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ABSTRAKT 
 
Bakgrund: Bakom varje akut insjuknande finns vänner och anhöriga som befinner sig i en 

svår och känslomässig situation. Sjuksköterskans ansvar är att bemöta både patient och 

närstående på ett professionellt och empatiskt sätt. Enligt sjuksköterskan har närstående en 

stor påverkan på hur patienten mår. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa 

upplevelser och behov hos närstående då en nära vän eller anhörig drabbats av ett akut 

sjukdomstillstånd. Metod: Vetenskapliga artiklar söktes via databaserna Pubmed samt Cinahl 

med hjälp av relevanta söktermer. Sökningen resulterade i 13 vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ ansats. Artiklarna analyserades med hjälp av en innehållsanalys där båda författarna 

läste individuellt för att sedan diskutera artiklarnas likheter och skillnader. Fem olika 

huvudområden kring närståendes upplevelser och behov skapades och presenterades i 

resultatet genom rubriker. Resultat: Närstående till en person som har drabbats av ett akut 

sjukdomstillstånd är i behov av tydlig information, en känsla av hopp samt stöd från andra 

närstående men även från personal. I dessa sammanhang är krisreaktioner hos närstående 

vanligt. Diskussion: För sjuksköterskor kan det ofta bli en balansgång mellan att bemöta 

närstående professionellt, samtidigt som de vill behålla en distansering för att själva klara av 

situationen. Sjuksköterskor verkar förstå vikten av att ha närstående hos patienten men för 

vissa kan det upplevas påfrestande att arbeta nära dem. Slutsats: För att få en ökad kunskap 

och förståelse av närståendes upplevelser och behov krävs att ämnet blir mer 

uppmärksammat. Detta kan exempelvis ske genom att ämnet belyses mer i grundutbildningen, 

på personaldagar samt genom en mer strukturerad plan på vårdavdelningar.  

 

Nyckelord: Närstående, Akuta situationer, Omvårdnad, Upplevelser, Sjuksköterska 
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BAKGRUND 

 
”En sjukdom eller olycka kan inträffa plötsligt och helt utan 

förvarning. Kanske blir man uppringd på arbetet och får veta att en 

nära anhörig hastigt har insjuknat eller råkat ut för en svår olycka. 

Det kan till exempel vara en hjärtinfarkt eller en bilolycka. Familjen 

drabbas utan förvarning och livet förändras i en handvändning. Det 

otänkbara, det som varken får eller kan ske, har drabbat familjen som 

en blixt från en klar himmel.” (Sand, 2009, s. 32). 

Sand (2002, s.32-33) beskriver att när det gäller sjukdomens eller olyckans allvarlighetsgrad 

är den primära frågan som närstående alltid ställer sig om livet för den drabbade är i fara. När 

den frågan är besvarad kommer frågetecken kring prognosen, om skadan eller sjukdomen 

kommer bli återställd, eller om den riskerar att bli kronisk. Gemensamt för närstående är att 

de känner stark oro för den drabbade. Det är den egna bedömningen av tillståndet som ligger 

till grund för hur den närstående hanterar situationen. Det är vanligt att de kan tyckas vara 

lugna och ta situationen med ro när det i verkligheten råder kaos på insidan. Att se en vän 

eller anhörig lida och samtidigt stå hjälplös utan att kunna göra något kan upplevas som 

mycket smärtsamt för närstående. 

Definition akut sjukdomstillstånd 
Författarna i denna studie har valt att definiera ett akut sjukdomstillstånd som en akut 

sjukdom eller skada. Vid akut skada skall skadan eller symtomen skett inom 24 timmar. Vid 

tidigare känd kronisk sjukdom som akut försämrats skall akut försämring ske inom en vecka 

för att klassas som akut. 

Sjuksköterskans ansvarsområde 
I Svensk sjuksköterskeförening (2009) beskrivs att sjuksköterskans ansvarsområde och 

specialitet är omvårdnad. Omvårdnad omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet samt 

det patientnära arbetet. Sjuksköterskor är autonoma i sin yrkesutövning och har ett 

självständigt ansvar, detta genom sin legitimation. I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning 

(Socialstyrelsen, 2005) för sjuksköterskor står tydliga riktlinjer över sjuksköterskans ansvar 

gällande information och bemötande till patienten och dess närstående.  Sjuksköterskan ska 

bland annat kunna kommunicera med, vägleda, informera och uppmärksamma patienter och 

närstående på ett empatiskt och lyhört sätt. 

Krisreaktion 
Enligt Axelsson (1997, s.10) beskrivs en kris som en kraftig psykisk reaktion vars förlopp kan 

delas in i fyra olika faser; Chockfasen, Reaktionsfasen, Bearbetningsfasen samt 
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Nyorienteringsfasen. Chockfasen kan pågå i ett kort ögonblick till något dygn. Den drabbade 

distanserar sig från verkligheten och har svårt att ta till sig information samt det som skett. En 

vanlig reaktion är att reagera med starka känslor så som gråt, skrik, ilska och vrede. 

Chockfasen kan även yttra sig genom att den drabbade flyr från situationen i panik. 

Reaktionsfasen är den fas där den drabbade tvingas att se verkligheten. Fasen kan pågå upp 

till månader efter den utlösande händelsen. De sista två faserna innebär att den drabbade 

förstår och accepterar det inträffade samt att individen börjar blicka framåt och planerar inför 

framtiden. Sand (2002, s. 34) anser att i mötet mellan närstående och sjuksköterska är det 

viktigt som sjuksköterska att tänka på att även de närstående är drabbade. Detta innebär att 

även de kan befinna sig i en kris. 

