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Abstrakt 
Bakgrund: När någon i familjen blev allvarligt sjuk och hamnade på en 
intensivvårdsavdelning så engagerades hela familjen. Besök hemifrån anknöt till 
patientens normala miljö. Syfte: Att belysa upplevelsen av besök för svårt sjuka 
patienter på en intensivvårdsavdelning ur patient, närstående och 
sjuksköterskeperspektiv. Metod: Litteraturstudie omfattande 15 vetenskapliga 
artiklar med både kvantitativ och kvalitativ metod från databaserna Cinahl, 
PsycINFO och PubMed. Resultat: När patienterna var som mest sjuka ville de 
bara ha besök från sina närmast närstående men när de mådde bättre uppskattades 
besök av andra. Många närstående ville vara hos patienten så mycket som möjligt 
för att se att patienten fick god omsorg. Närstående som kände sig delaktiga i 
vården blev lugnare. Sjuksköterskor ansåg att information från närstående var 
värdefullt och kunde förbättra patienternas vård. Diskussion: Patienter som krävde 
intensivvård hade i början bara kraft att orka med de närstående som genom sin 
närvaro kunde erbjuda styrka och trygghet. Sjuksköterskor fick bedöma om besök 
var lämpligt. Slutsats: Närmast närstående var mycket viktiga för patienter under 
den kritiska perioden på intensivvårdsavdelningen. Sjuksköterskor kan få 
förståelse för att patienter har stöd av sina närstående.  
 

Nyckelord: Familj, Intensivvård, Litteraturstudie, Närvaro, Patient, Sjuksköterska, 

Socialt stöd 
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Bakgrund 

 

När någon i familjen blir allvarligt sjuk och hamnar på en intensivvårdsavdelning 

så engageras hela familjen. Besök hemifrån anknyter till patientens normala miljö 

och de anhöriga kan bli en viktig del av behandlingen (Selin-Törnqvist, 1998, s. 

30-31). En intensivvårdsavdelning (IVA) kan beskrivas som en avdelning som tar 

hand om de allra sjukaste och svårast skadade patienter som de andra 

avdelningarna på ett sjukhus inte kan ta hand om. Dessa patienter är i de flesta fall 

kritiskt sjuka och deras tillstånd är komplexa och oftast instabila menar Stubberud. 

Berörda patientgrupper omfattar bland annat patienter som har eller kan komma i 

en akut fysiologisk kris på grund av sjukdom eller skada, patienter som efter 

kirurgi eller anestesi behöver få sin cirkulatoriska och respiratoriska balans 

återupprättad och de som behöver få lindring för sin smärta. Patienter har olika 

diagnoser men till följd av sjukdom, skada och sjukdomsupplevelser har alla det 

gemensamma att de befinner sig i ett fysiskt, psykiskt, socialt och andligt stress- 

och kristillstånd och många av dessa patienter har ett behov av stöd från 

närstående (Stubberud, 2009, s. 19-23, 28) medan andra anser sig bli trötta av 

besök (Happ, Swigart, Tate, Arnold, Sereika & Hoffman, 2007),.   

 

Närstående som kommer in på en intensivvårdsavdelning kan uppleva starka 

känslor som förnekande, ilska, chock (Verhaege, Defloor, Van Zuuren, Duijnstee 

& Grypdonck, 2005) och rädsla över att kanske förlora en familjemedlem (Nelms 

& Eggenberger, 2010; Verhaege et al., 2005). Enligt Svenska akademins ordlista 

på Internet (www.svenskaakademin.se) definieras närstående: någon som står 

någon nära, intimt hör samman, närbesläktad, nära anförvant och anhörig. 

Närstående känner sig ofta förpliktade att vara nära patienten så mycket som 

möjligt (Nelms & Eggenberger, 2010) och anser sig ha både en rätt och skyldighet 

att vara närvarande även i kritiska stunder (Meyers, Eichborn, Guzetta, Clark & 

Taliaferro, 2004). Deras närvaro hos patienten verkar ha flera positiva 

psykologiska effekter som lugnande, minskande av patientens oro (Happ et al., 

2007), emotionellt stöd och genom att underlätta för patienten (Papathanassoglou, 

2010). En roll för närstående är att prata om icke sjukdomsrelaterade vardagliga 
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saker vilket kan ge patienten en meningsfull distraktion från sin jobbiga situation 

(Happ et al., 2007).  

 

En intensivvårdssjuksköterska är en legitimerad sjuksköterska som genomgått en 

specialistutbildning med inriktning på intensivvård där ansvaret omfattar allt från 

att tillgodose patientens personliga skötsel och hygien till att ge avancerad 

omvårdnad/medicinsk behandling. Eftersom patienterna har allvarliga 

sjukdomstillstånd är ofta de närstående hos patienten på avdelningen vilket gör att 

intensivvårdssjuksköterskan också har ansvar för att ta hand om dessa som kan 

befinna sig i en krissituation (Stubberud, 2009, s. 25). Under denna kris i familjen 

upplever närstående det viktigt att få kontakt med sjuksköterskan, få förståelse och 

ärlig information (Nelms & Eggenberger, 2010; Verhaeghe et al., 2005). Det är 

viktigt för behandlingsresultatet att intensivvårdssjuksköterskan har en helhetssyn 

av patienten så att inte de fysiska behoven prioriteras ensidigt utan också att de 

psykiska, sociala och andliga behoven tillgodoses (Stubberud, 2009, s. 28). I 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SOSFS 

1997:18) står det att sjuksköterskan ska tillvarata patientens och/eller närståendes 

kunskaper och erfarenheter.  

 

Närstående vill ofta vara hos patienten så mycket som möjligt men när akuta 

situationer inträffar på en intensivvårdsavdelning kan närstående få sitta och vänta 

utanför vilket för många kan upplevas frustrerande (Stubberud, 2009, s. 63-64; 

Nelms & Eggenberger, 2010). På många intensivvårdsavdelningar har man fri 

besökstid men samtidigt måste personalen kunna styra antalet besökande eftersom 

de inte får påverka arbetet på avdelningen. För även om närstående betraktas som 

en resurs så finns det en hänsyn att ta till andra patienter och deras integritetsskydd 

(Stubberud, 2009, s. 28, 63). Stubberud påpekar även att patienter på en 

intensivvårdsavdelning är sårbara i sina akuta/kritiska situationer och 

intensivvårdssjuksköterskan har ett ansvar att säkerställa att all behandling utförs 

på ett professionellt, etiskt och juridiskt försvarbart sätt. Patienterna själva saknar 

ofta den kraft som behövs för att tillgodogöra sin autonomi och integritet vilket gör 

att intensivvårdssjuksköterskan måste värna om hans/hennes värdighet även i 

akuta situationer (Stubberud, 2009, s. 32). 
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Lidande och smärta är en oundviklig del av livet där omvårdnaden handlar om att 

hjälpa individen att finna en mening i den situation han/hon befinner sig i. Den 

kultur individen är en del av kan påverka uppfattningen om sjukdom och lidande 

och i vissa sammanhang kan familjen ha betydelse för förhållandet till patienten. 

Människan har en förmåga att bry sig om, uppskatta och värdesätta människor i sin 

omgivning, vilket leder till att ju större värde och betydelse det man riskerar att 

förlora har, ju starkare upplever man lidandet. Känslan av att betyda något för 

andra ger en upplevelse av mening och för att behålla denna mening behöver 

individen få stöd och hjälp, både av sina närmaste och av professionella hjälpare, 

anser Travelbee enligt Jahren Kristoffersen (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & 

Skaug, 2006, s.27-29). 

 

Att som sjuksköterska få kunskap om hur patienter och närstående upplever besök 

på en intensivvårdsavdelning kan leda till en större förståelse och insikt om hur 

mycket patienterna orkar och vill ha sina närstående hos sig samt upplevelsen och 

betydelsen av att få besöka sin familjemedlem för de närstående. Kunskap i hur 

relationen mellan personal, patient och närstående har betydelse i en humanistisk 

människosyn är en viktig del av sjuksköterskans profession. 
 

Syfte 

 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa upplevelsen av besök för svårt sjuka 

patienter på en intensivvårdsavdelning ur patient, närstående och 

sjuksköterskeperspektiv. 

 

Metod 

 

För att få en överblick över det område som skulle studeras och en grund för 

sökarbetet gjordes en inledande litteratursökning (Friberg, 2006, s. 47). En 

systematisk sökning av material till denna litteraturstudie utfördes i databaserna 

PubMed, Cinahl och PsycINFO (Tabell 1) med meschtermer. Sökorden är familj, 

intensivvård, intensivvårdsavdelning (ICU), närvaro, patient och sjuksköterska. 

