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Sammanfattning 
Bakgrund: När en närstående befinner sig i ett livshotande tillstånd påverkas även 
familjemedlemmarna. Tryggheten rubbas och familjemedlemmarna kan behöva stöd av 
vårdpersonal för att bättre kunna hantera situationen. Enligt Travelbee och familjefokuserad 
omvårdnad är det en av sjuksköterskans uppgifter att bemöta individers behov och lösgöra 
deras resurser för att på så sätt hjälpa individen i situationen.  
Syfte: Att beskriva upplevda psykosociala behov hos en närstående när en familjemedlem 
befinner sig i ett livshotande tillstånd. 
Metod: En litteraturstudie med systematisk artikelsökning utfördes i databaserna CINAHL 
och Medline. Litteraturstudien baseras på tio kvalitativa artiklar för en djupare förståelse av 
de upplevda behoven. Analysen som utfördes inspirerades av innehållsanalys som metod. 
Texterna kondenserades till meningsbärande enheter och subkategorier, kategorier och ett 
tema identifierades.  
Resultat: Det huvudsakliga psykosociala behovet hos de närstående, oavsett vårdform, var 
stöd. Stödet utgjordes av kategorierna interaktion med vårdpersonal och en känsla av 
meningsfullhet. Stödet kunde erhållas genom tydlig och ärlig information, gott bemötande, de 
närståendes delaktighet i patientens omvårdnad och möjligheten att utöva sin tro eller andra 
spirituella aktiviteter.  
Slutsats: När kommunikationen mellan vårdgivare och närstående är ärlig och tydlig samt att 
bemötandet genomsyras av respekt och bekräftelse från vårdgivarens sida finns goda 
förutsättningar för att en god relation ska kunna upprätthållas. En god relation ger en bättre 
utgångspunkt för att bättre kunna bemöta de upplevelda behov som de närstående har.  
 
Nyckelord: Familj, Livets slutskede, Livshotande tillstånd, Närstående, Psykosociala behov. 
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1. Inledning 
När en familjemedlem befinner sig i ett livshotande tillstånd kan det medföra någon form av 
kris för familjen oberoende av hur länge familjemedlemmen varit sjuk. Tryggheten kan 
rubbas och många existentiella frågor kan bli aktuella. Närstående kan vara en viktig del i 
vården av svårt sjuka och familjefokuserad vård har blivit ett begrepp som fått stor 
uppmärksamhet på senare år då de närstående anses vara en viktig del för patientens 
välmående. Vilka som ingår i en familj kan beskrivas på olika sätt. I dagens samhälle är inte 
längre kärnfamiljen den givna familjebildningen. Mångfalden av familjer gör att begreppet 
familj numera kan ha olika innebörd. Genom att utforska olika individers upplevda behov kan 
vårdpersonal höja medvetenheten hos dem själva och på så sätt förbättra bemötandet och 
tillgodose behoven hos närstående samt erbjuda rätt hjälp i krisartade situationer.  

2. Bakgrund 
2.1 Psykosociala behov 
Begreppet psykosocial syftar enligt Egidius (2008) till den psykiska och sociala bakgrunden 
hos människan. En vanlig uppfattning är att varje individ formas av sin personlighet i samspel 
med sin sociala omvärld. På grund av intersubjektiviteten i människans relationer till 
omvärlden formas därför gemensamma synsätt, normer och värderingar. Av den orsaken är 
det svårt att dra en väldefinierad gräns mellan vad som är psykiskt och socialt, utan vi lever 
"psykosocialt". Individens psykiska hälsa är starkt beroende av sociala faktorer som 
familjeliv, medinflytande, sociala nätverk, fritidssysselsättningar, arbetets meningsfullhet, 
kontrollen över den egna arbetsinsatsen och ansvar.  
 