Närståendes påverkan på patienten 
Enligt socialstyrelsens definition är en närstående den person som den enskilde anser sig ha 

en nära relation till. Detta kan vara både via blodsband, en granne eller en god vän 

(Socialstyrelsen, 2004). Både sjuksköterska, närstående och patient anser att närstående har 

stor betydelse för patientens omvårdnad.  Sjuksköterskan anser att de i många fall kan hjälpa 

patienten att stå ut med den nuvarande situationen genom tröst och genom att vara ett bekant 

ansikte i en annars främmande miljö. Sjuksköterskan upplever att närstående i många fall 

dämpar patientens förvirring och oro genom att bara gå in i patientens rum (Hupcey, 1999). 

I Sand (2002, s. 33) anser Travelbee (1973) att den sjuke är en del av sin familj och att 

sjuksköterskor därför aldrig bör utesluta dem. Tavelbee anser även att när sjuksköterskan gör 

något för en patient gör hon samtidigt något för de närstående och vice versa. 

 

Engström och Söderberg (2007) beskriver att närstående betyder mycket för patienten, genom 

dem känner patienten sig bekräftad. Att ha sina vänner eller anhöriga på plats innebär att ha 

någon man känner nära som kan ge förklaringar om vad som skett. Närstående gör det möjligt 

att kommunicera utan ord, då de har en förmåga att tolka vad patienten försöker förmedla. För 

patienten innebär det en trygghet att ha dem vid sin sida, att däremot bli lämnad ensam skapar 

en känsla av ensamhet och en känsla av att vara fängslad i sängen. Den drabbade upplever att 

närstående ger en anledning att kämpa i den annars tuffa situationen. 

Problemformulering 
För patienten som befinner sig i ett akut sjukdomstillstånd betyder närstående mycket. 

Närstående inger en känsla av trygghet i den tuffa situationen. Sjuksköterskans primära ansvar 

är att vårda patienten, men även att vårda närstående ingår i yrkesrollen. Genom en ökad 

förståelse för hur närstående upplever situationen bör förutsättningar skapas för en bättre 
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patientomvårdnad. Med denna studie vill vi skapa djupare förståelse för närståendes 

upplevelser samt vad de har för behov då en nära är utsatt för ett akut sjukdomstillstånd.  

Syfte 

Att belysa upplevelser och behov hos närstående då en nära vän eller anhörig drabbats av ett 

akut sjukdomstillstånd.  

METOD 

Design 
Den metod som användes i denna studie var litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär en 

sammanställning av tidigare forskningsresultat. Syftet med en allmän litteraturstudie är att ta 

reda på och beskriva kunskapsläget inom ett visst område (Forsberg & Wengström, 2008, s. 

29).  

Litteratursökning 
De vetenskapliga artiklarna inhämtades via databaserna PubMed samt Cinahl.  Sökningen i 

Cinahl gjordes med Headings där vedertagna sökord var Emergency Patients AND Family-

Professional Relation. Sökningarna i PubMed gjordes med Mesh-termer där sökord och 

booleska termer var Professional-family relations AND Wounds and Injuries samt Wounds 

and Injuries AND Family nursing. För att få ett bredare sökresultat kompletterandes 

sökningen med tre fritextsökningar. Samtliga fritextsökningar gjordes i Cinahl där sökorden 

och booleska termer var Professional-Family Relations AND Experienc* AND Emergency, 

Spouse AND Acute situation samt Family centered* AND Acute* AND Nursing*. Tre 

artiklar hittades manuellt. En hittades via artikelförslag i databasen Cinahl, två artiklar 

hittades via referenser i en av resultatartiklarna, för mer information se tabell 2. 
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Tabell 1. Sökprofil på reultatartiklar 

Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Förkastade Artikel 

2013-
06-03 

PubMed ("Professional-
Family 
Relations"[Mesh]) 
AND "Wounds 
and 
Injuries"[Mesh] 

Published last 10 
years 
 
English, Swedish 

101 *88 
** 7 
***1 
 

 
Clukey, 
Hayes, 
Merrill & 
Curtis 
(2009) 
 
 
Roscigno 
(2013) 
 
Verhaeghe, 
van Zuuren, 
Defloor & 
Grypdonck 
(2007a,b) 
 
 
Veraeghe, 
van Zuuren, 
Grypdock, 
Duijuntsee 
& Defloor 
(2009) 
 
 
 

2013-
06-03 
 
 
 

PubMed ("Wounds and 
Injuries"[Mesh]) 
AND "Family 
Nursing"[Mesh] 

Published last 10 
years 
 
English, Swedish 

9 *6 
**2 
***0 
 

Keenan & 
Joseph 
(2011) 

2013-
09-06 

Cinahl MH(“Emergency 
Patients”) AND 
(MH “Family-
Professional 
relation”) 

Published 2003-
2013 
 
English, Swedish 
 
Peer-Reviewed 

46 *38 
**7 
***0 
 

Nikki, 
Lepistö & 
Paavilainen 
(2012) 
 

 
* Antal förkastade efter läsning av titel  
** Antal förkastade efter läsning av abstrakt  
*** Antal förkastade efter kvalitetsbedömning samt naiv läsning 
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Tabell 2. Fritextsökning på resultatartiklar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Antal förkastade efter läsning av titel  
** Antal förkastade efter läsning av abstrakt  
*** Antal förkastade efter kvalitetsbedömning samt naiv läsning 

 

Etiska överväganden 
Enligt Forslund och Wengström (2008, s.77) bör etiska överväganden göras innan arbetet av 

litteraturstudie påbörjas. Samtliga artiklar i denna studie hade fått godkännande av en etisk 

kommitté eller fört ett etiskt resonemang. Exempel på etiskt resonemang är att deltagarna 

givit sitt medlåtande till studien, att de blivit väl informerade angående studiens syfte och att 

de hade blivit informerade om att de kunde avbryta studien när som helst utan vidare 

konsekvenser. Artiklarna har återgetts objektivt utan att egna värderingar gjorts, artiklar med 

olika resultat valdes utan hänsyn till denna studies innehåll. 