Sökordet ”spouces” användes i första hand istället för familj men gav inte det 
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resultat som eftersträvades så det valdes bort. Socialt stöd användes som tillägg till 

sökorden för att få rätt fokus på artiklarna. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var de artiklar som var relevanta för syftet och endast 

vetenskapliga artiklar skrivna på engelska eller svenska. Artiklarna skulle vara 

fokuserade på hur patienter påverkas och upplever besök av närstående, hur 

närstående upplever och kan stödja den sjuke, betydelsen av besök från bådas 

aspekt, besökstider och sjuksköterskans upplevelse av besök, närstående och 

bedömning av besök.  

 

Exklusionskriterier var artiklar skrivna på andra språk än svenska och engelska, 

om de handlade om barn på intensivvårdsavdelning, föräldrars upplevelse av att ha 

barn på en intensivvårdsavdelning och andra som inte svarade mot uppsatsens 

syfte. Det fanns ingen tidsbegränsning i sökningarna men ”free full text” och 

”peer-reviewed” markerades som limit i Cinahl, ”free full text” i Pub Med och 

”peer-reviewed” i PsycINFO. 

 

Litteratursökning 

Sökning i databaserna började med de relevanta sökorden för att utröna hur 

mycket material som fanns i ämnet. Var för sig resulterade orden i ett ganska stort 

antal träffar där inga titlar eller abstrakt lästes. Genom kombination av olika 

sökord hittades totalt 7997 titlar i de tre databaserna Cinahl, Pubmed och 

PsycINFO. Av dessa titlar var många dubletter men alla lästes och 129 stycken 

artiklar valdes ut där abstrakten lästes för att se om de motsvarade syftet. 

Abstraktläsningen resulterade i 106 artiklar som förkastades och resterande 23 (13 

från Cinahl, 3 från Pubmed och 7 från PsycINFO) skrevs ut och lästes i sin helhet. 

Bland dessa var det 15 artiklar som valdes ut för fortsatt granskning med 10 från 

databasen Cinahl och 5 från PsycINFO. Redovisning av artikelsökning i databaser 

enligt tabell 1 nedan där de artiklar som inkluderades i resultatet står i parentes 

bredvid valda. De inkluderade artiklarna redovisas även i tabell 3, bilaga 2 samt 

har en stjärnmarkering i referenslistan. 

 



7 
 

Tabell 1. Översikt: Sökord + sökordskombinationer, databaser med antal träffar, 

förkastade, antal valda artiklar, (inkluderade i resultat). Datum för sökning var 2011-01-

19.  

Sökord Cinahl PubMed PsycINFO Förkastade Valda 

#1 intensive care 4543 19608 9981   

#2 intensive care OR ICU 4776 20533 3112   

#3 social support 6308 29398 23126   

#4 patient 67763 615932 122487   

#5 family 21470 175295 134953   

#6 nurs* 4640 25623 136071   

#1 AND #3 80 255 76 *394 **12 5 (3) 

#2 AND #3 4581 259 76 *4896 **18 2 (2) 

#2 AND #3 AND #4 32 163 28 *215 **6 2 (1) 

#2 AND #4 AND #5 229 559 241 *1010 **16 3 (3) 

#1 AND #4 AND #5 222 547 233 *967 **26 9 (6) 

#1 AND #4 AND #5 AND #6 149 142 171 *452 **10  

#1 AND #4 AND #5 AND presence 14 38 31 *63 **18 2 

*Antal förkastade efter läsning av titel.  **Antal förkastade efter läsning av abstrakt. 

 

 

De manuella sökningarna utfördes ur böcker från Mittuniversitetets bibliotek, 

internet eller annat och användes för att få ytterligare referenser (Friberg, 2006, s. 

49) men resulterade inte i något material som användes under resultatet. 
 

Kvalitetsbedömning  

För att kritiskt värdera de insamlade studierna är det viktigt att gå systematiskt 

tillväga (William, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 83). Den primära granskningen för 

att bedöma om studierna höll god kvalitet dokumenterades enligt ett protokoll 

tillhandahållet av Mittuniversitetet, inspirerad av Hellzén, Johanson och Pejlert för 

urval i SBU-rapport (1999), exempel bilaga 1. För att bedöma vetenskaplig 

kvalitet, studier med kvalitativ metod, utfördes därefter en subjektiv bedömning 

med hjälp av kriterier enligt SBU (1999, s. 49). Den vetenskapliga kvaliteten har 

bedömts utifrån en tregradig skala som hög (I), medel (II) eller låg (III) enligt 

tabell 2.  
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Tabell 2. Bedömning av vetenskaplig kvalitativ metod. 

 Hög; I Medel; II Låg; III 

Kvalitativ studie 

(K).  

Insamlad data 

från intervjuer, 

berättelser, 

observationer. 

 

 

Väldefinierad frågeställning, 

relevant urval, väl beskriven 

undersökningsgrupp och 

kontext. Metod och analys 

väl beskriven och 

genomförd. Resultatet är 

logiskt, begripligt och god 

kommunicerbarhet. 

 Vagt formulerad 

frågeställning. 

Undersökningsgruppen 

för liten eller otillräckligt 

beskriven. Metod, analys 

otillräckligt beskriven. 

Resultatet bristfälligt. 

 

Tabell 2,1 användes för bedömning av kvalitet, studier med kvantitativ metod, 

enligt SBU (1999, s. 48) utifrån en tregradig skala som hög (I), medel (II) eller låg 

(III). 

 

Tabell 2,1. Bedömning av vetenskaplig kvantitativ metod. 

 Hög; I Medel; II Låg; III 

Prospektiv studie 

(P) utan 

randomisering. 

Deskriptiv studie 

(DS) beskriver 

samband hos en 

definierad grupp, 

saknar 

jämförelsegrupp 

(SBU/SFF nr 4, 

s. 15). 

 

Väldefinierad frågeställning, 

tillräckligt antal patienter. 

Väl beskriven metod, 

intervention, analys. 

Valida instrument. 

Representativt. 

 För lågt antal deltagare, 

tveksamma statistiska 

metoder. 

Bristande beskrivet 

förfarande. 

Ej generaliserbart. 

 

 

Översikt över de inkluderade artiklarna med kvalitetsbedömning är sammanställda 

enligt tabell 3, bilaga 2, med ett exempel enligt nedanstående. 
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Tabell 3. Exempel på inkluderad artikel med kvalitetsbedömning. 

Förf.  
Årtal 
Land 

Studiens syfte Studiedesign
/ 
Intervention 

Deltagare/ 
(Bortfall) 

Analys 
metod 

Huvudresultat Design 
/ 
Kvalitet 

Dahle 
Olsen et 
al 
(2009) 
Norge 

Finna från vem 
patienterna ville ha 
besök ifrån och att 
undersöka hur de 
upplevde närvaron 
av 
familjemedlemmar 
när de är i ett 
kritiskt och sårbart 
tillstånd. 

Deskriptiv 
kvalitativ 
med 
intervjuer 
innehållande 
öppna frågor 
från en 
semistruktur
erad 
intervjuguid
e. 

11 IVA 
patienter  
(4 kvinnor 
o 7 män). 

Kvalitativ 
innehålls-
analys 
inspelade 
intervjuer 
som hade 
blivit 
transkribe
rade. 

Besök av 
närmaste 
betyder 
mycket o är 
viktigt. 
Avslappnande 
med anhöriga 
närvarande, 
trygghet. Där 
utan att prata. 
För många 
besökande var 
stressande. 

K  
I 

 

Analys 

Med stöd av Friberg i Friberg (2006, s. 110-112) kan analysarbetet ses som en 

rörelse från helhet till delar till en ny helhet. I den första delen lästes de utvalda 

artiklarna flera gånger i sin helhet för att få en känsla för innehållet och för att 

nyckelfynden skulle kunna identifieras. Det som var mest framträdande i relation 

till uppsatsens syfte plockades fram i en schematisk översikt, se exempel tabell 4, 

bilaga 3, för att få en överblick över det som skulle analyseras. Utifrån 

huvudresultaten framkom olika kategorier och subkategorier enligt tabell 4;1, 

bilaga 3.  

 

Etisk diskussion 

 

Beträffande urval och presentation av resultatet bör etiska överväganden göras vid 

systematiska litteraturstudier. Viktigt är att välja studier som har fått tillstånd från 

etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden gjorts samt att presentera 

alla resultat oavsett om de stödjer eller inte stödjer forskarens egna åsikter 

(Forsberg & Wengström, 2008, s. 77). Samtliga studier påvisar godkännande från 

etisk kommitté samt att alla deltagare hade godkänt en frivillig medverkan.  
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Resultat 

 

Resultatet i denna litteraturstudie omfattar 15 vetenskapliga artiklar varav 10 med 

kvalitativ metod, 1 med både kvalitativ och kvantitativ metod och 4 med 

kvantitativ (deskriptiv och prospektiv) metod. Studierna har utförts i USA, Norge, 

Danmark, England, Frankrike, Spanien och Sverige. Klassificering och värdering 

av de studier som är inkluderade i resultatet presenteras i bilaga 2. De kategorier 

och subkategorier som framkom i innehållsanalysen presenteras enligt tabell 4;1.  