Livshotande tillstånd definieras som ett tillstånd som på grund av sjukdom eller skada innebär 
fara för en människas liv (Socialstyrelsen, 2004a). När en allvarlig sjukdom uppstår eller en 
olycka sker kan det finnas hög risk för en traumatisk kris hos de närstående. En traumatisk 
kris definieras av att den utlöses av en plötslig oväntad händelse som innebär ett hot mot den 
närståendes tidigare trygghet i tillvaron (Cullberg, 2003).  Enligt Zalenski & Raspa (2006) 
beskriver Maslow trygghet som ett grundläggande mänskligt behov för att kunna få en känsla 
av stabilitet och struktur i en föränderlig omvärld. Maslow använder en behovstrappa som 
förklaringsmodell för de behov människan anses ha. Behovstrappan består av fem nivåer där 
den lägsta handlar om de fysiologiska behoven såsom mat, kläder och sömn. Därefter kommer 
behovet av trygghet, vilket handlar om psykologiska nödvändigheter som att vara fri från 
rädsla, oro och kaos samt behov av stabilitet och struktur (Zalenski & Raspa, 2006). När 
omvärlden förändras i form av en livshotande sjukdom i familjen kan det finnas stor risk att 
stabiliteten rubbas och tryggheten försvinner. Det tredje trappsteget i behovstrappan handlar 
om människans behov av att känna gemenskap, känna sig förstådd och behövd, då hen i 
grunden är ett flockdjur och strävar efter minskad känsla av ensamhet. Nästkommande 
trappsteg, nummer fyra, är behov av uppskattning och bekräftelse och det sista är behovet av 
självförverkligande (Zalenski & Raspa, 2006). De närstående påverkas olika av svåra 
situationer beroende på vilken fas i livet, livsstil och vilka tidigare erfarenheter de har. Hur 
individen reagerar på förlust eller möjlig förlust kan beror på hur mycket av tillvarons mening 
och trygghet som är kopplat till den sjukes existens. Den närstående kan uppleva att 
möjligheten till en meningsfull tillvaro blir obefintlig (Cullberg, 2003). Ytterligare faktorer 
som är betydande för hur förlusten eller situationen påverkar de anhöriga och hur de hanterar 
den, är tidigare förlust av en närstående, omständigheterna kring dödsfallet, personligt sätt att 
sörja, socialt nätverk, copingstrategier och stödjande resurser (Costello, 2012).  
 
 



 

2 
 

I en sammanställning av Socialstyrelsen (2007) har tidigare studier beskrivit den existentiella 
känslan av den ensamhet som uppstår i situationer när den närstående är svårt sjuk. Resultat 
visade att sjukdomen påverkade hela familjen på djupet, då risken fanns att de inte längre 
hade en gemensam framtid. De närstående upplevde att de skulle ha behövt mer stöd i att 
hantera egna reaktioner och vägledning i hur de skulle kunna hantera situationen som 
uppkommit. De närstående hade också önskat att bli bemötta med respekt och få vara en del 
av familjemedlemmens vård. Närstående hade ett behov av att bli sedda och lyssnade till då 
de ofta besatt mycket information och kunskap om patienten, vilket kunde bidra till en bättre 
vård. Information och uppriktighet i vården är därför viktigt, vilket gör det nödvändigt med en 
anpassning av informationen så den blir förståelig och tydlig för de anhöriga (Socialstyrelsen, 
2007). Enligt Milberg (2013) beskriver tidigare forskning, att vårdens kontinuitet, 
tillgänglighet, vårdgivarens attityd och kompetens är betydelsefulla för närstående. När 
sjuksköterskor arbetar med det i åtanke kan det ge de närstående en ökad känsla av trygghet. 
 
I den personcentrerade vården ses de närstående som viktiga och som en betydelsefull del av 
patientens sammanhang, på samma sätt som den sjuke utgör en viktig del av den närståendes 
sammanhang (Ternestedt & Andershed, 2013). I Socialstyrelsens sammanställning (2007)  
beskrivs att beroende på hur personal bemöter närstående skiljer sig också de närståendes 
känsla av hanterbarhet. Om personalen visar sig positiv, förstående, lyhörd och respektfull 
leder det till en ökad känsla av hanterbarhet. När personalen däremot visar ett stressat intryck, 
inte lyssnar och är överlägsna de närstående minskar känslan av hanterbarhet. 
 
