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ABSTRAKT 

 

Bakgrund: Intensivvårdsavdelningen är en stressig och högteknologisk avdelning där 

intensivvårdspatienten är i behov av avancerad medicinsk behandling och kontinuerlig 

övervakning. När en familjemedlem blir allvarligt sjuk drabbas de närstående av stora 

omställningar och påfrestningar i vardagen. Närstående har ett ökat behov av stöd och i 

intensivvårdssjuksköterskans arbetsområde ingår också att ta hand om dem. Syfte: att utifrån 

närståendes perspektiv belysa behovet av stöd på en intensivvårdsavdelning. Metod: 

Integrativ systematisk litteraturstudie Resultat: Sammantaget sex behov framkom. Dessa var: 

behov av information, behov av komfort, behov av närhet, behov av gott omhändertagande av 

patienten, behov av delaktighet och behov av emotionellt stöd. Diskussion: Det tyder på att 

det är viktigt att vårdpersonalen tillgodoser närståendes behov, detta då resultatet indikerar på 

att om dessa inte tillfredsställs skulle detta kunna kopplas samman med försämrad hälsa hos 

de närstående. Detta visar sig också styrkas av Antonovskys teoretiska referensram som tyder 

på att närstående måste få en känsla av sammanhang för att kunna hantera sin roll som 

närstående på en intensivvårdsavdelning.  Konklusion: Det förefaller vara viktigt att vara 

lyhörd och ge individanpassad omvårdnad till de närstående och att deras behov av stöd kan 

vara av komplex natur, detta då det visat sig vara problematiskt att vara närstående till en 

patient på IVA. Väsentligt att inneha förståelse och insikt om att behoven hos närstående i 

högre grad måste tillgodoses och på så vis främja deras hälsa.  

 

Nyckelord: behov, intensivvårdsavdelning, närstående och stöd, litteraturstudie  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Background: The intensive care unit is a stressful and high technological unit, where the 

patient need advanced medical treatment and continuous monitoring. When a family member 

becomes critical ill the relatives suffers of major changes and strains in their life.  Family 

members have a greater need for support and it is also included in the nurse work to take care 

of them. Aim: The aim was to illustrate from the family members perspective their needs for 

support in the intensive care unit. Method: Integrative systematic literature study. Result: Six 

needs was showed, these were the need for information,  need for comfort,  need for 

closeness, need for good care of the patient, need for participation and need of emotional 

support. Discussion: Important medical staff caters to the needs related parties as the result 

suggests that when these are not met, this may be linked to poorer health. This is also 

evidenced by Antonovsky's theoretical framework suggests that relatives have to get a sense 

of connection to handle his role as related in an intensive care. Conclusion: It seems to be 

important to be responsive and provide individualized care to the families and to their needs 

can be of a complex nature, this then it has proved to be difficult to be a family member to a 

patient in the intensive care unit. Essential to have an understanding and insight into the needs 

of the family members and due to that promote their health. 

 

Keywords: Family member, intensive care unit, needs, support  
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1. INLEDNING 

Intensivvårdspatienten kräver avancerad vård och behandling vilket leder till att de 

närståendes behov ibland kan bli åsidosatta (Burr, 1998). När en patient blir inlagd på en 

intensivvårdsavdelning (IVA) leder detta till en omvälvande, stressfull och mental effekt hos 

de närstående som kan drabbas av ångest och få känslor av maktlöshet. Att ge de närstående 

stöd är en viktig aspekt som vårdpersonalen måste beakta (Williams, 2005). 

 

2. BAKGRUND  

2.1. Intensivvård 

Intensivvårdsavdelningen är en högteknologisk avdelning där de inneliggande patienterna är i 

behov utav avancerad medicinsk behandling och kontinuerlig övervakning av de vitala 

funktionerna (Wikström & Sätterlund-Larsson, 2004). På IVA vårdas de patienter som är 

svårt sjuka eller skadade och kräver avancerad omvårdnad som inte går att få på en annan 

avdelning.  De är ofta kritiskt sjuka med instabila parametrar vilket leder till krav på stora 

resurser och behandlingar vilka kan vara komplicerade (Stubberud, 2009a). Miljön på IVA är 

stressfull och personalen som arbetar där utsätts ständigt för situationer som kan uppfattas 

som traumatiska och krävande. Ett gott teamarbete mellan personalen behövs vilket 

underlättar arbetet, minskar stress och ger en högre tillfredsställelse på arbetsplatsen (Wåhlin, 

Ek & Idvall, 2010). För inläggning på IVA ska patienten ha en befintlig eller löpa risk för 

akut svikt i de vitala organfunktionerna samt att dessa tillstånd är behandlingsbara. 

Inläggningsorsaken kan vara exempelvis en stor olycka, eller på grund av livshotande 

sjukdom. Det finns olika slags intensivvårdsavdelningar bland annat medicinsk, kirurgisk, 

barn samt thoraxintensivvårdsavdelningar (Stubberud, 2009a). 

 

2.2. Närstående på en intensivvårdsavdelning 

Termen närstående är en person med stor betydelse och som står patienten mycket nära 

relationsmässigt (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). En närstående kan vara en förälder, 

ett barn, en far- och/eller morföräldrar men också personer utan biologisk koppling och ser sig 

själva som en familj (Söderström, Saveman, Hagberg & Benzein, 2009). Närstående inom 

hälso- och sjukvård har många gånger ett ökat behov av stöd samtidigt som denne själv stöttar 

patienten. När någon drabbas av sjukdom eller ohälsa kan detta leda till påfrestningar för den 
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närstående (Benzein et al., 2009; Van Horn & Tesh, 2000) som också utsätts för större 

omställningar i vardagen (Benzein et al., 2009). Engström och Söderberg (2007) beskrev att 

närstående kunde bistå intensivvårdssjuksköterskan med information som underlättade deras 

arbete. Genom att delge information om den sjukes vanor och intressen kunde 

intensivvårdssjuksköterskan på ett enklare sätt skapa personcentrerad omvårdnad till 

patienten. Williams (2005) menade att om vårdpersonalen fick information om patienten från 

närstående kunde detta bidra till en ökad förståelse och närmare relation. Vidare spelade 

närstående en viktig roll då de med sin närvaro gav emotionellt stöd och minskade ångest hos 

patienten.  

2.3. Intensivvårdssjuksköterskans roll  

För att arbeta som sjuksköterska på en intensivvårdsavdelning krävs det en 

specialistkompetens (Soini & Stiernström, 2012) och den legitimerade sjuksköterskan ska ha 

läst en specialistutbildning som är inriktad mot intensivvård. Efter intensivvårdsutbildningen 

erhåller sjuksköterskan en specialistkompetens vars arbetsområden innefattar att vårda svårt 

skadade patienter, patienter med svår sjukdom eller akut cirkulatorisk och respiratorisk svikt, 

men också att vårda de patienter som försämrats i sin grundsjukdom. I dennes 

kompetensområde ingår också att ta hand om patientens närstående (Stubberud, 2009b). Soini 

och Stiernström (2012) skriver att det är av vikt att intensivvårdssjuksköterskan tar sig tid och 

informerar närstående om hur patientens tillstånd är. Resultatet visade i en studie utförd av 

Engström och Söderberg (2007) att den höga arbetsbelastning som rådde på IVA ledde till en 

högre prioritering av patienten, vilket resulterade till mindre tid för de närstående.  

 

2.4. Sjuksköterskans ansvar  

Socialstyrelsen beskriver i kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska att denna ska 

kunna kommunicera med närstående på ett sätt som är lyhört, empatiskt och respektfullt. 

Sjuksköterskan ska även informera patientens närstående och se till att de förstår den 

information som givits (SOSFS, 2005:1).  Detta är också något som är beskrivet i 

intensivvårdssjuksköterskans kompetensbeskrivning som också belyser att denne ska 

informera patientens närstående beträffande den medicinsktekniska utrustningen som 

används, de åtgärder som utförs samt om den monitorering som finns. Vidare beskrivs det att 

intensivvårdssjuksköterskan bör använda sig av varierande kommunikationsmetoder när de 

för samtal med närstående (URL 1). Bemötandet och omhändertagandet av den närstående är 

en viktig grundsten i intensivvårds-sjuksköterskans profession och en öppen, god och 
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förtroendefull relation till de närstående anses vara fundamentalt. Dock är tid och plats för 

mötet med anhöriga ofta en bristvara (Söderström, Benzein & Saveman, 2003). 

Intensivvårdssjuksköterskans kompetensbeskrivning klargör också att denne ska stödja och 

involvera närstående i vården samt att bemöta dem från andra kulturer utifrån deras behov 

(URL 1). 