 

Tabell 4;1. Översikt av kategorier och subkategorier. 

Kategori Patientperspektiv Närståendeperspektiv Sjuksköterskans perspektiv 

 

Subkategori 

▪Besök och besökstider 

▪Delaktighet i vård 

▪Upplevelse av besök 

▪Besök och besökstider 

▪Delaktighet i vård 

▪Närståendes  upplevelse 

▪Besök och besökstider 

▪Delaktighet i vård 

▪Sjuksköterskans upplevelse 

▪Sjuksköterskans syn på 

närståendes betydelse. 

 

Patientperspektiv 

Under denna kategori presenteras tre subkategorier; besök och besökstider, 

delaktighet i vård och upplevelse av besök. 

 

Besök och besökstider 

Eriksson och Bergbom (2007) fann i sin studie ingen skillnad i mortalitet bland de 

patienter som fått besök och de som inte fått besök under vistelsen på 

intensivvårdsavdelningen. Undersökningen gjordes 6 månader efter utskrivning 

från sjukhuset. Av patienterna hade 25 % inte haft några besökare och man fann att 

dessa var äldre ensamboende kvinnor. Män uppvisade fler besökare än kvinnor.  

 

Flexibla besökstider gjorde det lättare för patienter att få olika besökare (Dahle 

Olsen, Dysvik & Hansen, 2009) men när de var som mest sårbara, trötta och sjuka 

önskade de bara besök av de allra närmaste (Engström & Söderberg, 2007; 

Hupcey, 2001). Gonzalez, Carroll, Elliott, Fitzgerald & Vallent, (2004) fann att 

patienterna inte ansåg besök som stressande, ökade deras smärta eller hindrade 

möjligheten för patienten att vila. En tredjedel av dessa patienter ville ha 
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obegränsat med besök medan en annan tredjedel ville ha besök en gång om dagen. 

Dahle Olsen et al. (2009) kom fram till att det var stressande med besök om man 

inte kunde göra sig förstådd och att många besökare samtidigt orsakade stress, en 

eller två åt gången räckte. Patienter uttryckte: ”Man kan inte ha besök om man inte 

är närvarande själv” samt ”svårt att ha besök om man håller på att tränas ur 

respiratorn”. En patient ansåg det mycket irriterande över att hans ex-fru fått 

besöka honom under tiden som han var medvetslös. När patienterna blev bättre 

uppskattades besök av andra närstående (Hupcey, 2001) och två andra studier 

påvisade att patienterna beskrev en känsla av glädje när närstående kom på besök 

(Dahle Olsen et al., 2009; Engström & Söderberg, 2007). De som var närmast 

närstående ansågs vara de som var mest hjälpfulla under den kritiska tiden av 

sjukdomen, enligt patienter i studien av Hupcey (2001), eftersom då kunde 

patienterna slumra till eller bara sitta bekvämt utan att prata. 

 

Delaktighet i vården 

Det visade sig att patienter vill ha hjälp med omvårdnaden av sina närstående om 

det är möjligt (Engström & Söderberg, 2007) medan ett fåtal inte vill ha 

omvårdnad av närstående på grund av att de vill behålla sin image, inte orsaka 

genans eller ansåg att sjuksköterskor ändå gör arbetet bättre (Garrouste-Orgeas et 

al., 2010).  

 

Upplevelse av besök 

Upplevelsen av socialt stöd varierade mellan patienterna (Hupcey, 2001) där en 

del med många besökare inte kände sig stöttade medan andra med få besökare 

upplevde stödet ändå för att de visste att de bad och tänkte på patienten. Patienter 

med få besökare på grund av geografiskt avstånd upplevde personalen som en stor 

källa till stöd samtidigt som andra var mer kritiska till både personalen och den 

vård de fått om de inte hade socialt stöd eller upplevde att de inte fick stöd. 

 

En patient ur studien av Cypress (2010) uttryckte: ”Being in the ICU as a critically 

ill patient, now I could think that it’s a beginning of a journey, a progressive 

journey to recovery……it helps you to be more humane”. 
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Närvaron av närstående beskrevs av patienter som viktigt under den kritiska tiden 

på intensiven (Dahle Olsen et al., 2009; Hupcey, 2001) och man menade att stödet 

från dem var värdefullt (Engström & Söderberg, 2007). Engström och Söderberg 

(2007) fann att patienter upplevde det viktigt med att ha närstående nära så att det 

fanns människor som de kände igen och att de kunde hjälpa patienten att förklara 

de mardrömmar de haft under tiden de varit svårt sjuka. Många närstående fanns 

med i dessa drömmar och kunde bättre förklara för patienten vad som hänt och var 

de var. De patienter som inte kom ihåg att deras närstående varit hos dem tog för 

givet att de hade varit det (Dahle Olsen et al., 2009) medan andra upplevde att de 

varit medvetna om närståendes närvaro, hört deras röster och känt deras händer 

(Engström & Söderberg, 2007). Detta gav patienterna en känsla av trygghet (Dahle 

Olsen et al., 2009; Engström & Söderberg, 2007; Wåhlin, Ek & Idvall, 2009b). 

 

Engström och Söderberg (2007) fann att tanken och närvaron av närstående gav 

patienter kraft att vilja leva, anledningen till att kämpa för de ville inte göra sina 

närstående besvikna genom att ge upp eftersom de var de viktigaste människorna i 

deras liv. En patient från denna studie sa: ”Om jag inte haft mina nära så vet jag 

inte om jag klarat av det, de gav mig kraft.” Enligt patienterna ledde uppmuntran 

från närstående till snabbare rehabilitering. Wåhlin et al. (2009b) kom fram till att 

en bidragande orsak för patienterna att kunna öka livslusten och vilja kämpa var att 

bli uppmuntrade. Att känna närhet till närstående, mänsklig värme och att bli 

påmind om hur mycket de betydde för sina närstående var motiverande. Det var 

också motiverande att få höra om vad som väntade på dem efter sjukhuset, ute i 

livet. Hupcey (2001) fann att patienterna uppfattade positivt stöd från de 

närstående som var optimistiska, inte klagade, som de kunde lita på och som bad 

för dem. Negativt stöd var från de närstående som inte upplevdes bry sig om dem, 

inte ville prata om situationen eller lät patienten prata om sina känslor, var 

upprörda när de kom och var mer bekymrade om sina egna behov än patientens. 

 

Frånvaron av närstående kunde få en del patienter att känna sig ensamma, fångade 

i sängen, en känsla av att tappa kontrollen och att de skulle dö (Engström & 

Söderberg, 2007) och för en del försvann hallucinationerna när närstående var hos 

dem (Dahle Olsen et al., 2009). Intensivvårdstiden hade fört närstående närmare 
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varandra, djupare vänskap, större medvetenhet om vad som var viktigt i deras liv 

(Engström & Söderberg, 2007).  

 

Patienter ansåg att de och deras närstående hade en bra dialog men när patienten 

hade svårt att prata så ville de att närstående skulle vara närvarande utan 

kommunikation (Dahle Olsen et al., 2009). Enligt patienterna så var det svårt att 

uttrycka sig många gånger när de var svårt sjuka men närstående försökte 

verkligen förstå vad de ville. De gånger som närstående inte förstod så kändes det 

fruktansvärt för patienten, speciellt om det var smärta det handlade om (Engström 

& Söderberg, 2007). Många patienter ansåg dock att närstående kunde förklara för 

personalen vad de ville (Gonzalez et al., 2004). 

 

Närståendeperspektiv  

Under denna kategori presenteras tre subkategorier; besök och besökstider, 

delaktighet i vården och närståendes upplevelse. 

 

Besök och besökstider 

Öppna besökstider ökade närståendes tillfredsställelse och minskade deras oro 

enligt Marco, Bermejillo, Garayalde, Sarrate, Margall & Asisin (2006). Många 

närstående ville vara på avdelningen hela tiden (Wåhlin et al, 2009b) och genom 

att vara närvarande kunde närstående själva se att patienten fick omsorg enligt 

sjuksköterskorna i studien av Dahle Olsen (2009). Eriksson och Bergbom (2007) 

fann att de flesta besökare till patienter är makar eller makar med barn och att 

längden på besöken varierar från 15 minuter till flera dagar. Vissa närstående 

stannar vid patientens säng under nästan hela vårdtiden.  