 

Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Förkastade Artikel 

2013-
04-24 

Cinahl Spouse 
AND Acute 
situation 

- 5st *2 
**2 
***0 

Forslund et. 
al. (2008) 

2013-
04-24 

Cinahl Professional-
Family 
Relations 
AND 
Experienc* 
AND 
Emergency* 

Publicerad 
2006-2013 

33st *25 
**7 
***0 

Brysiewiscz, 
(2006) 
 

2013-
05-21 

Cinahl Hittades via 
Nikki et. al, 
(2012) 

   Plakas, Cant 
& Taket, 
(2008) 
 
 
Eggenberger 
& Nelms, 
(2007) 

2013-
09-12 

Cinahl Hittades via 
förslag på 
artiklar i 
Cinahl 

   McKiernan 
& McCarthy 
(2010) 

2013-
05-24 

Cinahl family 
centered* 
AND acute* 
AND 
nursing* 

Publicerad 
senaste 10 åren 
Språk: 
Engelska, 
Svenska. 

24st *13 
**6 
***4 

Higgins, 
Joyce, 
Parker, 
Fitzgerald, 
McMillan, 
(2007) 
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Inklusions- och exklusionskriterier 
I denna studie inkluderades vetenskapliga artiklar publicerade på engelska eller svenska, 

utgivna 2003-2013. Artiklar från olika länder inkluderades. Ett annat inklusionkriterium var 

att artiklarna skulle vara baserade på vuxna personers upplevelser och behov. Studier som 

blivit godkända av etisk kommitté eller där etiskt resonemang hade förts inkluderades. 

Artiklarna skulle även ha grad I-II efter kvalitetsbedömning enligt Eiman & Carlsson (2003). 

Ett exklusionskriterium var artiklar med fokus på ett senare skede vid vård av akut skadad 

eller sjuk närstående. Även studier med ett annat fokus exkluderades. 

Urval 
Artikelgranskningen samt urvalsprocessen gick igenom tre faser. I första fasen valdes artiklar 

ut genom läsning av titel.  I fas två gjordes en överskådlig läsning av abstrakt för att 

säkerhetsställa att artiklarna överensstämde med studiens syfte. I den sista fasen lästes 

artiklarna mer noggrant och granskades enligt Carlsson & Eimans bedömningsmall (2003) för 

kvalitativa artiklar. Revidering av bedömningsmallen gjordes för att passa studiens syfte. 

Bedömning av triangulering reviderades på grund av att fokus endast ligger på närståendes 

upplevelse i studien. Även bedömningen av patienter med lungcancerdiagnos togs bort då det 

inte överensstämde med studiens syfte. Artiklarnas kvalitet poängsattes och tilldelades grader 

på en skala I-III. Slutligen valdes 15 artiklar ut under urvalet, samtliga kvalitativa.  

Analys 
Artiklarna analyserades systematiskt med hjälp av en innehållsanalys inspirerad av Polit och 

Beck (2008 s. 237). Artiklarna ifrån urvalet lästes av båda författarna var för sig med en 

förutsättningslös inställning. Detta för att inte missa någon information samt för att inte 

påverkas av varandra. Diskussion angående innehåll hölls emellan författarna, efter ytterligare 

genomläsning kunde likheter respektive skillnader mellan artiklarna dras. Dessa likheter samt 

skillnader resulterade i kodning. Efter kodningen kunde två artiklar exkluderas, detta på grund 

av en mättnad. De resterande 13 artiklarna lästes sedan igenom ytterligare en gång där de 

olika koderna markerades med olika färger för att förenkla arbetet och lättare få en översikt av 

innehållet. Kodningen resulterade i fem olika huvudteman, dessa teman har redovisats som 

huvudrubriker i resultatet och är; Information, Hopp, Stöd, Närståendes betydelse samt 

Krisreaktion. Mer information gällande resultatartiklarna finns i Bilaga 2. 
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RESULTAT  

Information 
Närstående anger att de behöver information för att handskas med negativa känslor såsom 

osäkerhet och oro kring situationen (Plakas, Cant & Taket, 2008). De anser även att det är 

viktigt att alltid hålla sig till sanningen när information ges. Det är bättre att få ärlig 

information redan från början, oavsett hur sanningen än ser ut. Om personalen som ger ut 

informationen utelämnar viktiga detaljer för att göra situationen lättare för alla inblandade kan 

det bli påfrestande för närstående när sanningen väl uppdagas (Verhaeghe, van Zuuren, 

Defloor, Duijnstee & Grypdonck, 2007b). 

”They told us straight how it was, it’s tough but that’s best. They mustn’t give 

wrong information or things to spare you. You have to go through it, it’s better to 

receive the hammer blow the first time than be hit twice. We knew straightaway 

what we were dealing with, and you can go on from there, otherwise you have to 

go through some of it all over again, that’s the way it is.”  (Verhaeghe et al., 

2007b, s.734). 

En viktig del i informationen är att få reda på tillståndet samt behandlingen av patienten. 

Informationen måste försäkra de närstående om att den bästa vård ges (Verhaeghe, van 

Zuuren, Defloor, Duijnstee & Grypdonck, 2007a). De vill även ha ärlig information kring 

testresultat, risker samt väntetid (Nikki, Lepistö & Paavilainen, 2012). När patienten skrivs in 

vill de veta vilka i personalstyrkan som bär ansvaret kring patienten samt kan delge 

information (Higgins, Joyce, Parker, Fitzgerald & McMillan, 2007). Korrekt information från 

rätt yrkeskategori önskas. Närstående vill ha information av läkare kring det medicinska 

tillståndet, prognos samt behandling för patienten. Information kring omvårdnad samt 

sjukdomsförlopp förväntas från sjuksköterskor (Verhaeghe et al., 2007a). Att få noggrann och 

detaljerad information kan även uppfattas negativt i särskilda situationer. Närstående vill vara 

säkra på att all tid går åt till att göra det bästa för patienten. De kan uppleva att den tid som 

personalen spenderar på att delge information är dyrbar och skulle kunna läggas på patienten 

istället (Verhaeghe, van Zuuren, Grypdonck, Duijnstee & Defloor, 2010). 

