 
bemästrade eller 
uteslöt sina 
känslor. Med 
hänsyn till detta 
tycker man att 
det är viktigt att 
IVA sköterskor 
borde assistera 
anhöriga och 
nära vänner i 
skildringen av 

K II 



 

  

situationen. 
Karlsson et 
al. 
(2010) 
Sverige 

Att beskriva upplevelser 
av att se, möta och 
kommunicera med en 
vaken patient som vårdas 
i respirator. 

Kvantitativ, 
prospektiv 
kvalitativ 
studie. 
Deltagarna 
intervjuades 
under två 
tillfällen. 

Anhöriga till 
respiratorpatiente
r som skattas 3-6 
på MAAS-skalan. 
n = 14 

Kontent 
innehållsanaly
s. 

När patienten var 
vaken medförde 
det att anhöriga 
lättare kunde 
bedöma deras 
tillstånd och få 
kontakt. 

D I 

McAdam et 
al. 
(2010) 
USA 

Att beskriva de fysiska 
och psykiska symtom de 
anhöriga kan drabbas av 
när deras anhörig löper 
stor risk att dö på IVA, 
samt att identifiera andra 
riskfaktorer med högre 
symtombörda.  

Prospektiv 
kvantitativ 
tvärsnittsstudie. 
Enkäter 

Anhöriga till IVA 
patienter. 
n=74  

Beskrivande 
statistik. 
(SPSS, 
Chicago, IL). 

Forskarna har 
dokumenterat en 
hög förekomst av 
fysiska och 
psykiska symtom 
hos 
familjemedlemm
ar under en IVA-
vistelse. Detta 
visar på att man 
måste förbättra 
den 
familjecentrerade 
vården på 
intensivvårdsavd
elningarna. 

P I 

Shelton et 
al. 
(2010) 
USA 

Att undersöka effekten 
av att ha en 
heltidsanställd 
anhörigstödjare/ 
koordinator till ett 
kirurgiskt IVA-team. I 
aspekt av familjens 
tillfredsställelse 

Kvantitativ 
kvasiexperimen
tell design. 
Enkäter och 
intervention. 
 
 

Anhöriga och 
IVA-patienter. 
n= 377 

Beskrivande 
statistik. 

Resultatet visar 
att interventionen 
ökade familjens 
tillfredsställelse 
gällande 
kommunikatione
n med IVA-
teamet. 

P II 

Söderström 
et al. 
(2009) 
Sverige 

Att tolka och beskriva 
familjens anpassning 
under IVA tiden och upp 
till 18 månader efter 
utskrivning. 

Kvalitativ  Anhöriga till 
IVA-patienter. 
n = 20 

Hermeneutisk 
analysmetod. 

Resultatet delas 
in i tre teman, 
strävan efter 
uthållighet, 
strävan efter tröst 
och strävan efter 
att anpassa sig 
efter en ny 
livssituation. 
Familjens 
anpassning 
startade redan vi 
d insjuknandet 
och fortsatte 
igenom hela 
sjukhusvistelsen 
och efter 
utskrivningen.  

K I 

Söderström 
et al. 
(2006) 
Sverige 

Att beskriva och tolka 
samspelet mellan 
anhöriga och personalen 
på en IVA-avdelning. 

Kvalitativ 
observations 
studier och 
intervjuer. 

Anhöriga till 
IVA-patienter. 
n=24 

Latent 
innehålls 
analys. 

Resultatet visar 
hur viktigt det 
initiala samspelet 
mellan anhöriga 
och personal, 
vilken effekt det 
har under den 
fortsatta 
vårdtiden 

K I 

Van Horn & 
Tesh 
(2000) 
USA 
 

Att utvärdera det 
beteende och reaktioner 
anhöriga får när en 
familjemedlem blir 
inlagd på IVA och att 
identifiera andra 
händelser i livet som kan 
utlösa stress. 

Kvantitativ 
deskriptiv icke-
experimentell 
studie. 
Enkäter. 

Anhöriga till 
IVA-patienter. 
n=50 

Beskrivande 
statistik. 
(IIFS, SRRS). 

Resultatet av 
studien visar att 
anhöriga utsätts 
för ett flertal 
stressorer och ett 
omfattande antal 
förändringar i 
beteendet som 
förändrade mat 
och sömnvanor, 
ändringar i 
aktiviteten, 
familjerollen och 
ansvarsfördelnin
g. 

D 1 



 

  

 

 

 

 

Ågård & 
Harder 
(2007) 
Sverige 

Att undersöka och 
beskriva upplevelser och 
behov hos anhöriga till 
svårt sjuk patient på 
IVA-avdelning. 

Kvalitativ 
explorativ 
studie. 
Intervjuer som 
spelades in på 
band och 
översattes 
ordagrant. 

Anhöriga till 
IVA- patienter. 
n=7 

Grounded 
theory. 

Resultatet visar 
att anhöriga 
använder sig av 
flera 
copingstrategier 
under stressfulla 
situationer. Ett 
sätt att hantera 
situationen. 

K II 