 

2.5. Kris 

En studie visade på att det uppstod en psykologisk kris och en traumatisk upplevelse för de 

närstående när någon av deras nära blev allvarligt sjuk (Söderström, et al., 2009). Henriksen 

och Vetlesen (2006) menar att människan föds som en beroende, skör och behövande varelse 

med en strävan till självbevarelse och vilja till liv. Sårbarheten och osjälvständighet är en 

grundläggande nivå och människans inre sårbarhet leder till ett beroende av trygghet, näring 

och värme av sin omgivning. Vidare belyses det att sårbarhet och beroendet är något medfött 

som följer människan sida vid sida genom livet och kan inte väljas bort och vi är alla bunden 

till andras omsorg. Men relationer mellan människor kan variera vilket innebär att de behov 

som en människa har blir ibland inte tillgodosedda, det finns därav risk att människan inte får 

den bekräftelse eller tillvaratagande i vid mening som denne behöver. Eggenberger och Nelms 

(2006) menar att känslor av sårbarhet och maktlöshet är något som närstående till 

intensivvårdspatienter upplever. Vidare menar författarna att den allvarliga sjukdomen hos 

patienten och miljön på en intensivvårdsavdelning utgör ett hot hos de närstående vilket leder 

till osäkerhet och rådvillighet.  

 

2.6. Känsla av sammanhang 

Den valda teoretiska referensramen är känsla av sammanhang (KASAM) där de tre faktorerna 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet samverkar. En människa som besitter dessa 

egenskaper och känner sig trygg i dem har en hög KASAM. Meningsfullhet inbegriper en 

vidare förståelse för alla slags situationer. Att kunna satsa, investera tid och kraft i, även till de 

mer påfrestande och kravfyllda utmaningarna. Faktorn begriplighet innefattar människans 

förståelse för sin upplevda tillvaro och hanterbarhet inbegriper människans upplevda 

möjligheter och resurser att påverka (Antonovsky, 1991). 

 

Stressorer speglas ofta som något negativt och som människan utsätts för dagligen. En 

stressor eller yttre stimuli skapar antingen hälsa eller ohälsa beroende på hur dessa 

påfrestningar hanteras av den enskilda individen. Ett exempel på det kan vara komponenten 
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begriplighet, en person med hög KASAM har en högre förståelse för livets outgrundliga 

prövningar. Människan möter de utmaningar som uppstår med en vilja och uttänkt strategi att 

lösa det aktuella problemet. En människa med svag KASAM utgår från att problemet är 

svårhanterligt och karaktäriseras av negativa känslor. Rent generaliserande kan en person med 

hög KASAM beskrivas som en person som upplever ett yttre och inre stimuli som något 

positivt och utmanande snarare än negativt och som en belastning. Människan är i regel 

medveten om sina egna känslor och känner sig inte hotad av dessa. En person med svag 

KASAM kännetecknas som mer benägen att lägga skuld på sin omgivning och skylla sin otur 

på för de stimuli och omständigheter som uppstår i deras liv. Dessa personer med svag 

KASAM som under en längre tid utsätts för stressorer har lättare för att drabbas av ohälsa än 

en person med stark (Antonovsky, 1991) och samband har identifierats mellan stark KASAM 

och god livskvalitet (Eriksson & Lindström, 2007). 

 

2.7. Stöd 

Smebye (2006) menar att begreppet stöd kan innefatta fyra komponenter. Dessa är: 

emotionellt, instrumentellt, information och värderingsstöd. Behovet av stöd varierar 

beroende på vilken fas i livet människan befinner sig i. Den första komponenten, emotionella 

stödet innefattar förståelse, kärlek, tillit och respekt och dessa fyra egenskaper är viktiga för 

människan att få uppleva då dessa visat sig leda till god hälsa. Den andra komponenten, det 

instrumentella stödet innefattar praktiskt stöd så som exempelvis att få hjälp med ekonomiskt 

bistånd eller stöttning vid anpassning till en ny miljö. Den tredje komponenten, 

informationsstödet inbegriper stödet kring förklaringar, råd och besked. Den sista och fjärde 

komponenten, värderingsstödet innefattar meningsbyten, positiva utlåtanden, bekräftelse och 

förväntningar. Carlsson (2007) menar att behov av stöd skiftar från person till person och 

påverkas av faktorer såsom relationsbilden inom familjen före sjukdomen, den nuvarande 

situationen samt vem i familjen som insjuknat. Önskan om stöttning kan förändras med tiden.  

Persson (2010) skriver att en människas behov av stöd från sin omgivning grundar sig på 

vilket skede i krisutveckling den drabbade befinner sig i.  
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3. PROBLEMFORMULERING 

På IVA vårdas kritiskt sjuka patienter som är i behov av avancerad omvårdnad och medicinsk 

behandling. Det är en hög arbetsbelastning och ibland prioriteras närstående bort då patientens 

omvårdnad och behov kräver mycket tid. Då närstående genomgår en psykologisk kris i 

samband med att en nära vårdas på IVA, är det väsentligt att deras behov av stöd identifieras 

och tillgodoses. Som blivande intensivvårdssjuksköterskor är det därför betydelsefullt att 

identifiera, utifrån närståendes perspektiv vilka behov de önskar få tillgodosedda på IVA.  

 

4. SYFTE 

Syftet med litteraturstudien var att utifrån närståendes perspektiv belysa behovet av stöd på en 

intensivvårdsavdelning. 

 

6. METOD 

6.1. Design 

Med en metodisk sökning, noggrann granskning och sammanförd litteratur har en integrativ 

systematisk litteraturstudie sammanställts.  Den integrativa designen har formats efter 

inspiration av Elliot, McKinley, Cistulli (2010) och Whittemore och Knafl (2005). 

Litteraturstudien har utformats med stöd av Backman (1998).  

 

6.2. Inklusionskriterier 

De inklusionskriterier som sattes upp var att litteraturstudiens artiklar var vetenskapliga samt 

att deras innehåll var av god kvalité. Ett annat inklusionskriterium var att artiklarna skulle 

belysa de närståendes perspektiv. Vidare skulle studierna innefatta vuxna patienter över 18 år 

och artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2000-2015. 
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6.3. Litteratursökning 

För att ringa in tillämpliga studier i artikelsökningen försökte författarna, i enlighet med 

Backman (1998) att hitta korrekta och relevanta söktermer passande för litteraturstudiens 

område och syfte.  Totalt fyra stycken meshtermer uppenbarade sig och dessa var ”Intensive 

Care Units”, ”Family”, ”Need Assessment” och ”Support”. Sökningen utfördes i 

sökmotorerna PubMed och Cinahl som är specifikt inriktade mot forskning inom omvårdnad. 

Meshtermerna kombinerades med AND och OR i en fritextsökning utan begränsningar. Fyra 

dubbletter hittades i Cinahl. Artiklarnas titlar och abstract lästes därefter igenom vilket 

resulterade i att sammantaget 36 stycken artiklar valdes för vidare granskning (se tabell 1).  

 

Tabell 1. Sökstrategi i databasen Pubmed och Cihnal.  

 MESHTERM 

FRITEXTSÖKNING 

CINAHL  

Antal  

PUBMED  

Antal 

#1 Intensive care units 17,653 69,154 

#2 Family 126,125 918,285 

#3 Need Assessment 20,211 108,220 

#4 Support 171,571 777,5947 

5 #1 AND #2 AND #3 AND #4 29 (1) 151 (35) 

 

(x)= Antal utvalda artiklar 

 

6.4. Databearbetning 

De 36 artiklarna, analyserades och granskades med en särskilt utformad granskningsmall 

(bilaga 1). En manuell sökning gjordes därefter i artiklarnas referenslistor och ytterligare fyra 

artiklar hittades. Totalt 40 artiklar granskades för att utröna om de svarade mot studiens syfte 

och gällande inklusions- och exklusionskriterier. I enlighet med Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2009) kvalitetsbedömdes och klassificerades artiklarna (bilaga 2).  Genom att 

granska artiklarnas metod, antal deltagare och bortfall, resultat, reliabilitet, generaliserbarhet 

och giltighet bedömdes artikelns kvalité som medel eller hög. Totalt 22 artiklar exkluderades.  

Efter granskningen uteslöts 18 artiklar då dessa inte svarade mot studiens syfte, två artiklar på 

grund av dess innehålls låga kvalité och två pilotstudier. De kvarstående 18 artiklarna, varav 

sju var kvalitativa, nio kvantitativa respektive två integrativa artiklar utgjorde 
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litteraturstudiens resultat. Artiklarna lästes igenom ett flertal gånger av båda författare var för 

sig, detta för att få större tyngd i granskningen och en högre förståelse och helhet av dess 

innehåll. Med inspiration av Forsberg och Wengström (2008) lästes de kvalitativa artiklarna 

igenom med en insikt om eventuell förförståelse hos författarna, detta för att våra egna 

synsätt, förkunskaper och perspektiv inte skulle inverka på tolkningen av datan. Därefter 

analyserades innehållet i enlighet med Polit och Beck (2011).  Huvudfynden i samtliga 

artiklar plockades ut i meningsbärande textenheter och kondenserades till subtema och tema 

(se exempel i tabell 2). Analysen resulterade i sex subteman och ett tema (tabell 3). 