”The doctor came to me and told me about the braindamage, the scan and the 

operation they had done. I was not able to listen. He was so friendly to take time 

to explain things to me and all I could think about was; Please do not stand here 

so long talking to me. Go and take care of my husband. Go save my husband.” 

(Verhaeghe et. al., 2010, s. 578). 

Icke kontinuerligt uppdaterad information kan skapa oro samt ge upphov till upprörda känslor 

hos närstående (Plakas et al., 2009). Förutom att få uppdaterad information önskar de även att 

få informationen förklarad på ett lättförståeligt sätt, utan medicinsk terminologi. Brist på god 
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information får dem att känna sig förvirrade, oinformerade samt utanför vården (Roscigno, 

Savage, Grant & Philipsen, 2013). 

”They tell you,’ she’s doing well, OK she’s fighting it, she’s stable’… then in the 

night they tell you, ’We will see, she’s very critical.’ You know, at this point you 

are going crazy.” (Plakas et al., 2008, s. 16). 

Hopp 
Hoppet startar då de dåliga nyheterna når närstående.  Om de anar att något hänt kan en 

process av hopp till och med starta innan nyheten nås (Verhaeghe et al., 2007b). 

 ”You start to get worried, normally he’s never late or else he phones, and you 

hope that nothing has happened, you hope he’s just bumped into someone and has 

lost track of the time. ” (Verhaeghe et al., 2007b, s.733). 

Hopp får närstående att fortsätta orka med den tuffa situation de handskas med samt hjälper 

dem att förstå att bästa möjliga vård och förutsättningar är där för patienten. De klargör att de 

behöver information för att få förståelse för vad som händer samt för att upprätthålla ett 

realistiskt hopp. Enligt dem är realistiskt hopp baserat på information som är så korrekt och 

komplett som möjligt (Verhaeghe et al., 2007a). Trots att närstående förstår allvaret i en 

situation är de ändå i behov av att behålla lite hopp. De kan ha förstått all information och 

skapat en realistisk syn på framtiden men ändå inte hunnit bearbeta all fakta. Närstående 

upplever att vårdgivare reagerar på deras beteende och uttalanden utan att tänka på 

bakomliggande orsaker, att de misstror dem för att vara i förnekande till hela situationen 

(Verhaeghe et al., 2007b). 

”Before I left my mum I said I’m off now, be brave an don’t lose courage, don’t 

give up and carry on, everything will be okay, we love you. There was a male 

nurse there… and he said; ‘but madam it won’t get any better, never, we’ve said 

that several times, can’t you realize that’s the situation?’… I said to him straight 

out; ‘What should I say to her, maybe: Just let it go, you’ll never again have any 

life, just give up?’ As though I’m stupid. Of course I know that she’ll never get as 

she was before, but I can’t just tell her that, I have to keep up her spirits.” 

(Verheaghe et al., 2007b, s.738). 

Stöd 
Närstående till en akut sjuk befinner sig i en krissituation, de känner sig ofta sårbara och har 

plötsligt hamnat i en främmande miljö.  Detta skapar en känsla av osäkerhet där 

sjuksköterskan kan påverka dem på ett positivt sätt genom att stötta dem samt visa omtanke 

gentemot patienten. Även små gester är av stor betydelse, till exempel att erbjuda en filt 

(Clukey, Hayes, Merrill & Curtis, 2009). Närstående är nöjda då sjuksköterskor diskuterar 

med dem och patienten, om de är trevliga samt inger en känsla av trygghet. De har även ett 

behov av att känna sig sedda. (Nikki et al., 2012). Att veta att personal alltid finns vid 
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patientens sida skapar en känsla av trygghet för de närstående, en känsla av att patienten får 

den bästa möjliga omvårdnaden. Att dessutom veta att personal hör av sig direkt vid 

förändringar av tillståndet även om närstående inte är på plats inger tillit (McKiernan & 

McCarthy, 2010). 

“The tiniest little thing that’s done for you is so important. You’ll never forget 

that nurse giving you that cup of coffe – it might seem absolutely insignificant, but 

it’s just – it’s important.” (Brysiewicz, 2006, s. 228). 

Uteblivet stöd ifrån sjuksköterskor gör att närstående känner sig osynliga, trots att de är 

involverade i patientens vård. Missnöje skapas när sjuksköterskorna upplevs stressade och när 

ingen frågar hur patienten mår (Nikki et al., 2012). Att inte bli involverad i vården skapar 

starka reaktioner hos närstående som beskriver känslor som ilska, ledsamhet, förslust av tillit 

samt utanförskap. Närstående uttrycker en önskan om att själva få stöd samtidigt som de har 

förståelse för att sjuksköterskans primära ansvar är att vårda patienten. (Eggenberger & 

Nelms, 2007). 

”We’ve had kind of a bad experience with a nurse. After we talked about it we 

realized that she was there for John but we didn’t feel that she was there for us. 

She did not seem to understand what was important to us… I guess that is part of 

her job to be there for him and take care of him, but what about remembering that 

we are here too.” (Eggenberger & Nelms, 2007, s.1624). 

Närståendes betydelse 
Trots en främmande miljö känner närstående en skyldighet och ett starkt behov att vara nära 

patienten. Flera anledningar till denna känsla finns; Skuld ifall något skulle gå fel när de inte 

är närvarande, ett åtagande att vara hos den kära samt behovet att vara nära ifall beslut 

rörande patienten tas. En känsla av stress och oro kan lätt uppstå för närstående när patienten 

lämnas ensam. (Eggenberger & Nelms, 2007). Den direkta känslan efter att ha fått 

information angående det akuta insjuknandet är att närstående vill träffa patienten så fort som 

möjligt, de vill se med egna ögon vad som sker. Det finns ett hopp hos dem att vara till nytta 

för patienten. Även en känsla av att vilja se att patienten får ett bra omhändertagande finns 

(Verhaeghe et al., 2010). 