 

Delaktighet i vården 

Garrouste-Orgeas et al. (2010) kom fram till att av 101 närstående var 97 % av 

dem positiva över att hjälpa till med viss patientvård men färre än 14 % erbjöd sig 

frivilligt att hjälpa till. Hälften av de närstående i denna studie ansåg att 24-

timmars besökstid skulle underlätta delaktighet i vården. Wåhlin et al. (2009a) 

fann att närstående hade både kapacitet och en äkta vilja att hjälpa och upplevde 

att de kunde stödja patienten, lugna honom eller henne genom att hålla handen, 
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fukta munnen eller badda pannan. En del kände sig stärkta när de fick hjälpa till 

med omvårdnaden medan det för andra närstående var viktigast att få vara nära 

den svårt sjuka familjemedlemmen. Alla dessa saker tillsammans hjälpte 

närståendes förmåga att hantera den traumatiska situationen. I studien av 

Johansson, Fridlund & Hildingh (2005) framkom att om närstående upplever det 

naturligt att de ska finnas hos patienten så känner de sig delaktiga vilket gör de 

närstående lugnare. 

 

Närståendes upplevelse 

När närstående blev informerade av sjuksköterskan om patientens status, vad det 

var för maskiner och apparater runt om patienten innan de gick in första gången på 

intensivvårdsavdelningen, så upplevde sjuksköterskor det som att situationen och 

omgivningen inte var lika skrämmande för de närstående enligt studien av Wåhlin 

et al. (2009a). Resultatet i denna studie visade på att närstående kunde behöva 

vägledning från sjuksköterskan om att man kan prata och röra vid patienten fast de 

är sederade att det är viktigt för patienten. I Williams (2005) ansågs det bra om 

sjuksköterskorna visade hur man skulle bete sig mot patienten och att det kunde 

leda till närståendes upplevelse av delaktighet i vården. Närstående upplevde det 

terapeutiskt att få besöka patienten eftersom de då kände att de kunde göra något 

vilket ledde till att de lärde sig att lita på sin egen förmåga att hantera en ny 

situation (Johansson et al., 2005). Wåhlin et al. (2009a) fann att närstående kunde 

känna sig oroliga hemma och enda sättet för dem att få kontroll var att åka till 

sjukhuset för att se hur det var. Det upplevdes värdefullt om man fick se att något 

hade förbättrats, rörelse av en hand, andades själv, tittade upp eller kramade 

handen även om patienten försämrats i andra aspekter. Alla närstående ville inte ha 

någon längre tids prognos om patienten men minsta tecken på liv ökade hoppet 

medan återkommande försämring och väntan upplevdes torterande. 

 

Relation med personalen gjorde att närstående kände sig lugnare och tryggare och 

det betydde mycket för dem att få bli accepterad som de var när de kom på besök 

(Johansson et al., 2005). Närstående behövde få känna sig välkomna och 

uppskattade på avdelningen oavsett när de kom, mötas med empati och få stöd och 

råd upplevdes som mycket värdefullt enligt Wåhlin et al. (2009a). Om närstående 

fick möta människor på avdelningen som brydde sig om dem och om de fick 
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information om praktiska saker som var toaletten eller kaffet fanns kände de sig 

mer välkomna (Johansson et al., 2005). Wåhlin et al. (2009a) fann att närstående 

tyckte om att se när personalen var omtänksamma mot deras familjemedlem 

genom att prata, lyssna, uppmuntra och stimulera patienten. Bra relationer med 

personalen gav närstående energi och hjälpte dem att öka sin inre styrka. Att få 

kontinuerlig rak och ärlig information upplevdes som viktigt för de närstående 

eftersom det minskade deras oro och ökade deras trygghet i en annars kaotisk 

situation.  

When you have the best care and you have doctors and  

nurses telling you what´s really going on, I can go to  
sleep at night saying; They´re monitoring him, they´re  

watching him, they know what they´re doing. And that´s  
a peace of mind when you get home. I saw that things  
are being done in ICU and are being done in a positive  

way (Intervju av närstående, Cypress, 2010). 

 

Resultatet från Wåhlin et al. (2009a) visade också på att viss personal ansågs som 

direkt olämpliga för vårdyrket av de närstående och negativa möten kunde 

överskugga det som var bra. En del personal kunde upplevas som hårdhänta, 

otrevliga och negligerande mot både patient och närstående. En närstående 

menade: ”Alla kan ha en dålig dag men dessa två hade nog dåliga dagar hela 

tiden”. 

 
Sjuksköterskans perspektiv 

Under denna kategori presenteras fyra subkategorier; besök och besökstider, 

delaktighet i vården, sjuksköterskans upplevelse och sjuksköterskans syn på 

närståendes betydelse. 

 

Besök och besökstider 

Ågård och Lomborg (2010) fann att kliniskt ledarskap för sjuksköterskan är att 

balansera behoven hos alla involverade bland annat aspekter över patientens 

situation, andra patienter på avdelningen och den individuelle närstående. 

Sjuksköterskor beskrev att de får bedöma om närstående är i behov av information 

om patienten, om de verkar känna sig trygga på avdelningen, behöver guidning hur 

de ska bete sig eller begränsas vid besöken. Bedömningar som sjuksköterskorna 

beskrev att de måste göra för att se om besök är lämpligt för patienten är den 
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aktuella statusen på patienten (adekvat, sederad, döende), fysisk integritet, 

värdighet, säkerhet, psykosocial integritet, passande situation för besök och 

sjuksköterskans förmåga att ta hand om närstående under besöket. 

Sjuksköterskorna måste också överväga andra patienters integritet på 

intensivvårdsavdelningen. Sjuksköterskor var eniga om att eftersom patienten kan 

vara intuberad (och ofta sederad) och då inte kan uttrycka sin önskan så måste 

sjuksköterskan bedöma om patienten och den närståendes relation är tillräckligt 

stark för att ”förtjäna” ett besök. I studien av Cypress (2010) menade 

sjuksköterskorna att de är förespråkare för patienterna vilket är ett sätt att försvara 

patienternas konfidentialitet.  

 

Eftersom alla besökssituationer är unika behöver de bedömas individuellt och 

allmänna riktlinjer som användes enligt studien av Farrell, Joseph och Schwartz-

Barcott (2005) var att man ville att besökare skulle ringa innan, helst två besökare 

per gång, 5-10 minuters längd på besöken och bara de allra närmaste närstående 

hos patienten. Ågård och Lomborgs (2010) resultat visade att det inte finns något 

recept att följa om när det är lämpligt med besök eller inte men att det ändå verkar 

som de flesta sjuksköterskor följde samma strategi för bedömning. 

Sjuksköterskorna i denna studie menade också att vid känsliga situationer, om 

patienten var döende, så försökte man ordna så närstående kunde vara med 

patienten så mycket som möjligt även om det inte var det bästa för patienten. 

Förändring av besöksregler vid döende patient påvisades även i studien av Farrell 

et al. (2005) där man kunde ändra både på antal besökare och på längden av besök 

vid dessa tillfällen. 

 

Studier påvisade sjuksköterskors åsikt om att de lärde känna patienten genom 

närstående (Gonzalez et al., 2004; Ågård & Lomborg, 2010) och att öppna 

besökstider gör att sjuksköterskorna får mer värdefull information om patienten 

samtidigt som öppna besökstider innebär en ökad psykisk börda för dem (Marco et 

al., 2006). 

 

Delaktighet i vården 

I studien av Cypress (2010) menade sjuksköterskorna att om man involverar 

närstående i vården så tillfrisknar patienten fortare till skillnad mot de patienter 
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som inte har några närstående. Ågård och Terkildsen Maindal (2009) fann att 45 

av 68 sjuksköterskor var överens om att ju mer bekväma närstående var på 

avdelningen ju mer kunde de stödja patienten. Sjuksköterskor i denna studie trodde 

att det kunde gagna både patient och närstående om närstående ibland kunde 

hjälpa till med omvårdnad av patienten. Sjuksköterskor från studien av Cypress 

(2010) menade att om patienten var från ett annat land och inte pratade deras språk 

så var det bra med närstående som kunde fråga och få svar från patienten istället 

för en okänd tolk som bara översatte och inte kände patienten.  

 

Sjuksköterskans upplevelse 

Farrell et al. (2005) och Marco et al. (2006) fann att sjuksköterskor sett hur 

närstående tittat på andra patienter på väg till sin familjemedlem och de ansåg att 

närstående inte bör ha den möjligheten att observera andra patienter vid besök. 