 

Tabell 2. Exempel på kondensering i analysprocessen 

Textenhet Kondenserad 

textenhet 

Subtema Tema 

”One participant 

described the 

importance of caring 

behaviors: `That´s 

very important. They 

make the families 

feel like their loved 

one is important” 

(Kutash et al., 2007) 

Viktigt med 

vårdarens beteende i 

omvårdnaden. 

Familjen upplevde 

att deras nära var 

viktig.  

Att känna gott 

omhändertagande av 

patienten 

Önskan om inre 

trygghet 

 

6.5. Etiskt resonemang 

Forsberg och Wengström (2008) menar att en vetenskaplig artikel ska granskas och 

godkännas av etisk kommitté där moraliska beslut blivit tagna. Etiska prövningar bör vid 

systematiska litteraturstudier behandlas gällande inledning av resultat och urval. Artikeln ska 

därefter på ett säkert sätt förvaras i tio år och redogöra för både gynnande och icke gynnande 

forskningsresultat i litteraturstudien. Denna litteraturstudie var ej i behov utav etiskt tillstånd 

då studien baseras på tidigare etiskt granskat och accepterat vetenskapligt arbete.  
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7. RESULTAT 

Litteraturstudien innefattar två studier utförda i Belgien, två i Kanada, en på Irland, en i Israel, 

tre i Kina, en i Jordanien, en i Norge, tre i Sverige och fyra i USA. 

 

Tabell 3. Översikt över tema och subteman (n=6). 

Tema    Subtema 

Önskan om inre trygghet                                         Att få information  

                    Att få vila  

                    Att få vara nära patienten 

                    Att känna gott omhändertagande av                 

                          patienten 

                    Att känna delaktighet  

                    Att få emotionellt stöd        

 

7.1. Önskan om inre trygghet 

Det övergripande huvudtemat som var behov av trygghet genomsyrade samtliga sex 

subteman. Studierna visade tydligt på närståendes längtan av att få behovet av information, 

komfort, närhet, omhändertagande av patienten, delaktighet och emotionellt stödet tillgodosett 

för att de själva skulle kunna uppnå en känsla av inre lugn. 

 

7.2. Att få information 

7.2.1. Att få tillgänglig information 

Det har visat sig att närståendes behov av att få information och svar på frågor från 

vårdgivaren är av stor betydelse. Informationens innehåll har utav närstående beskrivits som 

ett av det mest betydelsefulla behovet och de önskade få information om bland annat 

förändringar i patientens hälsotillstånd (De jong & Beatty, 2000). Andra betydande faktorer 

har visat sig vara att de närstående blev underrättade av vårdpersonalen utan att de själva 

behövde fråga om varje detalj (Häggström, Asplund & Kristiansen, 2013), veta vem av 

vårdgivarna som kunde leverera informationen (Chien, Ip & Lee, 2005a) och att de närstående 

kunna ringa till sjukhuset för att få information oavsett tid på dygnet (Engström & Söderberg, 
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2004; Häggström et al., 2013).  Närstående visade sig ha ett behov av att ha tillgänglig 

personal för att kunna få information. De upplevde att det var lättare att få information från 

sjuksköterskan eftersom att denne var där hela tiden till skillnad från läkaren då de ofta var 

upptagna (Gutierrez, 2012; Vandall-Walker, Jensen & Oberle, 2007).  

 

Närstående har beskrivit känslor av frustration då de var tvungna att arbeta hårt för att få tala 

med läkaren samt över den väntetid de fick utstå (Gutierrez, 2012).  De beskrev väntan på 

informationen om patientens överlevnadsutsikter som det svåraste att uthärda, att inte få 

upplysning från läkaren var något som påverkade de närstående på ett negativt sätt (Bond, 

Rae Lee Draeger, Mandleco, Donnely, 2003; Engström & Söderberg, 2004; Gutierrez, 2012; 

Henrich et al., 2011; Lee & Lau, 2003; Vandall-Walker et al., 2007). De närstående ansåg sig 

själva behöva kämpa hårt med att lära känna alla professioner. Detta grundade sig i att 

patienterna i genomsnitt hade åtta specialistläkare vardera som arbetade kring dem, vilket 

ledde till att de närstående inte visste vem de skulle vända sig till. Rotationen av läkare och 

sjuksköterskor utgjorde också en kamp för de närstående då de var tvungna att skapa nya 

relationer till vårdgivarna för att få tillgång till information (Gutierrez, 2012). 

 

7.2.2. Att få ärlig och förståelig information 

Trots att beskedet kunde vara av negativt hade de närstående ändå ett behov av att få ta del av 

ärliga besked (Bond et al., 2003; Engström & Söderberg, 2004; Gutierrez, 2012; Henrich et 

al., 2011; Lee & Lau, 2003; Vandall-Walker et al., 2007). Den information som söktes gällde 

vanligtvis den aktuella behandlingen och alternativa behandlingsformer. Närståendes 

informationsbehov har kunnat relateras till de närståendes önskan att få ta del av beslut i 

patientens behandling där den sjuke inte själv kunde fatta egna beslut (Gutierrez, 2012).  

Det har också beskrivits av närstående som frustrerande att få olika informationsinnehåll och 

att de är i behov av att få enhetlig information för att kunna känna ett inre lugn (Engström & 

Söderberg, 2004). De närstående upplevde det besvärligt då de inte förstod den information 

som blev given och upplevde svårigheter med att ställa adekvata frågor då de själva saknade 

kunskaper. Istället drog de egna slutsatser eller fortsatte fundera och letade själva svar på 

internet, hos andra familjer eller vänner (Gutierrez, 2012). Vidare har det visats sig att 

närstående har upplevt information given från sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal 

som inadekvat och haft svårt att skilja på om informationen var vårdpersonalens egna åsikter 

eller äkta information. De ansåg sig själva bli upplysta av olika läkare vilket ledde till olika 

tolkningar och osämja mellan familjemedlemmarna (Bond et al., 2003).  
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Närstående har i vissa studier uttryckt också en önskan om att dagligen få tala med läkaren 

och på ett förståeligt språk bli underrättade om patientens tillstånd, eventuella förändringar 

(Al-Hassan & Hweidi 2003; Chien et al., 2005a) samt bli uppringda i hemmet vid förändring 

(Lee & Lau 2003).  Vidare har de uttryckt en förhoppning om att upprätta ett bättre system 

som tillåter en närmare kontakt mellan dem och läkaren vilket menades kunna underlätta 

kommunikationen.  De önskade att hela familjen kunde få till sig mindre mängd information 

vid ett och samma tillfälle utav en och samma läkare (Bond et al., 2003) och de ansåg det vara 

viktigt att vårdpersonalen var säkra på att de närstående hade förstått den information de blivit 

given (McKiernan & McCarthy, 2010). Ett exempel på informations inverkan på de 

närståendes hälsa skildrades i en studie där de närstående erhöll behovsbaserad utbildning 

innefattande information och utbildning gällande rutiner på IVA, verksamheten samt 

patientens hälsotillstånd. Resultatet visade att de som erhöll en mer grundlig information 

kände mindre ångest (Chien, Chiu, Lam & Ip, 2005b).  

 

7.2.3. Att få praktisk information 

Närstående har uttryckt ett behov av att få tillgång till praktiska saker som exempelvis vetskap 

om vart de kunde köpa kaffe (Johansson, Fridlund & Hildingh, 2005), handla mat och vart 

väntrummet fanns (De Jong & Beatty, 2000). Den praktiska informationen var något som fick 

de närstående att känna sig välkomna på sjukhuset (Johansson et al., 2005). Studier har också 

identifierat närståendes önskan om att få information kring avdelningens miljö vid första 

besöket (Chien et al., 2005b; McKiernan & McCarthy, 2010), få vetskap om hur 

verksamheten såg ut, hur kapellet kunde kontaktas samt var de kunde hämta vatten (Henrich 

et. al., 2011). Andra betydelsefulla faktorer var att få veta vart de kunde parkera sina bilar och 

för somliga att bli guidade till avdelningen (Vandall-Walker et al., 2007). Det har också visat 

sig vara viktigt att få information om den tekniska utrustningen som ansetts främmande och 

via information och undervisning av apparatur och medicinsk behandling ingav detta ett inre 

lugn hos de närstående (Engström & Söderberg, 2004; De jong & Beatty, 2000; Chien et al., 

2005b). En studie har också påtalat vikten av att få veta vem de närstående kunde vända sig 

till för att få hjälp med deras ekonomiska problem (Chien et al., 2005a).  