”We don’t want to leave or go outside the hospital. I don’t know, we want to stay 

real close. I think it’s probably good for the patient to know they are not being left 

alone. It’s hade to explain the feeling… I just have to be here. I need to be here. ” 

(Eggenberger & Nelms, 2007, s. 1622). 

Förutom att vilja vara tillgänglig för patienten vill närstående finnas där och stötta varandra i 

den akuta fasen. Detta sker genom att vara budbärare av nyheterna kring vad som skett till 

andra nära på ett så fint sätt som möjligt (Verhaeghe et al., 2010). Närstående skapar starka 
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band för att kunna uthärda smärtan under kritiska situationer. Inte bara ett behov av att vara 

där för patienten väcks, utan även ett behov av att ta hand om varandra finns (Eggenberger & 

Nelms, 2007). 

”We are all here together and we are all doing this together. Our family has 

managed by everybody pitching in and being here… Being together is helping our 

family. It’s just more comforting to know that you’ve got somebody… It’s been 

nice to know that I won’t be the only one here, doing everything. ” (Eggenberger 

& Nelms, 2007, s.1623) 

Krisreaktion 
Att vara närstående och få nyheten om att en nära vän eller anhörig har blivit akut sjuk startar 

flera starka känslor, känslor så starka att de fortsätter att beröra under lång tid (Keenan & 

Joseph, 2010). Starka känslor uppstår även på sjukhuset och karakteriseras av både negativa 

och positiva känslor. Negativa känslor är orsakade av rädslan för att förlora någon där känslan 

präglas av sorg. Positiva känslor kan beskrivas med att känna hopp även under krisen, vilket 

är nödvändigt för att orka med situationen. (Plakas et al., 2008). Upplevelser av oro, ångest, 

skuld, frustration, ensamhet, missmod, ilska, sorg och rädsla är vanligt förekommande. 

Förutom ett känslomässigt påslag förekommer ofta fysisk trötthet. Alla närstående beskriver 

perioder med gråt. De upplever även att det alltid är någon nära som är starkare, vilket innebär 

att det alltid finns en person som är stark nog att trösta och ta hand om de andra utsatta under 

den tuffa tiden (Eggenberger & Nelms, 2007). Ett annat sätt att handskas med den tuffa 

situationen är distansering, vilket innebär att inte låta känslorna ta övertaget. En känsla av 

separation ger de närstående en chans att minska oron och koncentrera sig på att vara där för 

den utsatta (Forslund, Quell & Sørlie., 2008). 

”I just grabbed all my clothes and got into the car and I was just like shaking… 

You automatically know when it is bad… I don’t know how you know. (You have) 

The physical symptoms you just feel like… You can’t even describe… It’s awful 

(starting to cry). I don’t know if you ever have that feeling again. You know, ju 

just feel like you are going to vomit… you can’t throw up…I never experienced 

that physical feeling that I had and it stays with you… (Keenan & Joseph, 2010, s. 

27). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var till en början att belysa närståendes upplevelser av bemötande från 

vårdpersonal vid akuta sjukdomstillstånd. Syftet modifierades senare då det fanns få relevanta 

artiklar. Trots att syftet justerades uppstod problem under artikelsökningen då få artiklar 

hittades via Mesh-termer samt Cinahl-Headings. Följden blev att sökningen behövde 
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kompletteras med fritext. Detta upplevs som positivt då ett bredare urval relaterat till syftet 

kunde nyttjas. Anledningen till få träffar tros vara att många artiklar fokuserar på 

rehabilitering efter ett akut insjuknande samt att många inklusionskriterier fanns med vid 

sökningen. Att justera inklusionskriterierna skulle resultera i att artiklarna inte skulle besvara 

studiens syfte. Denna studies resultat bygger på kvalitativa artiklar. Anledningen till att endast 

kvalitativa ingick var att de bäst uppfyllde syftet med studien. Efter att ha läst 13 artiklar 

upplevde författarna en mättnad, vilket kan ses som en styrka då inga nya resultat uppkom. En 

svaghet i studien är att en artikel innehöll en deltagare under 18 år, detta då artikeln innehöll 

intervjuer av hela familjer. Beslutet att inkludera artikeln baseras på att resultatet till störst del 

berörde vuxna samt att artikeln var givande. Artiklar från olika länder inkluderades, detta för 

att få ett vidare perspektiv gällande syftet.  

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie visar att ett samband mellan samtliga huvudteman finns, att de alla 

upplevs på ett eller annat sätt av närstående vid ett akut sjukdomstillstånd. 

 

Information  

Närstående behöver information för att lättare klara av det akuta sjukdomstillståndet. Enligt 

Engström och Söderberg (2007) vars studie handlar om sjuksköterskans perspektiv att ha 

närstående med vid intensivvården, är information även viktigt för sjuksköterskan. Detta för 

att få en bättre bild av patienten, vem personen var innan, vilka intressen och vanor patienten 

har. Denna information leder till att sjuksköterskan kan ge en mer individuell omvårdnad.  

 

En bättre patientomvårdnad bör kunna skapas genom sjuksköterskan försöker bilda en bra 

relation med närstående redan från början av vårdtiden. Ett enkelt sätt att skapa en bra relation 

är att ge ärlig, tydlig information till närstående samt ge närstående en möjlighet att själva få 

berätta. Detta stärks av Stayt (2009) vars studie handlar om intensivvårdssjuksköterskors 

upplevelser av att vårda kritiskt sjuka och dess närstående. Studien visar att sjuksköterskorna 

känner att information är en viktig del under byggandet av relationen med närstående. En 

viktig del för sjuksköterskorna vid delgivandet av information är att känna sig trygg och säker 

i sin yrkesroll. 