”Det måste finnas avskildhet så att hänsyn kan tas både till andra patienter och för 

den som får besök.” En del sjuksköterskor ansåg att närstående kunde orsaka oro 

och ängslan hos patienten vilket gjorde att man fick bedöma om besöket var 

fördelaktigt för patienten (Marco et al., 2006) och de närstående som upplevdes 

vara stödjande för patienten brukade få stanna lite längre (Cypress, 2010). Många 

närstående verkade dock ha en känsla för när det var dags att avsluta besöket enligt 

studien av Ågård och Lomborg (2010) och hade de inte det så fick 

sjuksköterskorna säga till.  

 

Studien av Ågård och Terkildsen Maindal (2009) visade att sjuksköterskor trodde 

att det ibland kunde vara viktigt för närstående att se att personalen hade gjort allt 

de kunde för patienten om de var närvarande vid till exempel HLR (hjärt- och 

lungräddning). Sjuksköterskor menade att de kunde ge en bättre förståelse om det 

kritiska i situationen medan andra sjuksköterskor undrade om närstående borde 

bevittna en sådan situation eftersom behandlingen vid HLR kan uppfattas som 

ovärdigt mot patienten och kränka hans integritet och då borde det vara bättre att 

komma ihåg patienten som han var. Sjuksköterskorna i studien av Marco et al. 

(2006) ansåg också att närståendes närvaro vid HLR kunde leda till att de insåg 

allvaret i situationen men även att det visat sig att närstående kunde avbryta eller 

försena vården, speciellt om den verkade innebära obehag för patienten. 
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Sjukskötskans syn på närståendes betydelse 

Ågård och Terkildsen Maindal (2009) fann att sjuksköterskor ansåg att närstående 

är en värdefull källa till information och 55 av 68 sjuksköterskor höll med om att 

information från närstående kan förbättra vården för patienten. Det framkom också 

i denna studie att 45 av 68 sjuksköterskor var också överens om att ju mer 

bekväma närstående var på avdelningen ju mer kunde de stödja patienten. 

Sjuksköterskor ansåg att närstående erbjöd patienter ett emotionellt stöd (Marco et 

al., 2006; Williams, 2005) och att de kunde lugna patienten och ge honom eller 

henne tillförsikt (Gonzalez et al., 2004; Williams, 2005). Det var positivt med 

närstående som pratade om vardagliga händelser med patienten vilket förde in 

normalitet i patientens liv och inkluderade honom i livet (Williams, 2005). 

Sjuksköterskor ansåg att närstående hjälpte patienten att ha kontakt med världen 

utanför, gjorde det mindre långtråkigt och ökade patientens lust att leva men om 

besöket blev bra eller inte berodde på både patient och närstående (Marco et al., 

2006). Farrell et al. (2005) fann att sjuksköterskor ibland kunde se både positiva 

eller negativa effekter av närståendes besök. En del patienter fick ökad puls och 

blodtryck, ökad trötthet och närståendes oro kunde överföras till patienten medan 

andra närstående kunde vara lugnande för patienten. Resultatet i studien av 

Hupcey (2001) visade en patient som var mer förvirrad och till och med slogs med 

personalen när hans fru inte var närvarande på avdelningen.  

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa upplevelsen av besök för svårt 

sjuka patienter på en intensivvårdsavdelning, ur patient, närstående och 

sjuksköterskeperspektiv. Resultatet visade att många patienter bara ville ha besök 

från de personer som står honom eller henne närmast under tiden när de är som 

mest sjuka och sårbara och att det var de allra närmaste som ansågs vara de mest 

hjälpfulla under denna tid. Det ansågs som positivt med flexibla besökstider men 

samtidigt stressande om patienterna hade svårt att kommunicera och inte var helt 

”närvarande” men att besök av andra uppskattades mer när patienterna mådde 

bättre (Dahle Olsen et al., 2009; Engström & Söderberg, 2007; Hupcey, 2001). En 
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tolkning av detta är att när patienter inte har kraft för mer än att kämpa sig till att 

överleva eller att klara smärtan så räcker det med den personen som står patienten 

närmast; maka/make, sambo eller möjligtvis barn att vara närvarande. När 

patienter är tillräckligt starka för att orka med besök, vara vaken, konversera och 

behålla sin värdighet så upplevs det trevligare med besök från andra.    

 

Det framkom att upplevelsen av socialt stöd varierade mellan patienter där antalet 

besökare inte var viktigt utan kvalitén på besöken, att närståendes närvaro 

upplevdes som mycket viktigt för patienterna under den kritiska tiden på 

intensivvårdsavdelningen. Många ansåg att de inte skulle ha klarat av denna period 

utan sina närmaste omkring sig som gav dem kraft och vilja att leva (Engström & 

Söderberg, 2007; Hupcey, 2001; Wåhlin et al., 2009b). För en del patienter 

försvann hallucinationer när närstående var närvarande (Dahle Olsen et al., 2009) 

vilket kan tolkas som att närstående kan ses som en fast punkt i tillvaron för den 

svårt sjuke, ett bekant ansikte som ger struktur. Man kan också uttyda att alla 

familjer är olika och den kommunikation och gemenskap som närstående har i 

normala fall kan genomlysa hur besöken faller ut men närstående är ändå de som 

står patienten närmast, de människor som betyder mest för patienten i livet, som 

kan ge trygghet och kärlek. En omvårdnadsteori som passar bra i detta 

sammanhang är Joyce Travelbee som enligt Jahren Kristoffersen (Jahren 

Kristoffersen et al., 2006, s. 29) menar att känslan av att betyda något för någon 

ger en upplevelse av mening. Patienter behöver få känna sig saknade, 

betydelsefulla och få veta att närstående finns där och vill att de ska bli bättre. 

 

I resultatet framkom att öppna besökstider underlättade delaktighet i vården och 

gjorde att närstående kunde vara hos sin familjemedlem och se att han eller hon 

fick god vård vilket upplevdes positivt av de närstående. En del närstående ansåg 

det mest betydelsefullt att bara vara nära patienten medan andra kände sig stärkta 

om de kunde lugna, hålla handen, fukta munnen och badda pannan. Många 

närstående ville hjälpa till med omvårdnaden men få erbjöd sig frivilligt att göra 

det (Dahle Olsen, 2009; Garrouste-Orgeas, 2010; Marco et al., 2006; Wåhlin et al., 

2009a) vilket kan tolkas som att när utomstående kommer in på en 

intensivvårdsavdelning till en patient som är omgiven av sladdar, slangar och 
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apparater så kanske de upplever en rädsla för att ta i patienten eller för att röra 

saker som de tror kan lossna eller gå sönder.   

 

Enligt resultatet kunde närstående behöva vägledning av sjuksköterskan om att 

man kan prata och röra patienten när han eller hon är på intensivvårdsavdelningen 

och om närstående blev informerade om tekniken runt patienten och upplevde det 

naturligt att de ska finnas nära patienten så upplevdes omgivningen inte lika 

skrämmande och de närstående blev lugnare (Johansson et al., 2005; Wåhlin et al., 

2009a). Av egen erfarenhet bedöms denna uppfattning som att den kan stämma för 

en del närstående. De närstående som är mottagliga för information och 

intresserade av att hjälpa till med viss omvårdnad verkar uppleva det mycket 

positivt om personalen tar sig tid att förklara och visa dem vad de kan göra för 

patienten och hur. Detta skapar förtroende och delaktighet mellan personal, 

närstående och patient vilket kan underlätta situationen för de inblandade vilket 

också framkom i studien av Johansson et al. (2005) att relation med personalen 

gjorde att närstående kände sig lugnare och tryggare. 

  

Resultatet visade att sjuksköterskor såg sig som förespråkare för patienterna och 

gjorde individuella bedömningar om besök var lämpligt för patienten just vid det 

aktuella tillfället. De ansåg att två besökare som var de närmast närstående räckte 

per gång men att det vid känsliga situationer som när patienten var döende kunde 

ordnas så att närstående fick vara hos patienten så mycket som möjligt även om 

det inte var det bästa för patienten (Cypress, 2010; Farrell et al., 2005; Ågård & 

Lomborg, 2010). Tolkning av detta är att sjuksköterskor har många aspekter att ta 

med i beräkning om och när besök är passande. Patienten ska orka med besöket, 

det ska inte störa adekvat behandling av patienten eller omvårdnad, andra 

patienters integritet och om det är mycket på avdelningen i övrigt. När patienten är 

döende är det en speciell situation där sjuksköterskan behöver se till att de 

närstående får en bra sista stund med patienten såväl som att patienten har ett lugnt 

och smärtfritt avslut.  