Närstående såg det vara viktigt att bli underrättade om eventuell överflyttning från IVA till 

vanlig avdelning (Chien et al., 2005a) och de önskade bli underrättade om förflyttningen i god 

tid vilket ingav känslor av medverkan och kontroll. Detta gav dem också en möjlighet att 

finnas där för patienten genom sin medverkan under processens gång. Att inte få information 
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om förflyttningen var något som orsakade missnöje och otrygghet hos de närstående 

(Häggström et al., 2013).  

 

7.3. Att få vila 

Närstående uttryckte en önskan om att få deras behov av vila, tillgång till mat och 

bekvämlighet på IVA tillgodosedda (Vandall-Walker et al., 2007). De ansåg att det var viktigt 

att väntrummet låg i närheten av patienten, var bekvämt och placerat på ett bra ställe. De 

närstående riktade ett missnöje mot väntrummet då de ansåg det påverka dem på ett negativt 

sätt, de upplevde väntrummet som litet, smutsigt och kallt där de inte ville vara. Vidare 

önskade de att väntrummet kunde vara mer gemytligt vilket enligt dem skulle ge ökad 

bekvämlighet. De var missnöjda med att möblerna då de ansågs vara obekväma och uttryckte 

också att filtarna aldrig blivit utbytta (Henrich et. al., 2011; Kutash & Northrop, 2007). 

Närstående belyste andra aspekter som exempelvis vikten av att exempelvis det fanns en 

toalett i närheten, att en telefon fanns tillhands i väntrummet samt att maten kring sjukhuset 

var tillfredsställande (Bijttebier, Delva, Vanoost, Bobbaers, Lauwers & Vertommen, 2000). 

De närstående önskade tillgängliga stolar och soffor, gratis telefon, näsdukar, kaffe och 

snacks. De hade även önskemål om ljusare interiör och särskilda matrum gjorda för 

närstående. Liknande önskemål fanns gällande bekvämligheten av patientsalen då de 

närstående önskade fler stolar då de ofta ansågs var obekväma. De närstående lade också 

tonvikt på ljudnivån inne hos patienten då de ansåg den vara för hög (Henrich et. al., 2011).  

 

En kvantitativ studie har identifierat demografiska skillnader mellan behov av stöd och 

variablerna utbildning, kön och ålder. Studien visade att yngre kvinnor med lägre utbildning 

hade ett större behov av komfort än äldre män (Høghaug, Fagermoen & Lerdal, 2011). En 

annan kvantitativ studie visade att behovet av komfort ökade med närståendes ålder. Även 

könsskillnader kunde identifieras, kvinnor hade ett högre behov av komfort än män. Behovet 

visade sig även variera relaterat till hur hög- respektive lågutbildad den närstående var, ju mer 

välutbildad personen var desto mindre behov av komfort hade denne (Bijttebier et al., 2000). 

Demografiska skillnader har också setts i en tredje studie där resultatet visade ett samband 

mellan ett ökat behov av komfort och stigande ålder och behovet ökade desto längre avstånd 

de närstående hade till sjukhuset (Delva, Vanoost, Bijettebier, Lauwers & Wilmer, 2002).  
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7.4. Att få vara nära patienten 

Ett flertal kvalitativa studier har visat de närståendes behov av fysisk närvaro hos patienten 

som en viktig del att få tillgodosedd (De jong & Beatty, 2000; Chien et al., 2005a; Engström 

& Söderberg, 2004; McKiernan & McCarthy, 2010; Kutash & Northrop, 2007; Johansson et 

al., 2005). En närstående beskrev närvaron hos patienten som lindrande (Kutash & Northrop, 

2007), andra har beskrivit den som ångestdämpande (Johansson et al., 2005), underlättande 

(McKiernan & McCarthy, 2010) och stöttande då de kunde observera den medicinska 

behandlingen (Johansson, et al., 2005; McKiernan & McCarthy, 2010). Något som 

tillgodosåg behovet av närhet beskrevs vara att få gå in till patienten utan att behöva vänta i 

väntrummet. Närstående beskrev att de i och med detta upplevde en känsla av att bli erkända 

som patientens familj (Vandall-Walker et al., 2007) och de uppskattade att de kunde besöka 

den sjuke så ofta de önskade och egentid med denne värderades av de närstående som högt 

(De jong & Beatty, 2000; Engström & Söderberg, 2004). En närstående menade att när denne 

blev inbjuden till att sitta hos patienten gav dennes närvaro en möjlighet att stötta och skapa 

en inre styrka hos patienten (Johansson et al., 2005). Att sitta bredvid patienten och samtidigt 

ha möjlighet att kunna påkalla personal närhelst de närstående behövde dem ansågs som 

betydelsefullt (Häggström et al., 2013). Att få närvara vid patientens sida ingav en känsla av 

att de stöttade denne samtidigt som de såg sig själva som betydelsefulla (Johansson et al., 

2005).  

 

Närstående har också uttryckt en önskan om att besökstiderna kunde ändras vid speciella 

tillstånd (Chien et al., 2005a; Khalaila, 2012) och de önskade få stanna hos patienten även 

nattetid då dennes hälsotillstånd var kritiskt (Engström & Söderberg, 2004). Men samtidigt 

som de närstående önskade oavbruten närhet till patienten så förstod dem att detta inte var 

praktiskt möjligt, exempelvis under olika medicinska behandlingar. Dock upplevdes tiden 

ifrån patienten som mycket stressfyllt (McKiernan & McCarthy, 2010) och vissa närstående 

kände sig oerhört frustrerade av att inte få finnas bredvid patienten hela tiden utan tvingades 

emellanåt att lämna patientsalen (Bond et al., 2003).  En studie utförd av Khalaila (2012) 

visade att utav totalt 70 stycken familjemedlemmar ansåg 87 % att det var av stor vikt att få 

närvara vid ronder där läkaren var närvarande. Av dessa familjemedlemmar ansåg 65% av 

dessa att det var viktigt att få närvara i patientens rum vid återupplivning. 

 

Skillnader i behov av närhet har identifierats i en kvantitativ studie där resultatet visade att de 

yngre besökarna till de patienter med längre vårdtider visade sig ha ett större behov av närhet, 
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detta till skillnad från de äldre närstående vars familjemedlem var inlagd en kortare tid på 

IVA. Andra faktorer som tycktes påverka närståendes krav på närhet var deras profession, 

utbildning och förhållandet till patienten. De närstående som var kvinnor och de med en lägre 

utbildningsgrad ansåg att behovet av stöd var mer viktigt till skillnad från de med högre 

utbildning. Ytterligare faktorer som påverkade behovet av stöd var längden på patientens 

inläggnings tid och de närstående till patienter som under en längre tid var inlagda på IVA 

hade ett större behov av stöd till skillnad från de närstående till patienter som vars närstående 

var inlagda under en kortare period (Høghaug et al., 2011). 

 

7.5. Att känna gott omhändertagande av patienten  

Studier har visat att ett behov av gott omhändertagande av patienten finns. Närstående har 

ansett det vara viktigt att känna sig säkra på att den vård patienten fick var av bästa kvalité, 

vilket ingav dem en känsla av trygghet (Al-Hassan & Hweidi, 2003; Chien et al, 2005a; 

Kutash & Northrop, 2007; Lee & Lau, 2003; Vandall-Walker et al., 2007).  De upplevde det 

vara av stor vikt att personalen som vårdade patienten visade respekt och behandlade 

patienten på ett sådant sätt som att denne skulle vara vid medvetande (Engström & Söderberg, 

2004). De kände sig trygga med att patienten var under ständig övervakning och att 

personalen alltid fanns tillhands vilket underlättade för dem att ställa frågor när de ville.  

Närstående visade sig också ha ett behov att känna sig trygga gällande förflyttningsprocessen, 

det vill säga då patienten blir flyttad från IVA till vanlig avdelning. Det var viktigt för dem att 

patienten mådde tillräckligt bra för att kunna flyttas från IVA. En deltagare beskrev i studien 

att det var viktigt att patienten inte blev förflyttad före de vitala parametrarna var stabila 

(Häggström et al., 2013). 

 

7.6. Att känna delaktighet 

Närstående ansåg att det var jobbigt att sitta i väntrummen då de önskade att de fick vara mer 

delaktiga. På grund av bristande kontinuitet i vården kände de sig tvungna att vara mer eller 

mindre involverade i patientens vård. Att inte få vara delaktiga var något som kunde 

åstadkomma frustration hos de närstående.  Ett exempel på det är då närstående beskrev 

väggen mellan IVA och väntrummet som en mur mellan ovisshet och delaktighet. De ville 

känna sig välkomna, få en god relation till sjuksköterskan, få dela med sig av sina 

förväntningar samt klaragöra deras roller och ansvarstagande (Vandall-Walker et al., 2007).  