 

I resultatet framgår även att närstående vill ha korrekt information ifrån rätt yrkeskategori 

samt uppdaterad information. Riktigt så lätt kanske det tyvärr inte är. Kommunikation mellan 

läkare och sjuksköterskor kan brista, olika läkare kan ge olika direktiv och 
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behandlingstrategier. Även bedömningen av tillståndet kan snabbt ändras. Eftersom 

sjuksköterskor ofta är de personer som förmedlar informationen begripligt till närstående kan 

detta sätta dem i en svår situation. Denna situation uppkommer då närstående upprätthålls 

med en aktuell, snabbt skiftande information som motsätter sig till tidigare givna direktiv. 

Plötsligt kan prognosen inte alls vara lika ljus som det tidigare förutspåtts och närstående kan 

känna sig tvingade att acceptera den uppdaterade informationen. Detta stärks av Engström & 

Söderberg (2007) som anser att det är svårt att vara ärlig som sjuksköterska i situationer där 

till exempel läkare snabbt ändrar behandling för akut sjuka patienter utan förklaring. 

Sjuksköterskan känner ansvar att närstående får tydlig information från rätt yrkeskategori och 

kan därför känna sig tvingade att ”pressa” läkarna till att ge information till närstående. 

 

Hopp 

I resultatet framgår att närstående är i behov av hopp för att klara av att handskas med 

situationen. För att kunna bygga realistiskt hopp behöver de tydlig och relevant information. 

I studien av Engström, Uusitalo, & Engström (2010) beskrivs hur sjuksköterskor upplever 

involvering av närstående vid intensivvårdsarbete. Enligt studien anser sjuksköterskor att 

närstående har en inverkan på patientens hopp på ett positivt sätt. Genom att närstående har 

hopp smittar det av sig på den sjuke, hoppet motiverar patienten att ha något att kämpa för. 

Detta kan tolkas som att det är viktigt som sjuksköterska vara tydlig med information och 

förstå hoppets betydelse. Detta då hoppet har en stor påverkan både på närstående samt 

patientens välmående.  

 

Att sjuksköterskor känner sig maktlösa då närstående har orealistiskt hopp framkommer i 

Söderström, Benzein, & Saveman (2003) vars studie beskriver sjuksköterskors upplevelse av 

samspelet med närstående under intensivvård. Enligt studien kan orealistiskt hopp vara en 

följd av för mycket positiv information av personal som inte lyckats skapa en bra relation med 

familjen. Sjuksköterskor upplever en svår balans mellan att ge ärlig information men 

samtidigt lämna plats för hopp. 

 

Möjligtvis är det lätt som sjuksköterska att bli för engagerad i närståendes hopp och att den 

information som ges blir för positiv. Det bör vara viktigt att som sjuksköterska genomgående 

hålla sig till relevant information och lämna känslan av hopp till närstående. 
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Stöd  

I resultatet framgår betydelsen av stöd för de närstående som ofta känner sig sårbara och 

osäkra i den främmande miljön. Enligt Söderström, et al. (2003) känner de sjuksköterskor 

som är trygga i sin arbetsroll ett intresse att lära känna närstående samt bilda en relation med 

dem. Sjuksköterskorna känner att det är en krävande uppgift att bygga en tillitsfull relation till 

närstående men att det är värt besväret och att det många gånger kan löna sig i slutändan.  

Sjuksköterskor anser att det viktigaste sättet att stötta närstående är genom att vara nära och 

visa omtanke, vilket framgår i Engström och Söderberg (2007). Detta kan ske genom enkla 

handlingar, tillexempel att erbjuda en sittplats vid den sjuka. 

 

Genom att förstå betydelsen av att skapa en relation med närstående samt utföra enkla 

handlingar gentemot dem som sjuksköterska bör förutsättningar skapas för en bättre 

patientomvårdnad. Erfaren personal tycks med tiden ha lärt sig detta och har modet och viljan 

att engagera sig. 

  

Närståendes betydelse  

Närstående känner skyldighet samt ett starkt behov av att vara nära den drabbade, vilket 

framgår i resultatet. Enligt Ågård och Maindal (2009) vars studie undersöker sambandet 

mellan kunskap och förmåga att involvera närstående under intensivvård anser sjuksköterskor 

att närvaro av vänner eller anhöriga är till stor fördel både för närstående och patienten. 

Påföljden är att närstående känner sig trygga, vilket i sin tur har en positiv inverkan på 

patienten. I studien av Boström, Magnusson och Engström (2012) beskrivs 

intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att vårda traumapatienter. I studien framkommer 

det att sjusköterskorna upplever att de aldrig kan ersätta de närståendes närvaro, därför vill 

sjuksköterskorna uppmana dem till att finnas nära patienten. Sjuksköterskorna anser även att 

närståendes ångest och oro kan minskas genom deltagande i omvårdnaden. Enligt Ågård & 

Maindal, (2009) kan dock vissa sjuksköterskor känna att de kan agera mer fritt vid akuta 

situationer då närstående inte är närvarande. Detta stöds av Söderström et al. (2003) där 

sjuksköterskor även beskriver en svårighet att vara naturliga när de känner sig iakttagna. 

Trots att sjuksköterskor förstår betydelsen av att ha närstående hos patienten, verkar det finnas 

en motvilja att involvera dem. Detta kan bero på att situationen upplevs som obekväm för 

sjuksköterskan. Om närstående alltid tillåts hos patienten, ökar möjligheten till att de blir en 

naturligare del i omvårdnaden. Därmed skapas förutsättningar för en trevligare miljö där alla 
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parter kan känna sig delaktiga. Detta resulterar sannolikt i att personalen blir tryggare med 

närstående i vården. 