 

Enligt resultatet så fanns problem med närstående som med stor nyfikenhet 

observerar andra patienter på avdelningen när de är väg till sin familjemedlems 

sängplats och sjuksköterskor ansåg att denna möjlighet inte borde finnas (Farrell et 
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al., 2005; Marco et al., 2006). Det borde anses olämpligt för de närstående att 

nyfiket se vad det är för andra patienter som finns på avdelningen men samtidigt 

ligger det nog i människans natur att vara nyfiken. Detta är en av de aspekter som 

sjuksköterskan får bedöma om besök är lämpligt. När det går så kanske skärmar 

kan ställas för de andra patienterna men det minskar den optimala övervakningen 

och överblicken av salen vilket då också innebär en ökad risk för dessa patienter 

eftersom IVA vård handlar om en övervakning som ibland kräver en snabb insats.  

 

Utifrån resultatet kunde man se att sjuksköterskor ansåg närstående som en 

värdefull källa till information om patienten och de var överens om att denna 

information kunde förbättra vården för patienten. Besök av närstående kunde leda 

till både en positiv och negativ effekt för patienten där man beskrev negativa 

effekter som ökat blodtryck, ökad puls och större trötthet hos patienten (Farrell et 

al, 2005; Ågård & Terkildsen Maindal, 2009). Det kan tolkas som när en svårt sjuk 

patient inte kan förmedla sig med personalen om vad han eller hon gillar så kan 

inte personalen göra det bästa av omvårdnaden för den patienten. Det kan vara 

något så enkelt som vilken sovsida är den bästa för patienten, vilken musik tycker 

han om, vill han veta sportresultat, vill han ha täcket över fötterna och så vidare. 

Personlighet hos patienten kan också ha betydelse över hur besöket kommer att bli 

för om patienten vanligen har ett kontrollbehov och alltid har koll på både sina 

egna och andras förehavanden så kan besöket påminna honom om den förlusten 

vilket kan skapa stress hos patienten. En annan synvinkel av den stress patienter 

kan uppleva av besök kan tolkas enligt en teori som finns i Travelbees 

omvårdnadsteori. Jahren Kristoffersen (Jahren Kristoffersen et al, 2006, s 28) 

beskriver Travelbees teori att eftersom människan har en förmåga att värdesätta 

människor i sin omgivning så leder det till att ju mer en människa riskerar att 

förlora ju starkare upplever han eller hon lidandet.  

 

Metoddiskussion 

 

Denna litteraturstudie grundar sig på 15 vetenskapliga artiklar från databaserna 

Cinahl, PubMed och PsycINFO. De vetenskapliga artiklarna kommer från totalt 

sju olika länder och har kvalitativa och kvantitativa metoder i sin tillämpning. Det 
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var sex stycken studier som bedömdes ha hög vetenskaplig kvalitet och resterande 

nio bedömdes ha medel kvalitet mestadels för att antalet deltagare var få men 

studien i övrigt hade att gott innehåll. Inga studier blev exkluderade på grund av 

för låg vetenskaplig kvalitet. 

 

Den största svårigheten fanns i att hitta artiklar som behandlade patienters egna 

upplevelser av få besök på en intensivvårdsavdelning medan det fanns lite mer att 

välja på när det gällde närståendes samt sjuksköterskors upplevelser. Författaren 

upplever en svaghet i denna litteraturstudie på grund av att bara fyra studier 

hittades med enbart patienters egna upplevelser. Tre studier innehöll upplevelser 

från sjuksköterskor, närstående och patienter där varje individs upplevda del blev 

relativt liten. Det hade varit en styrka med ett smalare syfte där resultatet i stort 

grundat sig på fler studier per del men tillräckligt med material/studier hade 

troligtvis inte hittats för att få en fullvärdig litteraturstudie. En svaghet kan anses 

vara användandet av ”fulltext” i sökningarna eftersom det fanns problem att hitta 

relevanta artiklar men det underlättade arbetet i stort när det blev enkelt att få fram 

artiklarna i sin helhet. Användandet av innehållsanalys med uppdelning i 

kategorier och subkategorier gav författaren en bra överblick över de viktigaste 

delarna i studierna vilket underlättade resultatsammanställningen. I det stora hela 

anses resultatet ge en ganska klar bild över hur patienter, närstående och 

sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar upplever besök mycket tack vare den 

bredd på olika länder som ingår i studierna och blandningen av kvalitativ och 

kvantitativ metod.  

Författaren till denna litteraturstudie inser vikten av att hålla sig opartisk till 

resultatet och har inte låtit sin personliga åsikt styra arbetet. 

 

Slutsats - studiens betydelse 

 

Denna litteraturstudie är tänkt att belysa upplevelsen av besök av närstående för 

svårt sjuka patienter på en intensivvårdsavdelning, närståendes upplevelse av att få 

besöka sina nära och sjuksköterskans ansvar och perspektiv på besök. Utifrån 

resultatet av denna studie kan personal inom intensivvården få ledning och 

förståelse för att de flesta svårt sjuka patienter har hjälp och stöd av sina 
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närstående under vårdtiden och att de upplever dem som mycket viktiga. Under 

den första kritiska tiden får patienter trygghet och styrka från dem som står 

patienten närmast i en annars skrämmande miljö och i en situation där utgången 

kan vara oviss. Personal inom intensivvården kan få insikt i hur närstående 

upplever besöket på avdelningen och hur viktigt ett gott mottagande av dem är för 

att de ska kunna erbjuda sin familjemedlem ett optimalt stöd. Det skulle ligga i 

omvårdnadens intresse med fler studier där patienter på intensivvårdsavdelningar 

får ge uttryck för sina upplevelser av vårdtiden. Genom att få kunskap om hur 

andra upplever en situation kan en förståelse skapas och tillsammans kan man 

arbeta för att vården ska bli så bra som möjligt för alla inblandade parter.  

 

”Ett resultat kan aldrig ge en fullständig bild av en situation eller ett fenomen, 

eftersom verkligheten inte är statisk utan i ständig förändring” (Olsson & 

Sörensen, 2007, s. 98). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

Referenser 
 
 
*Cypress, B.S. (2010). The intensive care unit: Experiences of patient, families 
and their nurses. Dimensions of Critical Care Nursing, 29(2), 94-101.  
 

*Dahle Olsen, K., Dysvik, E., & Saetre Hansen, B. (2009). The meaning of family 
members´ presence during intensive care stay. Intensive and Critical Care 

Nursing, 25(4), 190-198. 
 
*Engström, Å., & Söderberg, S. (2007). Receiving power through confirmation: 
the meaning of close relatives for people who have been critically ill. Journal of 

Advanced Nursing, 59(6), 569-576. 
 
*Eriksson, T., & Bergbom, I. (2007). Visits to intensive care unit patients – 
frequency, duration and impact on outcome. Nursing in Critical Care, 12(1). 
 
*Farrell, M.E., Joseph, D.H., & Schwartz-Barcott, D. (2005). Visiting hours in the 
ICU: Finding the balance among patient, visitor and staff needs. Nursing Forum, 
40(1). 
 
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008) Att göra systematiska litteraturstudier - 

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm. Natur 
och Kultur. 
 
Friberg, F. (red). (2006). Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. Lund. Studentlitteratur. 
 
*Garrouste-Orgeas, M., Willems, V., Timsit, J-F., Diaw, F., Brochon, S., Vesin, 
A., Philippart, F., Tabah, A., Coquet, I., Bruel, C., Moulard, M-L., Carlet, J., & 
Misset, B. (2010). Opinions of families, staff, and patients about family 
participation in care in intensive care units. Journal of Critical Care, 25, 634-640. 
 
*Gonzales, C.E., Carroll, D.L., Elliott, J.S., Fitzgerald, P.A., & Vallent, H.J. 
(2004). Visiting preferences of patients in the intensive care unit and in a complex 
care medical unit. American Journal of Critical Care, 13, 194-198. 
 
Happ, MB., Swigart, VA., Tate, JA., Arnold, RM., Sereika, SM., & Hoffman, LA. 
(2007). Family presence and surveillance during weaning from prolonged 
mechanical ventilation. Heart & Lung, 36(1). 
 
*Hupcey, J.E. (2001). The meaning of social support for the critically ill patient. 
Intensive and Critical Care Nursing, 17, 206-212. 
 
Jahren Kristoffersen, N., Nortvedt, F., & Skaug, E-A. (red.).(2006). 
Grundläggande omvårdnad, Del 4. Stockholm. Liber. 
 
*Johansson, I., Fridlund, B., & Hildingh, C. (2005). What is supportive when an 
adult next-of-kin is in critical care? Nursing in Critical Care, 10(6). 
 



25 
 

*Marco, L., Bermejillo, I., Garayalde, N., Sarrate, I., Margall, A., & Asisin, C. 
(2006). Intensive care nurses´ beliefs and attitudes towards the effect of open 
visiting on patients, family and nurses. Nursing of Critical Care, 11(1). 
 
Meyers, TA., Eichborn, DJ., Guzetta, CE., Clark, AP., & Taliaferro, E. (2004). 
Family presence during invasive procedures and resuscitation. American Journal 

of Nursing, 26(1). 
 