Det visade sig vara mycket viktigt för dem att veta vilka insatser de själva kunde bidra med i 

patientens vård (Chien et al., 2005a). Att få ta del av besluten har visat sig minska närståendes 
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börda och ångest (Gutierrez, 2012) och de mådde bra av att få vara delaktiga i patientens 

omvårdnad, detta kunde exempelvis vara att utföra munvård och massera patienten för att 

hindra utveckling av trycksår (Engström & Söderberg, 2004). Trots en stark längtan av att få 

hjälpa till i omvårdnaden upplevde de närstående att de inte kunde medverka på grund av brist 

på kunskap gällande den tekniska apparaturen. Vid de tillfällen som vårdpersonalen 

klargjorde för de närstående att deras hjälpande insats inte bidrog med någon skillnad för 

patienten ledde detta till att de närstående enbart satt inne på patientsalen och kände sig 

handlingsförlamade (Bond et al., 2003). 

 

De närstående upplevde en extrem stress över att använda de rätta orden för att bli lyssnade 

till av läkarna. Ibland uppstod konflikter mellan dem och läkaren då de hade olika åsikter 

gällande beslut kring livsuppehållande åtgärder (Gutierrez, 2012). En närstående beskrev hur 

ansvarig läkare ifrågasatte henne då hon önskade få avsluta sin mors behandling då hon ville 

att hennes mor skulle få den vård som hon velat ha. De närstående såg sig själva som en 

tillgång i vårdteamet och önskade bli tillfrågade av vårdpersonalen gällande patienten behov 

och önskemål. De önskade att sjuksköterskan var sympatisk och hade överseende med varför 

vissa frågor blev ställda då deras syfte var att skapa bästa vården för patienten (Vandall-

Walker et al., 2007). 

 

7.7. Att få emotionellt stöd 

Närstående har upplevt sig vara i behov av emotionellt stöd vilket innefattade att personalen 

hjälpte dem att prata om deras känslor och det som kändes bekymmersamt. Men även att 

stötta de närstående i beslutstagande kring patientens vård ansågs också ingå i det emotionella 

behovet (De jong & Beatty, 2000). Närstående ansåg det vara viktigt att de fick förståelse 

över deras beteende och hur de hanterade situationen. En närstående beskrev att hon inte 

orkade åka och hälsa på varje dag då hon kände att hon inte hade den styrkan att klara av det  

(Johansson et al., 2005). En annan närstående tyckte att IVA var en skrämmande plats och 

beskrev en önskan om att få tröst från vårdpersonalen vid första besöket (Henrich et. al., 

2011).  

Det har ansetts vara emotionellt stödjande då sjuksköterskan visade empati, tog till sig positiv 

och negativ feedback samt svarade på de närståendes frågor. När sjuksköterskan såg familjen 

som en tillgång lättade det på deras börda och gav energi. Att bli erkänd som människa genom 

att exempelvis sjuksköterskan kom ihåg en närståendes namn eller kände igen denne vid ett 
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annat besök ansågs också vara stödjande. Andra stöttande faktorer kunde vara att 

sjuksköterskan var närvarande vid patientens säng, lyssnade till de närstående, hjälpte dem att 

förstå, småpratade (Vandall-Walker et al., 2007) och de kände att det var tillåtet att gråta 

(Khalaila, 2012) samt att få tala om negativa känslor som exempelvis skuld och ilska. 

Närstående ansåg det också vara stödjande då de blev erbjudna samtal med en präst samt att 

få egentid (Chien et al., 2005a). Andra stödjande åtgärder har utav närstående beskrivits vara 

visad förståelse, insikt och närvaro från sjuksköterskan under förändringsprocessens gång. 

Detta visade sig kunna ge de närstående en möjlighet att finna en mening i den aktuella 

situationen (Vandall-Walker et al., 2007). Vidare uppskattades att vårdpersonalen var mån om 

de närståendes hälsa och det kunde räcka med att någon frågade hur de mådde. De närstående 

upplevde att de kunde visa sig sårbara och våga vara svaga. Vissa närstående förlitade sig på 

sin inre tro för att på så vis kunna förlika sig med tanken på att patienten eventuellt inte skulle 

förbättras och en närstående beskrev Gud som den ansvarige för patientens öde (Bond et al., 

2003). 

 

Närstående uttryckte att de kände att väntrummet var en plats där de fick emotionellt stöd, en 

plats för samhörighet där de kunde dela erfarenheter med människor i liknande situation.  

Genom att tala med andra i väntrummet om sitt liv och bli involverade i andra var något som 

deltagarna uttryckte lindrade deras smärta (Kutash & Northrop, 2007). En annan studie visade 

att det emotionella stödet tillgodosågs då sjuksköterskan inte lät de närstående sitta för länge i 

väntrummet (Vandall-Walker et al., 2007). Även demografiska skillnader har setts i en studie 

av Høghaug et al., (2011) där resultatet påvisade att lågutbildade kvinnor hade ett större 

behov av tröst än män med högre utbildning.  

 

8. DISKUSSION 

8.1. Metoddiskussion 

En integrativ studie valdes att genomgöras där både kvalitativa samt kvantitativa artiklar 

ingick för att besvara studiens syfte, detta i enlighet med Forsberg och Wengström (2008). 

Vinsten med att nyttja båda forskningsansatser inom omvårdnadsforskning var att fenomenet 

kunde åskådliggöras utifrån olika perspektiv. Den kvalitativa ansatsen gav, via intervjuer och 

närhet till studiernas deltagare en djupare förståelse för det valda området. Den gav också en 

möjlighet att skapa nya teorier och frågeställningar utifrån det aktuella fenomenet. Inom den 

kvantitativa ansatsen sågs en potential att utforska om eventuellt nya teorier och hypoteser 
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beprövats,  detta med en mer distanserad och objektiv blick inom ämnet. Denna ansats gav 

litteraturstudien svar utifrån ett annat perspektiv formulerat i både text och mätmetoder såsom 

enkäter, skalor, kontroller, iakttagelser och intervjuer. De båda forskningsansatserna ansågs 

utgöra en god och tillämpbar kombination till denna litteraturstudie.  

 

Innan artikelsökningen genomfördes sattes inklusionskriterier upp vilket resulterade till att 

sökningen begränsades och artiklar som besvarade studiens syfte kunde lättare tas fram.  För 

att inte få en alltför bred sökning valdes att exkludera artiklar som berörde närstående på en 

neonatalintensivvårdsavdelning, deltagare understigande 18 år samt att artiklarna till resultatet 

ej fick vara över 15 år gamla då denna studie önskades innefatta inte alltför gammalt 

forskningsresultat. Genom användning av meshtermerna Intensive Care Unit, Family, Need 

Assessment och Support blev sökningsresultatet mer specifikt, vilket även styrks av Backman 

(1998) som betonar vikten av att använda korrekta söktermer samt att rätt söktermer resulterar 

i ett sökningsresultat där artiklar svarar mot studiens syfte samtidigt som oväsentliga artiklar 

minskas eller utesluts. Författarna till denna litteraturstudie upplevde svårigheter med att finna 

rätt kombination av meshtermer. Ordet Experience ansågs till en början som en självklar 

meshterm att använda. Efter ett flertal olika sökstrategier med dåligt utslag i båda 

sökmotorerna PubMed och Cinahl valdes därav denna meshterm bort vilket medförde att 

sökningen resulterade i ett fler antal relevanta artiklar för studiens syfte. Det ska därför 

tydliggöras att sökningen var komplicerad och författarna är väl medvetna om att det finns 

risk för att väsentliga artiklar kan ha missats under sökningens gång.  

 

Genom att använda sig av SBUs granskningsmall (bilaga 1) kunde artiklarna på ett mer 

överskådligt och objektivt sätt beslutas om de besvarade litteraturstudiens syfte samt om deras 

kvalitet var tillräckligt god. De studier som hade ett stort antal deltagare och där författarna 

hade beskrivit metoden utförligt ansågs ha en hög kvalitet. De studier som innefattade ett 

mindre antal deltagare och där brister hittades i metodbeskrivningen klassades som lägre 

kvalitet. För att minimera felkällor utfördes granskningen av artiklarna självständigt av båda 

författarna för att sedan gemensamt diskutera deras innehåll och kvalitet. Under denna fas 

kunde därav författarna utesluta de artiklar som inte uppnådde tillräckligt god standard. 