 

Krisreaktion  

I resultatet framgår att närstående kan reagera på olika sätt i en kris, att känslor som gråt och 

ilska är en naturlig reaktion till händelsen. Enligt Engström & Söderberg (2007) kan 

närstående agera aggressivt, stressat och på ett kritiskt sätt skylla på personalen att inte nog 

med information ges. Om relationen mellan närstående och vårdpersonal startar på ett dåligt 

sätt beskriver sjuksköterskor att det kan ta lång tid att förbättra den. Detta kan tolkas som att 

det är viktigt för sjuksköterskan att tänka på att oväntade reaktioner från närstående kan vara 

ett normalt beteende i en krissituation. Här gäller det att som sjuksköterska inte ta bemötandet 

från närstående på ett personligt sätt, utan att agera professionellt och se reaktionen som en 

del i krisreaktionen. Detta är troligtvis inte ett enkelt ansvar för sjuksköterskor då de också 

påverkas känslomässigt av situationen och bemötandet. Mycket tycks handla om en 

balansgång för sjuksköterskor, att vara nära men ändå distanserade för att själva orka med 

situationen. Detta styrks av Söderström et al. (2003) där sjuksköterskor beskriver att 

skyddandet av personlig involvering leder till en distansering där de känner sig hårda 

gentemot närstående och tappar sin passion för omvårdnaden. Dessa sjuksköterskor drar sig 

tillbaka, trots att de har mer att erbjuda och lämnar situationen med en känsla av tomhet. 

SLUTSATS 

 
Att vara närstående då en vän eller anhörig utsätts för ett akut insjuknande är en påfrestande, 

känslomässig situation. Det finns ett stort behov av tydlig information, med en plats för att 

skapa hopp. Behov av stöd från varandra men också ifrån personal finns. Många upplever att 

de vill vara nära den drabbade. Krisreaktioner är vanliga i sammanhangen. Att som 

sjuksköterska ha kunskap om hur närstående upplever situationer som dessa genererar ett 

bättre bemötande och skapar förutsättningar för bra relationer med dem. Detta kan i sin tur 

leda till en bättre patientomvårdnad.  

 

En ökad kunskap kring närståendes upplevelse och behov skulle kanske ge en minskad 

osäkerhet kring omhändertagande och bemötande av dem. Exempel på hur detta skulle kunna 

utvecklas skulle bland annat kunna vara genom att belysa området mer i grundutbildningen, 

på personaldagar och genom en mer strukturerad plan på vårdavdelningar På detta sätt skulle 
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närstående till en patient som drabbats av ett akut sjukdomstillstånd kunna få en större plats i 

omvårdnaden.  
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Bilaga 1. Kvalitativ bedömningsmall från Carlsson & Eiman (2003) 
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resultat = 3p) 
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Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  
Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   
Urval (Antal, beskrivningar, 
representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med 
lungcancerdiagnos 

Ej undersökt Liten del Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 
Bortfall med betydelse för 
resultatet 

Analys saknas/ 
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Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 
Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
Resultat     
Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning 
(redovisning, kodning etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet 
(citat, kod, teori etc) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     
Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av egenkritik 
och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     
Överenstämmelse med 
resultat (resultatets 
huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
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p 
% 
Grad 

Grad I: 80 % 
Grad II: 70 % 
Grad III: 60 % 
 
Titel 
Författare 



 
 

 
 

Bilaga 2. Sammanfattning av resultatartiklar 
 

   
 

 

 
 
 
 
 

Författare 
Årtal 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(/bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

(Analys) 

Huvudresultat Kommentarer 
gällande 
kvalitet 

Brysiewicz 
(2006) 
 

Att beskriva 
erfarenheter hos 
närstående som 
förlorat en nära  i 
plötsligt dödsfall. 

Kvalitativ 5 (ej angivet) Fenomenologisk 
hermeneutisk 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
 

Deltagarna beskriver känslomässigt hur situationen var på akutmottagningen då deras närstående precis 
omkommit i en olycka.  

39 poäng 
89% 
Grad I 

Clukey, Hayes, 
Merrill & Curtis 
(2009) 

Att undersöka hur 
närstående till en 
traumapatient 
upplever 
sjuksköterskans 
omvårdnad  

Kvalitativ  10 (ej angivet) Tematisk 
dataanalys 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
 

Närstående är generellt sett nöjd med den omvårdnad sjuksköterskan ger. De fem beteenden med störst 
betydelse är; Kunskapsbaserat handlande, Icke-verbal kommunikation, Intrapersonella interaktioner, Att 
ge omvårdnad till den drabbade, Att ta sig tid samt Erbjuda tröst till familjen. 

34 poäng 
78% 
Grad II 

Eggenberger 

&Nelms, (2007) 

Att förstå och tolka 
familjens upplevelse 
när en vuxen anhörig 
blir inlagd till följd av 
kritisk sjukdom 

Kvalitativ  41(2st) Fenomenologisk 
hermeneutisk 
 
Semistrukturerade 
familjeintervjuer 
 
 
 

Att vara anhörig till en akut sjuk innebär en stor påfrestning, en följd till detta är en förstärkning av 
familjebandet. Tillsammans är det lättare för familjer att hantera den påfrestning de står inför. 

41p 
93% 
Grad 1 

Forslund, Quell 
& Sørlie (2008) 

Att belysa hur makar 
till personer med akuta 
bröstsmärtor upplevde 
larmsituationen, 
samtalet till 
larmcentralen samt 
den prehospitala 
vården. 

Kvalitativ  19 (ej angivet) Fenomenologisk-
Hermeneutisk  
 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 

Att vara familjemedlem till en anhörig i akut behov av vård gav en känsla av att vara ansvarig samt en 
känsla av att behöva klara av olustkänslor och känna tillit i en osäker situation. 
Anhöriga befinner sig i en eskalerande spiral av oro, stress, rädsla, ensamhet och desperation i sådana 
situationer. 