Nelms, T, P., & Eggenberger, S, K. (2010). The essence of the family critical 
illness experience and nurs-family meetings. Journal of Family Nursing, 16(4). 
462-486. 
 
Olsson, H., & Sörensen, S. (2007). Forskningsprocessen - kvalitativa och 

kvantitativa perspektiv. Stockholm. Liber.  
 
Papathanassoglou, E, DE. (2010). Psychological support and outcomes for ICU 
patients. Nursing in Critical Care, 15(3). 
 
SBU. (1999). Evidensbaserad omvårdnad, Behandling av personer med 
schizofreni. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)/Svensk 
sjuksköterskeförening (SSF), rapport  nr:4. SBU: Stockholm. 
 
Selin-Törnqvist, M. (1998). I behov av intensiv omvårdnad. Stockholm. Natur och 
Kultur.  
 
Socialstyrelsen. SOSFS. (1997:18). Kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska. ”Allmänna råd från Socialstyrelsen.” 
 
Stubberud, D-G. (2009). Ingår i Gulbrandsen, T., & Stubberud, D-G. (red). (2009). 
Intensivvård - Avancerad omvårdnad och behandling (s. 19-64). Lund. 
Studentlitteratur. 
 
Verhaeghe, S., Defloor, T., Van Zuuren, F., Duijnstee, M., & Grypdonck, M. 
(2005). The need and experiences of family members of adult patients in an 
intensive care unit. Journal of Clinical Nursing, 14, 501-509. 
 
William, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad – 

 en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund. Studentlitteratur. 
 
*Williams, MA, C. (2005). The identification of family members´ contribution to 
patients´ care in the intensive care unit: a naturalistic inquiry. Nursing in Critical 

Care, 10(1). 
 
*Wåhlin, I., Ek, A-C., & Idvall, E. (2009a). Empowerment from the perspective of 
next of kin in intensive care. Journal of Clinical Nursing, 18, 2580-2587. 
 
*Wåhlin, I., Ek, A-C., & Idvall, E. (2009b). Empowerment in intensive care: 
Patient experiences compared to next of kin and staff beliefs. Intensive and 

Critical Care Nursing, 25, 332-340. 
 



26 
 

*Ågård, A-S., & Lomborg, K. (2010). Flexible family visitation in the intensive 
care unit: nurses´ decision-making. Journal of Clinical Nursing.  
 
*Ågård, A-S., & Terkildsen Maindal, H. (2009). Interacting with relatives in 
intensive care unit. Nurses´perceptions of a challenging task. Nursing in Critical 

Care, 14(5). 
 
 
 
Internetkällor 
 
 
www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx  Hämtad 2010.12.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 1. 
 
Artikelgranskning 
(Inspirerad av Hellzén, Johansson & Pejlert för urval i SBU-rapport, 1999). 
 
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:……………………………………………………………………………………..  
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 
 
Tabell 3. Översikt av inkluderade artiklar med kvalitetsbedömning. 
 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Studiedesign/ 
Intervention 

Deltagare/ 
(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Design/ 
Kvalitet 

Cypress 
(2010) 
USA 

Att förstå 
upplevelserna från 
patienter, anhöriga och 
sjuksköterskor på IVA. 

Kvalitativ med 
femonologisk 
ansats. Inspelade 
intervjuer. 

15 
deltagare. 
5 pat,  
5 
anhöriga, 
5ssk. 

Kvalitativ 
innehålls-
analys med 
reflekterande 
förståelse. 

Om fler 
anhöriga 
involverar sig 
så tillfrisknar 
patienterna 
fortare (ssk). 
Anhörig såg 
att saker blev 
gjorda på ett 
positivt sätt. 

K  
II 

Dahle 
Olsen et 
al. 
(2009) 
Norge 

Finna från vem 
patienterna ville ha 
besök ifrån och att 
undersöka hur de 
upplevde närvaron av 
familjemedlemmar när 
de är i ett kritiskt och 
sårbart tillstånd. 

Deskriptiv 
kvalitativ med 
intervjuer 
innehållande 
öppna frågor 
från en 
semistrukturerad 
intervjuguide. 

11 IVA 
patienter  
4 kvinnor 
o 7 män. 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
inspelade 
intervjuer som 
hade blivit 
transkriberade. 

Besök av 
närmaste 
betyder 
mycket o är 
viktigt. 
Avslappnande 
med anhöriga 
närvarande, 
trygghet. Där 
utan att prata. 
För många 
besökande var 
stressande. 

K  
II 

Engström 
& 
Söderberg 
(2007) 
Sverige 

Att belysa meningen 
med nära anhöriga för 
de som varit svårt 
sjuka och fått vård på 
en intensivvårds-
avdelning. 

Kvalitativa 
personliga 
intervjuer med 
narrativ 
framtoning. 

10 
deltagare 
som varit 
svårt 
sjuka. 8 
män 2 
kvinnor. 

Kvalitativ 
innehålls-
analys med 
förförståelse. 

Att se ngn de 
kände igen o 
få förklarat 
vad som hänt. 
Närvaron av 
anhöriga gav 
dem känsla av 
trygghet, 
styrka o 
frånvaron 
ensamhet. 
Önskan att ha 
dem nära så 
mycket som 
möjligt. 

K  
I 

Eriksson 
& 
Bergbom 
(2007) 
Sverige 

Att utforska frekvens 
och längd på käras 
besök till en mekaniskt 
ventilerad patient på en 
intensivvårdsavdelning. 
Även om besök 
påverkar överlevnad 
och längd på 
sjukhusvistelsen. 

Kvantitativ 
prospektiv, 
explorativ 
observations-
studie. 

198 
patienter. 
Uppdelade 
i två 
grupper: 
148 som 
fick 
besök, 50 
utan 
besök. 

Statistisk 
analys av 
observationer. 

Vilka som 
oftast kom på 
besök, längd 
på besöken 
och antal. 
Ingen 
signifikant 
skillnad i 
mortalitet 
mellan 
grupperna. 

P  
I 

 
 
 



 

Forts. bilaga 2, tabell 3. Översikt av inkluderade artiklar med kvalitetsbedömning. 
 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Studiedesign/ 
Intervention 

Deltagare/ 
(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Design/ 
Kvalitet 

Farrell et 
al. 
(2005) 
(New 
England) 
USA 

Att undersöka hur 
sjuksköterskornas 
införlivar besök på 
intensivvårdsavdelning 
i det dagliga arbetet. 

Kvalitativ 
undersöknings 
design med på-
djupet intervjuer 
av IVAssk, 
begränsat 
observations-
deltagande och 
review av valda 
dokument. 

8 IVA 
sjuksköterskor 

Kvalitativ 
innehålls-
analys med 
uppföljnings-
frågor. 

Olika 
strategier i att 
handskas med 
besökare. 4 
formella 
regler: ring 
innan, två 
besökare/gång, 
5-10 min 
besök, 
närmaste 
familjen bara. 

K  
II 

Garrouste- 
Orgeas. et 
al. 
(2010) 
Frankrike 

Få fram åsikter från 
vårdgivare, familjer 
och patienter om 
familjens involvering i 
vården av iva 
patienter.  

Kvantitativ, 
prospektiv. 
HADS och 
satisfaction 
skalor, intervju 

101 patient-
anhörig par. 
21 ssk. 
7 ”usk”. 
17 läkare. 
(27 patienter) 

Kontinuerliga 
variabler och 
svar 
analyserades 
via ett 
dataprogram 
från 
enkätsvaren. 
 

97% av 
anhöriga 
kunde tänka 
sig hjälpa till 
med 
vården.44% av 
patienterna 
ville att deras 
anhöriga 
skulle hjälpa 
till. 10st ville 
inte pga 
behålla sin 
image, ssk är 
bättre. 

P 
II 

Gonzales 
et al.  
(2004) 
USA 

Beskriva patienters 
valmöjligheter för 
besök av familj på 
IVA och komplex 
med. Vårdavdelning, 
specificerat på 
stressfaktorer, 
fördelar, 
valmöjligheter och 
utkomst av såna besök. 

Deskriptiv, 
(kval)kvantitativ.  
Patienter svarade 
på ett 
frågeformulär 
för att mäta 
givna fördelar, 
stressfaktorer 
och utkomst av 
familjebesök. 

Patienter 62 
st. 
IVA n=30. 
Vårdavd 
n=31. 
(1 under 
studiens 
gång). 