Artiklarna som fick ingå i litteraturstudien anser författarna är av god kvalité och trots att 

studiernas innehåll är skrivna från nio olika nationaliteter anser vi att resultatet har goda 

möjligheter till överförbarhet i den svenska sjukvården.   
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8.2. Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att utifrån närståendes perspektiv belysa deras behov av stöd på en 

intensivvårdsavdelning. I resultatet framkom sex subteman som var att få information, att få 

vila, att vara nära patienten, att känna gott omhändertagande av patienten, att känna 

delaktighet och att få emotionellt stöd. Temat om framkom var önskan om inre trygghet.   

 

8.2.1 Önskan om inre trygghet 

Temat som framkom ur resultatet var önskan om inre trygghet. Detta tyckes genomlysa varje 

subtema och resultatet tyder på att då dessa sex behov uppmärksammades och tillgodosågs av 

vårdpersonalen så beskrev närstående att detta skapade en inre trygghet. De sex behoven som 

närstående i studien tycks eftersträva skulle tillsammans kunna kopplas till en önskan av att 

känna ett inre lugn. För att koppla önskan att känna inre trygghet med KASAM skulle 

resultatet kunna tydas som att det är av stor vikt att vårdpersonalen identifierar närståendes 

behov av otrygghet och stöttar dem för att de på ett lättare sätt ska få en känsla av 

sammanhang, att det sker ett samspel mellan komponenterna hanterbarhet, meningsfullhet och 

begriplighet (Antonovsky, 1991).   

 

8.2.2. Att få information 

Resultatet tyder på att närstående har ett stort informationsbehov vilket också styrks i andra 

studier (Turner-Cobb, Smith, Ramchandani, Begen & Padkin, 2014) och väntan på 

informationen ansågs skapa en inre frustration (Gutierrez, 2012). Vetskapen har tidigare 

beskrivits av närstående som något fundamentalt då den ger klarhet och en möjlighet för 

adaptering till en ny verklighet (Ågård & Harder, 2007). En annan studie visade att via  

kommunikationen kände närstående att de fick psykosocialt stöd (Cypress, 2011). Det har 

visat sig att genom att ge sjuksköterskor utbildning i kommunikation resulterade detta i att 

dennes kommunikativa förmågor förbättrades (Ak et al., 2011). Enligt Antonovsky (1991) är 

ordet begriplighet kärnan i KASAM. I begreppet belyses vikten av att kunna se omvärlden 

som förklarbar, ordnad och förutsägbar. Vidare skildras familjen som en grundläggande 

funktion och deras problemlösning riktar sig åt att söka förklaringar och skapa en högre 

mening utifrån de stimuli som påverkar deras yttre och inre verklighetsbild. Verklighetsbilden 

finns och upplevs av alla och är avgörande för individens sätt att hantera problem och 

upplevelse av den egna hälsan (Antonovsky, 1991). Graden av KASAM har i en studie visat 

sig utgöra inverkan på individens upplevda välbefinnande då det har uppfattats ett samband 

mellan låg KASAM och låg upplevd hälsa (Malinauskiene, Leisyte, Malinauskas & 
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Kirtiklyte, 2011). Med denna vetskap som bakgrund skulle fördröjd eller utebliven 

information till närstående kunna vara en stark bidragande orsak till påverkan av deras hälsa 

och välbefinnande. Detta tyder också på att det är väsentligt att närstående tillhandahålls 

öppen och kontinuerligt informationsflöde så att dessa ges möjlighet till förståelse, anpassning 

och bearbetning av den givna informationen. 

 

8.2.3. Att få vila 

Resultatet belyser närståendes behov av närhet mellan patient- och väntrum som önskades 

innehålla tillgängligt kommunikationsmedel, bekväma vilo- och matplatser samt en ljus och 

behaglig inomhusmiljö (Henrich et. al., 2011; Kutash & Northrop, 2007; Vandall-Walker et 

al., 2007).  Väntrummet har i en tidigare studie beskrivits av närstående som en plats för 

återhämtning (Bournes & Mithell, 2002). En annan studie visade att närstående använde 

distraktion som en form av copingstrategi i försök att få känna avkoppling (Chan & Twinn, 

2007). Copingstrategier används för att hantera påfrestningar och svårigheter i livet. En 

människas nivå av KASAM har en nära koppling till dennes egna copingstrategier. Ett annat 

starkt samband har identifierats mellan antalet fler och skickligare strategier till individer med 

högre nivå av KASAM. Denna person har större möjlighet att omvandla stressorn till något 

positivt (Antonovsky, 1991). För att tolka komfortbehovet på en högre nivå skulle 

väntrummet kunna tydas som en miljö där närstående söker samla kraft och få egentid, en 

plats som ger distans från det sjuka och kontakt med en normal vardag. 

 

8.2.4. Att känna närhet och delaktighet 

Flertalet studier indikerade på att närvaron hos patienten ansågs av närstående som 

betydelsefullt vilket även styrks av andra studier (Plakas, Taket, Cant, Fouka & Vardaki, 

2013). Likväl identifierades behovet av att känna delaktighet i den sjukes omvårdnad 

(Engström & Söderberg, 2004). Närheten har i en studie av Ågård & Harder (2007) beskrivits 

bero på att den minskade närståendes stress och Davies (2005) betonade vikten av att 

närstående bör betraktas som en tillgång och ges uppmuntran till medverkan, inte mötas som 

motståndare eller gäster.  Ovanstående resultat tyder på att behovet av närvaro och delaktighet 

har ett nära samband. Vidare skulle närståendes frånvaro från patienten möjligen kunna 

knytas samman med negativa påföljder på närståendes hälsa. Därav borde all vårdpersonal 

inom hälso- och sjukvården anstränga sig till sitt yttersta för att uppmärksamma dessa behov 

och besvara dem.  
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8.2.5. Att känna gott omhändertagande av patienten 

Studien speglar närståendes behov av att känna att den sjuke fick ett gott omhändertagande av 

vårdpersonalen (Al-Hassan & Hweidi, 2003; Chien et al, 2005; Kutash & Northrop, 2007; 

Lee & Lau, 2003; Vandall-Walker et al., 2007).  En studie av Davies (2005) beskrev 

närstående sig själva känna ett inre ansvar av att vaka över patienten. De ville se till att den 

sjuke erhöll rätt omvårdnad, kunna ge feedback till personalen, advocera för patienten, 

bibehålla dennes personlighet och ta del av sociala intressen. Resultatet tyder på att närheten 

skulle kunna vara en bidragande faktor till känslor av inre trygghet. Detta skulle därav kunna 

indikera att det är av stor vikt att sjuksköterskan och övriga vårdgivare uppmärksammar och 

förstår att en eventuell underliggande mening kan vara orsaken till närståendes längtan av att 

få vara nära patienten, att ta vara på resurserna hos de närstående.  

 

8.2.6. Att få emotionellt stöd 

Resultatet tyder på att närstående har ett behov av att få emotionellt stöd i form av att 

sjuksköterskan visade empati, lyssnade på vad de hade att säga (Vandall-Walker et al., 2007) 

och att det var tillåtet att gråta (Khalaila, 2012). Sjuksköterskan bör enligt Holm (2001) 

inneha ett empatiskt förhållningssätt för att kunna sätta sig in i och förstå en annans individs 

känslor, detta utan att sjuksköterskan lägger in egna åsikter och värderingar. Wloszczak- 

Szubzda och Miroslaw (2012) skriver att en sjuksköterskas empatiska förmåga anses vara lika 

viktig som den medicinska kompetensen. Vidare menar författarna att sjuksköterskan ska 

kunna erbjuda den hjälp som närstående behöver för att lindra deras lidande och genom detta 

förbättra de närståendes upplevelser. En studie visade att närstående uppfattade 

sjuksköterskans empatiska förmåga som stödjande då den ingav de närstående ett inre hopp 

(Gaeeni et al., 2014). Som tidigare skrivet utsätts människan oavbrutet för olika stimuli och 

stressorer vilka kan hanteras olika beroende på om individen besitter stark eller svag KASAM 

(Antonovsky, 1991). Ett samband har identifierats mellan individer med hög KASAM och 

lindrade påföljder av negativa händelser i livet (Richardson & Ratner, 2005). Det har också 

visat sig att, oavsett kön så ökar känslan av välbefinnande och KASAM med åldern (Nilsson, 

Holmgren, Stegmayr & Westman, 2003). Kanske skulle graden av KASAM kunna vara 

förklaringen till att yngre kvinnor hade ett större behov av emotionellt stöd. 
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8.3. Konklusion 

Behovet av stöd tycks vara likartat i olika delar av världen. Detta skulle kunna kopplas till att 

människor, trots olika etniska och kulturella skillnader sannolikt har samma grundläggande 

behov av att få en högre förståelse och känna meningsfullhet i de situationer där de är som 

mest utsatta och sårbara. Det är viktigt att vårdgivaren inte generaliserar alla närstående och 

istället ger individanpassad omvårdnad, att se till deras behov som kan vara av komplex natur 

då det visat sig vara svårt att vara närstående till en patient på IVA. Sammantaget kan 

summan av resultat tolkas som att vårdgivaren måste förbättra sin lyhördhet till de 

närståendes behov och inneha förståelse och insikt om att behoven hos närstående i högre 

grad måste tillgodoses. 