41 poäng 
93% 
Grad I 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Författare 
Årtal 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(/bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

(Analys) 

Huvudresultat Kommentarer 
gällande 
kvalitet 

Higgins, Joyce, 
Parker, 
Fitzgerald & 
McMillan (2007) 

Att utforska de direkta 
behoven hos anhöriga 
till akut sjuka äldre, 
under inläggning. 

Kvalitativ  10 (ej angivet) Tematisk 
dataanalys 
 
Ostrukturerade 
intervjuer 
 
 

De mest prioriterade behoven hos anhöriga till akut sjuka hos äldre är att vara informerad samt att vara 
nära den sjuka.  

33 poäng 
75% 
Grad II 

Keenan & 
Joseph (2010) 

Att identifiera de behov 
närstående uttrycker 
under sjukdoms-
processen hos en 
patient med allvarliga 
hjärnskador. 

Kvalitativ  25(ej angivet) Tematisk 
dataanalys 
 
Semistrukturera
de intervjuer, 
under två 
tillfällen. 
(Resultatet 
kompletterades 
med olika 
kvantitativa 
metoder) 
 

Under den akuta fasen i processen går närstående igenom flera olika steg; Att få nyheterna, Osäkerhet, Att 
förstå nyheterna, Att gå vidare. 
 Under den mindre akuta fasen (fas 2) går närstående igenom känslor/faser där de; försöker hålla hoppet 
uppe och bli involverade i omvårdnaden. 

40 poäng 
90% 
Grad I 

McKiernan & 
McCarthy (2010) 

Att beskriva familjers 
upplevelser av att ha en 
familjemedlem inlagd 
på 
intensivvårdsavdelning. 

Kvalitativ 6 (noll) Fenomenologis
k 
 
Fördjupade 
intervjuer  
 

Familjers upplevelser delas in i fyra områden: Behov av att veta, förstå helheten, delaktighet i omvårdnad 
samt att få support.  

40 poäng 
91% 
Grad I 

Nikki. Lepistö & 
Paavilainen 
(2012) 

Att beskriva familjers 
upplevelse vid vård av 
äldre på en 
akutmottagning. 

Kvalitativ  9 (ej angivet) Induktiv 
innehållsanalys 
 
Fokusgruppinter
vu 
 
 

Familjemedlemmar till äldre patienter upplevde sig själva som nöjda deltagare, osynliga deltagare eller 
besvikna utomstående på akutmottagningen. Familjemedlemmar som följde en äldre till sjukhuset ville 
vara med aktivt och inte bli exkluderade, detta var dock endast möjligt pågrund av deras attityd. 

41 poäng 
93% 
Grad I 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Författare 
Årtal 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(/bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 
gällande 
kvalitet 

Plakas, Cant & 
Taket (2009) 
 
 
 

Att uforska hur 
närstående till 
intensivvårds-
patienter upplever 
situationen 

Kvalitativ  25 (ej angivet) Grounded Theory 
 
Fördjupade 
intervjuer 

Närstående till IVA-patienter upplever: Starka känslor, starkt behov av att vara nära den drabbade, 
religiositet och ändrad identitet.  
Viktiga faktorer för närstående är information, omvårdnad och värdighet. 

39 poäng 
89% 
Grad I 

Roscigno, 
Savage, Grant 
& Philipsen 
(2013) 

Att utforska samt 
upptäcka vad 
föräldrar till barn 
med traumatisk 
skallskada försöker 
förmedla under 
vårdtiden. 

Kvalitativ 27(ej angivet) Sekundär 
dataanalys 
 
Semistrukturerade 
intervjuer, via 
telefon samt på 
plats 
 

Det föräldrar till skallskadade barn värdesätter är bland annat; Fysisk närhet till barnet, (där 
informationen kan nås), regelbundna diskussioner med nyckelspersonal samt förståelig uppdaterad 
information.  

41 poäng 
93% 
Grad I 

Verhaeghe, 
vanZuuren, 
Defloor, 
Duijnstee & 
Grypdonck 
(2007a) 

Att identifiera och 
förklara de 
grundläggande 
psykologiska 
processerna hos 
närstående till 
traumatisk koma.  

Kvalitativ  22(noll) Grounded theory. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer  

Hoppet är en viktig del i upplevelsen av hela situationen för närstående. Hoppet är inte bara något 
emotionellt hos närstående utan gör det möjligt för dem att fortsätta kämpa, att fortsätta fungera 
”nomalt”.  

42 poäng 
95% 
Grad I 

Verhaeghe, van 
Zuuren, 
Defloor & 
Gryponck 
(2007b) 

Att utforska 
samspelet mellan 
hopp och 
information given av 
sjukvårdspersonal 

Kvalitativ  22(noll) Grounded theory 
 
Fördjupade 
intervjuer 

Närstående till traumapatienter önskar så riktig information som möjligt, given av läkare och 
sjuksköterskor på ett förståeligt sätt där rum för hopp lämnas. 

40 poäng 
91% 
Grad I 

Verhaeghe, van 
Zuuren, 
Grypdonck, 
Duijnstee & 
Defloor (2010) 

Att identifiera samt 
beskriva de 
grundläggande 
psykiska 
processerna med 
fokus på närståendes 
hantering av 
situationen vid en 
traumatisk koma 

Kvalitativ  22(noll) Grounded theory 
 
Semistrukturerade 
intervjuer  

Tiden efter en traumatisk koma är en påfrestande tid för närstående. Under denna tid känner de ett 
behov av att skydda personen i koma, andra familjemedlemmar samt sig själva. Närstående går igenom 
tre faser; Skyddande av liv, skyddande av lidande samt skyddande av det som finns kvar att leva för. 

35 poäng 
79% 
Grad II 