Validiteten 
testades 3 ggr 
men ingen 
beskrivning av 
analysmetoden 
mer än att det 
fanns en skala 
från 1-5.  
Beskriven 
procedur över 
deltagarurval. 
(beskrivande 
analys av 
enkätsvaren) 

Patienter 
bedömde 
besök som ej 
stressfulla pga 
att besökande 
gav tillförsikt, 
komfort och 
lugnande 
effekt. 
Stressande var 
att besökande 
reste för att 
besöka dem. 
Ingen ansåg 
att besök 
hindrade vila. 

K 
DS 
II 

Hupcey, J. 
(2001) 
USA 

Undersöka patientens 
uppfattning om vad de 
behöver och 
lämpligheten av de 
socialt stöd de fått 
under tiden de var 
svårt sjuka. 

Deskriptiv 
kvalitativ med 
ostrukturerade, 
interaktiva 
inspelade 
intervjuer. 

30 kritiskt 
svårt sjuka 
patienter. 

Deskriptiv 
innehålls-
analys. 

Pat. behov av 
besök och 
kvaliten på 
besöket. 
Påverkar 
antalet om 
stödjande. 
Närstående 
mest hjälpfull. 

K 
I 
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Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Studiedesign/ 
Intervention 

Deltagare/ 
(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Design/ 
Kvalitet 

Johansson 
et al. 
(2005) 
Sverige 

Att få fram en teoretiskt 
förståelse för vad 
anhöriga uppfattar som 
stödjande när de möter 
situationen att ha en 
vuxen anhörig på iva. 

Kvalitativa 
intervjuer. 
Grounded 
Theory 
perspektiv 

29 anhöriga. Kvalitativ 
deskriptiv 
innehålls-
analys från två 
tidigare 
studier.  

Att vara med 
patienten var 
stödjande, gav 
lugn och 
säkerhet. 
anhöriga 
kände sig 
viktiga när de 
fick vara med 
patienten i alla 
situationer, att 
de kunde göra 
något. 

K 
II 

Marco et 
al. 
(2006) 
Spanien 

Att analysera relationen 
mellan ssk tro och 
attityd mot effekten vad 
en öppen besöks policy 
skulle ha för ssk, 
patient och familj. 

Kvantitativ, 
deskriptiv 
korrelations 
design med 
frågeformulär. 

46 ssk ShapiroWilks 
test, deskriptiv 
analys, 
Student´s t-
test. 

Påståenden 
med hög % i 
medhållande: 
Fam. ger 
emotionellt 
stöd åt pat. 
öppna tider 
ökar familjers 
nöjdhet, 
minskar oro. 

DS 
I 

Williams 
(2005) 
England 

Belysa den speciella 
påverkan som 
familjemedlemmar kan 
ha på patientens vård 
och deras tillfrisknande 
under vistelsen på IVA. 

Ostrukturerade 
observationer, 
Kvalitativa på-
djupet intervjuer 
med naturalistisk 
ansats och 
videoinspelning 

14 sjuk-
sköterskor. 

Konstant 
jämförelse-
analys med 
Grounded 
Theory ansats.  

Ssk får 
information 
om patienten 
genom 
anöriga. 
Anhöriga 
erbjuder en 
vital källa av 
emotionellt 
stöd för 
patienten. 

K 
II 

Wåhlin et 
al. 
(2009a) 
Sverige 

Att beskriva anhörigas 
empowerment i en 
intensivvårds situation. 
(inre styrka, kraft och 
av deltagande i vården). 

Kvalitativa 
intervjuer med 
femonologisk 
ansats. 

13 anhöriga. Kvalitativ 
innehålls-
analys. 

Anhöriga fick 
empowerment 
genom att få 
kontinuerlig, 
ärlig 
information. 
Vissa att få 
delta i vården. 
Behövde 
känna sig 
välkomna och 
uppskattade. 
Viktigaste att 
få vara nära 
patienten. 

K  
II 
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Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Studiedesign/ 
Intervention 

Deltagare/ 
(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Design/ 
Kvalitet 

Wåhlin et 
al. 
(2009b) 
Sverige 

Att jämföra 
intensivvårdspatienters 
erfarenhet av 
empowerment mot 
anhörigas och 
personalens åsikter. 

Kvalitativa 
intervjuer med 
öppna frågor som 
spelades in. 

11iva 
patienter. 
12 
anhöriga. 
12 iva 
personal. 

Kvalitativ 
innehålls-
analys 

Pat vill bli 
uppmuntrad 
att inte ge upp 
för att kämpa. 
Tänka på 
världen 
utanför var 
motiverande 
och att höra 
vad de betydde 
för någon. 
Anhöriga nära 
var trygghet. 

K  
II 

Ågård & 
Lomborg 
(2010) 
Danmark 

Att identifiera och 
utforska allmänna 
strategier som används 
av Danska IVA-ssk 
varje dag för beslut 
besök av familj.  

Kvalitativa 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Grounded Theory. 

11 IVA 
ssk. 

Kvalitativ 
innehålls-
analys. 

Vilka kriterier 
ssk bedömer 
efter. Lär 
känna vilken 
typ av person 
patient och 
anhöriga är 
och vad de 
vill. Om 
patienten är 
döende så får 
anhöriga 
stanna så 
mycket det 
går. 

K 
II 

Ågård & 
Terkildsen 
Maindal 
(2009) 
Danmark 

Beskriva hur iva-ssk 
kunskap och förmåga 
och förväntad utkomst i 
att interagera med 
anhöriga. Samt ssk 
attityd med att 
involvera anhöriga i 
vården och tillåta dem 
att vara med patienten i 
kritiska situationer. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie, 
explorativ. 
Frågeformulär. 

68 IVA-
ssk 

Korrelations-
analys med 
deskriptiva 
tabeller. 

Ssk ansåg att 
anhöriga är ett 
viktig källa till 
information, 
desto mer 
bekväma 
anhöriga 
känner sig på 
avdelningen 
desto mer kan 
de stödja 
patienten. Ssk 
hade positiva 
förväntningar 
av utkomsten 
med att 
interagera med 
anhöriga. 

DS 
I 

 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3.  
 
Tabell 4 
 
Författare Huvudresultat Subkategori Kategori 
Cypress, B. 
2010 
USA 

Att vara på en intensivvårdsavdelning som en svårt 
sjuk patient är som början på en resa. Det hjälper en 
att bli mer mänsklig. 
______________________________________ 

Upplevelse av 
besök. 
 
________________ 

Patient 
perspektiv 
 
____________ 

 Att vara sjuksköterska är att vara en förespråkare 
för patienten. Ett sätt är att försvara patientens 
konfidentialitet. 
______________________________________ 

Besök och 
besökstider. 
 
________________ 

Ssk 
perspektiv 
 
 
____________ 

 Som närstående som besöker patienten så ser man 
hur personalen arbetar. ”Jag såg att saker blev 
gjorda och gjorda på ett bra sätt. De monitorerar 
honom, vakar över honom och det ger ett lugn när 
jag åker hem”. 
______________________________________ 

Närståendes 
upplevelse. 
 
 
 
______________ 

Närstående 
perspektiv 
 
 
 
___________ 

Ågård & 
Lomborg 
2010 
Danmark 

Sjuksköterskor menar att det inte finns något recept 
att följa om när det är lämpligt med besök eller inte 
ändå visade det sig att de flesta följde samma 
strategi för bedömning. 
______________________________________ 

Besök och 
besökstider. 
 
 
________________ 

Ssk 
perspektiv 
 
 
 
____________ 

 Genom närstående lär sjuksköterskan känna 
patienten som han/hon är som person, vad de tycker 
om och inte. 
__________________________________________ 

Besök och 
besökstider. 
 
________________ 

Ssk 
perspektiv 
 
 
____________ 

Wåhlin et al. 
2009 
Sverige 

Tyckte om att se att personalen var omtänksamma, 
mot deras familjemedlem, patienten, genom att 
prata och lyssna, uppmuntra och stimulera 
honom/henne. 
__________________________________________ 

Närståendes 
upplevelse 
 
 
_______________ 

Närstående 
perspektiv 
 
 
____________ 

Engström & 
Söderberg 
2007 
Sverige 

Viktigt att ha närstående nära så att de kunde se 
någon de kände igen. 
 
_____________________________________ 

Upplevelse av 
besök. 
 
______________ 

Patient 
upplevelse 
 
____________ 

 
 
 

 

 

Tabell 4;1. Översikt kategorier och subkategorier. 

Kategori Patient perspektiv Närstående perspektiv Sjuksköterskans perspektiv 

 

Subkategori 

▪Besök och besökstider 

▪Delaktighet i vård 

▪Upplevelse av besök 

▪Besök och besökstider 

▪Delaktighet i vård 

▪Närståendes  upplevelse 

▪Besök och besökstider 

▪Delaktighet i vård 

▪Sjuksköterskans upplevelse 

▪Sjuksköterskans syn på 

närståendes betydelse. 

 