 

8.4. Klinisk implikation 

Litteraturstudien skulle kunna vara ett underlag för all vårdpersonal inom intensivvård då 

resultatet starkt tyder på att närstående har behov av stöd för att kunna uppnå en inre känsla av 

trygghet. Vårdpersonalen skulle med ett holistiskt synsätt kunna främja de närståendes hälsa 

genom att ge de närstående individanpassad information samt information som är ärlig och 

förståelig. Vidare är det också viktigt att tillgodose de närståendes behov av vila genom att se 

till att väntrummen har bekväma möbler och är placerade nära patienten samt att tillhanda ha 

en toalett i närheten. Att låta de närstående vara nära patienten så mycket som möjligt och 

tillåta de dem vara delaktiga och få hjälpa till med det dem har möjlighet att göra. Det är 

också av stor vikt att visa empati och inneha en förståelse för de närståendes situation och 

stötta samt trösta dem. 
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Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A .(1999) 
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Bilaga 2 

Författare 

Årtal 

Land 

Syfte med studien Design och 

instrument 

Deltagare Analys-

metod 

Resultat Studie-

design och 

kvalitet 

Al-Hassan, 

M A., 

Hweidi, M I. 

 

2003 

Jordanien 

Identifiera behov hos 

jordanska närstående 

till hospitaliserade och 

kritiskt sjuka 

intensivvårdspatienter 

Kvantitativ 

 

CCFNI 

(Frågeformulär) 

N= 158 st. deltagare 

Bortfall=  82 st. 

 

N= 158 st. 

familjemedlemmar 

(Partner, förälder, vuxna 

barn, vuxna barnbarn, 

vuxna syskon) 

 

Statistisk 

metod 
Över 80 % av 

familjemedlemmarna 

skattade 16 behov som högst 

varav information, 

tillförsäkran och närhet var 

mest betydelsefulla. Att få 

tillgång till förståelig 

information skattades som 

det  viktigaste behovet att få 

tillgodosett. 

Tvärsnitt-

studie 

 

DS- II 

Bijettebier, 

P., Delva, D., 

Vanoost,S., 

Bobbaers, 

H., Lauwers, 

P., 

Vertommen, 

H. 

 

2000  

Belgien 

 

Kvalitetsgranska 

nederländska versionen 

av CCFNI hos 

familjemedlemmar på 

en 

intensivvårdsavdelning 

Kvantitativ 

 

CCFNI 

(Fråge-formulär) 

N= 200 st. deltagare 

 

N= 200 st. 

familjemedlemmar 

 

(60 st. makar, 57 st. 

vuxna barn, 37 st. 

föräldrar, 18 st. syskon, 

12 st. svärföräldrar och 

15 st. övriga närstående) 

Statistisk 

metod 

Fem behov identifierades 

som mest betydelsefullt: 

behov av information, 

komfort, stöd, tillförsäkran 

och ångestreduktion samt 

närhet och tillgänglighet. 

Sociodemografiska 

variabler såsom kön, ålder, 

yrkesnivå kunde kopplas 

samman med de fem 

ovanstående behoven. 

 

 

 

 

 

 

DS-II 
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Författare  

Årtal 

Land 

Syfte med studien Design och 

instrument 

Deltagare Analys-

metod 

Resultat Studie- 

design och 

kvalitet 

Bond, E., 

Rae Lee 

Draeger, C., 

Donnely, M.  

 

2003 

USA 

Att identifiera behoven 

hos närstående till 

patienter inneliggande 

på en neurokirurgisk 

intensivvårdsavdelning 

 

 

Kvalitativ 

 

Intervjuer 

 

 

N= 7 st. deltagare 

N= 7 st. 

familjemedlemmar 

(två mödrar, en 

vuxen dotter, en 

pappa, en mormor, 

en syster  och en 

morbror) 

Induktiv 

ansats 

 

Innehålls- 

analys 

Fyra teman växte ur 

innehållsanalysen, dessa var: 1) 

behov att veta, 2) behov av 

kontinuerlig information, 

3)behov av delaktighet i vården 

och 4) behov av att känna 

begriplighet. 

K-II 

Chien, W-

T., Ip, W-Y., 

Lee, Y.M I. 

 

2005 

Kina 

 

Kvalitetsgranska 

kinesiska versionen av 

CCFNI hos 

familjemedlemmar på 

en 

intensivvårdsavdelning 

Kvantitativ 

 

C-STAI 

(fråge- 

Formulär) 

 

CCFNI 

(fråge- 

Formulär) 

N= 190 st. 

delatagare 

Bortfall = 38 st. 

N= 190 st. 

familjemedlemmar 

(63 st. vuxna barn,  

55 st. föräldrar, 42 

st. makar och 30 st. 

övriga närstående) 

Statistisk 

metod 

Kinesiska versionen av CCFNI 

visade på god tillförlitlighet och 

användbarhet för att undersöka 

kinesiska familjers behov 

gällande sjukdom och 

tillfredställelse i relation till 

teoretiska ramar. 

DS-II 

Chien, W-

T., Chiu, 

Y.L., Lam, 

L-W., Ip, 

W-Y. 

 

2005 

Kina 

Att utvärdera effekten 

av behovsbaserat 

utbildningsprogram för 

närstående till patienter 

på en intensivvårds- 

avdelning 

 

 

Kvantitativ 

 

CCFNI 

(frågeformulär) 

 

C-STAI 

(frågeformulär) 

N= 34 st. deltagare 

i experiment-

gruppen 

(11 st. föräldrar, nio 

st. makar, sex st. 

vuxna barn och åtta 

syskon) 

N=32 st. deltagare i 

kontrollgruppen 

(10 st. föräldrar, nio 

st. makar och sex st. 

syskon) 

Statistisk 

metod 

Kontrollgruppen erhöll sedvanlig 

information utformad av 

intensivvårdssjuksköterskorna 

medan experimentellgruppen fick 

en behovsbaserad utbildning som 

utformats av närstående. En 

signifikant skillnad kunde ses 

mellan kontroll- och 

experimentellgruppen gällande 

ångestnivån då det visade sig att 

kontrollgruppen hade ökad 

ångest. 

Tvärsnittstudie 

med två icke 

randomiserade 

grupper. 

 

RCT-I 
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Författare 

Årtal 

Land 

Syfte med studien Design och 

instrument 

Deltagare Analysmetod Resultat Studiedesign 

och kvalitet 

De Jong, MJ., 

Beatty, DS. 

 

2000 

USA 

 

Att granska  

omvårdnadsåtgärder 

som används som stöd 

till makar och vuxna 

barn till IVA patienter 

Kvantitativ  

 

Nurse Family 

Support Tool. 

(frågeformulär) 

N= 84 st. deltagare 

 

(84 st. närstående) 

 

Statistisk 

 metod 

Informationsstöd behovet 

ansågs vara viktigt. Det 

framkom 4 stycken faktorer 

som var 1) informationsstöd, 

2)bekräftandestöd, 3) 

emotionelltstöd och 4) 

instrumentellt stöd. 

 

RCT-II 

Delva, D., 

Vanoost, S., 

Bijettebier, 

P., Lauwers, 

P. & 

Wilmer,A. 

 

2002 

Belgien 

 

Att undersöka 

närstående behov och 

ångestnivåer till 

kritiskt sjuka 

hospitaliserade 

patienter i korrelation 

till kön, ålder, 

utbildningsnivå och 

relation till patienten. 

Kvantitativ 

 

STAI 

(Frågeformulär) 

 

CCFNI 

(Frågeformulär) 

N=200 st. 

deltagare 

 

(60 st. partner, 57 

st. vuxna barn, 37 

st. föräldrar, 18 st. 

syskon, 12 st. 

svägerskor/svågrar, 

15 st. övriga) 

Statistisk 

metod 

Närståendes behov och 

ångestnivåer är relaterade till 

demografiska variablar och 

vilken typ av relation den 

närstående hade till patienten. 

Närstående skattade 

informationsbehovet som 

störst. 

 

 

DS-I 

Engström, Å. 

& Söderberg, 

S. 

 

2004 

Sverige 

 

Syftet med studien var 

att beskriva partners 

upplevelser när deras 

makar vårdades på en 

intensivvårdsavdelning 

Kvalitativ N= 7 st. deltagare 

 

(1 man partner, 6 

st. kvinnliga 

partners) 

Innehålls- 

analys 

Resultatet visade på tre teman 

som var; 1) att vara 

närvarande, 2) att sätta sig 

själv åt sidan och 3) att leva i 

ovisshet  

 

 

 

K-I 
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Författare 

Årtal 

Land 

Syfte med studien Design och 

instrument 

Deltagare Analys-

metod 

Resultat Studie- 

design och 

kvalitet 

Guiterrez, 

K.-M. 

 

2012 

USA 

 

Att utforska närståendes 

upplevelser och behov 

av prognostisk 

kommunikation vid 

livets slutskede på en 

intensivvårdsavdelning 

Kvalitativ 

 

N= 20 st. 

deltagare 

(5 st. syskon, 

5 st. vuxna 

döttrar, 2 st. 

vuxna 

barnbarn, 4 

st. makar och 

4 st. svågrar) 

Innehålls-

analys 

Fem teman växte fram, dessa var; 

1) höra och erinra, 2) åtkomst, 3) 

tolka, 4) kvarhållande och 5) 

utnyttjande av information för 

beslutstagande. 

 

 

K- I 

Henrich, 

N.J., Dodek, 

P.. Heyland, 

D., Cook, D., 

Rocker, G., 

Kustogiannis, 

D., Dale, C., 

Fowler, R. & 

Ayas, N. 

2011 

Kanada 

Att beskriva familjers 

tillfredställelse och 

upplevelser av 

intensivvård.  

Mixed method 

Kvantitativ data 

med kvalitativ 

analys 

 

Frågeformulär 

med tre öppna 

frågor. 

 

 

N= 880 st. 

deltagare 

 

(Närstående 

till tidigare 

inneliggande 

IVA patient) 

 

Bortfall= 550 

st.  

Innehålls-

analys och 

statistisk 

metod 

Sex teman uppstod relaterade till 

närståendes tillfredställelse.Dessa 

var; 1) vårdpersonalens kvalité, 2) 

övrig kvalitet på medicinsk 

omvårdnad, 3) ödmjukhet och visad 

respekt till patient och familj, 4) 

kommunikation med läkaren, 5) 

väntrummet och 6) patientrummet 

Mixed  

method  

 

K-I 

Häggström, 

M., Asplund, 

K. & 

Kristiansen, 

L. 

 

2013 

Sverige 

Att undersöka 

närståendes upplevelser 

av vårdkvaliteten under 

förflyttningsprocessen 

av en patienten från en 

Intensivvårdsavdelning 

till en allmän 

vårdavdelning. 

Kvantitativ och 

kvalitativ design 

 

Frågeformulär 

med öppna 

frågor 

N= 65  

deltagare 

 

(Närstående) 

Innehålls-

analys och 

statistisk 

metod 

Närstående ansåg 

förflyttningsprocessen var viktigt 

och såg behov av förbättring inom 

området. Vidare önskade de mer 

delaktighet, närhet, kontroll, 

respektfullt bemötande, 

tillförsäkran, kontinuerlig kvalitet, 

återkoppling och feedback.  

Mixed  

method 

 

K-I 
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Författare 

Årtal 

Land 

Syfte med studien Design och 

instrument 

Deltagare Analys- 

metod 

Resultat Studie-

design och 

kvalitet 

Høghaus, G., 

Fagermoen, 

M.S. & 

Lerdal, A. 

 

2011 

Norge 

Att beskriva relationen 

mellan demografiska 

variablar och behov av 

stöd, komfort, 

information, närhet 

och försäkran av 

besökare på en 

intensivvårdsavdelning 

Kvantitativ 

 

CCFNI 

(Fråge-

formulär) 

N=62 st. 

deltagare 

 

Bortfall= 84 st. 

 

( 16 st. partner, 24 

st. vuxna barn, 6 st. 

föräldrar, 7 st. 

syskon, 5 st. vänner 

och 3 st. övriga) 

Statistisk 

metoder 

Resultatet visade att yngre besökare 

hade ett större behov av komfort, 

information, närhet och försäkran 

tillskillnad från äldre. Kvinnor hade ett 

större behov av komfort än män. De 

med lägre utbildning hade ett större 

behov av stöd, komfort och närhet. 

 

Tvärsnitt-

studie 

-II 

Johansson, 

I., Fridlund, 

B. & 

Hildingh, C.  

 

2005 

Sverige 

Få en teoretisk 

förståelse för 

närståendes 

upplevelser av stöd  

då deras nära  

läggs in på en 

intensivvårdsavdelning 

Kvalitativ 

 

Intervjuer 

N= 29 st. deltagare 

 

(13 st. svågrar, 3 st. 

fäder, 3 st. mödrar, 2 

st. partner, 5 st. 

vuxna döttrar, 2 st. 

syskon och 1 vän) 

Innehålls-

analys 

Resultatet visade att behovet av stöd 

behövdes för att kunna använda både 

inre och externa resurser för att kunna 

hantera situationen. 

DS-I 

K-I 

Khalaila, R. 

 

2012 

Israel 

 

Undersöka upplevda 

tillfredställelsen av 

tillgodosedda behov 

hos familjer till 

intensivvårdspatienter.  

 

Kvantitativ 

 

CCFNI 

(Fråge-

formulär) 

N=70 st. deltagare 

 

(14 st. makar, 13 st. 

syskon, 8 st. 

föräldrar, 24 st. 

vuxna barn och 11 

st. barnbarn) 

 

 

Statistisk 

metod 

Resultatet visade på fem viktiga behov 

som var relaterade till närhet. Dessa 

var; 1) närhetsbehov, 2) ha väntrum 

nära patienten, 3) besökstider som 

startar i tid, 4) att kunna besöka 

närhelst de närstående önskade och 5) 

att besökstiderna kunde ändras vid 

speciella tillstånd. Vidare belyser 

resultatet vikten av tillåtelsen att 

kunna gråta. 

Tvärsnitt-

studie 

-II 
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Författare 

Årtal 

Land 

Syfte med studien Design och 

instrument 

Deltagare Analysmet

od 

Resultat Studie-

design och 

kvalitet 

Kutash, M. & 

Northrop, L. 

 

USA 

2007 

 

Att undersöka 

närståendes perspektiv 

och upplevelser av 

väntrum på en vuxen 

intensivvårdsavdelning. 

Kvalitativ 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

N= 6 st. 

deltagare 

 

(6 st. 

närstående) 

Innehålls- 

analys 

Sex kategorier framkom i 

studien, dessa var; 1) närhet, 2) 

närhet till doktorn, 3) 

vårdpersonal som bryr sig, 4) 

komfortabel miljö, 5) 

emotionellt stöd i väntrum och 

6) att få information om 

patienten 

 

 

K-II 

Lee, L.Y. & 

Lau, Y.L. 

 

2003 

Kina 

Att undersöka vuxna 

närståendes behov på 

en vuxen 

intensivvårds-

avdelning i Hongkong. 

Kvantitativ 

  

CCFNI 

(Frågeformulär) 

N= 40 st. 

deltagare 

 

(33 st. barn 

vuxna, 2 st. 

makar, 3 st. 

barnbarn och 2 

st. syskon) 

 

Statistisk 

metod 

Att veta patientens prognos 

ansågs vara det viktigaste 

behoven. Tillförsäkran och 

informationsstöd ansågs som 

betydelsefulla. 

 

Tvärsnitt-

studie  

DS –I 

McKiernan, M. 

& McCarthy, G. 

 

2010 

Irland 

 

Att beskriva levda 

erfarenheter hos 

familjemedlemmar till 

patienter på en 

intensivvårdsavdelning. 

 

Kvalitativ 

 

Djupintervjuer 

N= 6 st. 

deltagare 

 

(3 st. vuxna 

barn, 1 make, 1 

hustru och 1 

syster) 

Innehålls-

analys 

Fyra teman framkom, dessa var 

1) att få veta, 2) göra det, 3) få 

klarhet och 4) vara där ,ta hand 

om och ge stöd. Närstående 

önskade ärlig information om 

prognosen och processen.  

 

K-II 
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Författare 

Årtal 

Land 

Syfte med 

studien 

Design och 

instrument 

Deltagare Analysmetod Resultat Studiedesign och 

kvalitet 

Vandall-Walker, 

V., Jensen, L.& 

Oberle, K. 

 

2007 

Kanada 

Att utvärdera 

omvårdnadsstödet 

som ges till 

familje-

medlemmar till 

intensivvårds-

patienter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

Intervjuer 

N= 26 st. 

deltagare 

 

(26 st. närstående) 

Innehållsanalys Närstående 

upplevde att det 

var lättare att få 

information från 

sjuksköterskan, de 

önskade ärliga 

besked trots dålig 

prognos. De 

önskade också 

praktisk 

information såsom 

parkering av bilar. 

Vidare sågs ett 

behov av komfort.  

K-I 

 