2.2 Joyce Travelbees interaktionsteori 
En del av den teoretiska referensram som litteraturstudien använt sig av är Joyce Travelbees 
interaktionsteori. Travelbee (2001) baserar sin interaktionsteori på en existentiell åskådning 
där begreppen människan som individ, mening, lidande, mänskliga relationer och 
kommunikation betonas som centrala i omvårdnaden. Travelbees teori ser alla människor som 
unika och i och med det upplevs tillvaron på olika sätt. Travelbee menar att lidande, smärta 
och sjukdom är en del av livet och som alla människor upplever under sin levnad. Hon 
beskriver lidande, smärta och sjukdom som något som kan ge möjlighet till personlig 
utveckling eftersom det bidrar till att människan försöker finna en mening när hen utsätts för 
lidande, smärta och eller sjukdom. Interaktionsteorier menar att människan tillskriver 
händelser och situationer en mening och att människans upplevelser är utgångspunkten för 
hens reaktioner och beteenden (Travelbee, 2001). Människan behöver emellertid ofta hjälp 
med att finna mening i de livserfarenheter den gör (Kirkevold, 2000). Enligt Travelbee (2001) 
är det sjuksköterskors ansvar att hjälpa patienten och de närstående att finna en mening vid 
sjukdom eller lidande. Hon förespråkar vikten av prevention av sjukdom och lidande samt 
vikten av att kunna hantera sjukdom och lidande. I Andersheds sammanställning (2006) om 
anhöriga i livets slutskede beskrivs betydelsen av att ha en öppen och positiv attityd gentemot 
de anhörigas behov av information, rådgivning och stöd och att de professionella hade ett 
ansvar att utveckla en förtroendefull relation med de närstående samt patienten. Faktorerna 
påverkade i hög grad de anhöriga hur de upplevde situationen.  
 
Enligt Travelbee (2001) byggs omvårdnad på en mellanmänsklig relation, det vill säga en 
social relation, där det finns en koppling och ett utbyte mellan olika parter. Att hjälpa 
anhöriga att hitta mening kan uppnås genom mellanmänskliga relationer vilket kännetecknas 
av att familjens behov tillgodoses (Kirkevold 2000). Målet för omvårdnad är enligt 
interaktionsteoretiker att kartlägga patientens och de närståendes uppfattningar och 
upplevelser, förstå deras livsvärld, ha en bra och öppen kommunikation och att skapa en 
mellanmänsklig relation till patienten och de närstående som präglas av äkthet (Travelbee, 
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2001). Enligt Andershed (2006) stödjer tidigare forskning vikten av att bli väl informerad och 
uppleva en meningsfull delaktighet, vilket har sitt ursprung i känslan av ömsesidig tillit och 
självförtroende mellan professionell och anhörig. Anhöriga beskrev att vårdpersonal brydde 
sig om och stöttade dem i deras omvälvande situation. Det ledde i sin tur till en ökad 
möjlighet att få insikt i den närståendes hälsa men även en högre grad av delaktighet i 
omvårdnaden på ett meningsfullt sätt. Nyckelord som beskrev de professionella var, respekt, 
öppenhet, ärlighet, bekräftelse och samarbete. Travelbees omvårdnadsteori (2001) betonar 
dessutom vikten av kommunikation i omvårdnadsarbetet. Enligt Travelbee är det 
kommunikation som skapar den mellanmänskliga dimensionen vilket kan leda till målet att 
finna mening. Tidigare forskning (Andershed, 2006) beskriver att släktingar var oroliga över 
att inte få tillräckligt med information och kunskap och att de upplevde att de inte kunnat 
hantera situationen utan information och stöd från personal. 
 
2.3 Familjefokuserad omvårdnad 
I en publikation om familjefokuserad omvårdnad har definitionen av ordet familj en 
emotionell utgångspunkt och inriktar sig på de känslomässiga band som finns mellan olika 
personer (Svensk Sjuksköterskeförening, 2015). Familjen består av de som säger sig tillhöra 
dem, på så sätt kommer familjemedlemmarnas egna uppfattningar fram om vilka relationer 
som är viktigast för dem och som sträcker sig bortom traditionella gränser som blodsband, 
adoption och äktenskap (Wright et al, 2002). Närstående är en person som den enskilde anser 
sig ha en nära relation till (Socialstyrelsen, 2004b). 
 
Sjukdom och ohälsa hos en familjemedlem påverkar de övriga familjemedlemmar på olika 
sätt. Om familjen upplever att den inte får det stöd som efterfrågas eller behövs kan vårdandet 
resultera i förhöjd psykisk och fysisk belastning (Benzein, Hagberg, Saveman & Syrén, 
2010). Några av de antaganden som ligger till grund för familjefokuserad omvårdnad är enligt 
Benzein, Hagberg & Saveman (2009) att sjukdom och ohälsa hos en familjemedlem påverkar 
hela familjen och inte bara den sjuke. Vidare menar Benzein et al. (2009) att förutsättningarna 
för en förståelse blir större om människor kan dela med sig av sina upplevelser. Den 
familjefokuserade vården inriktar sig på familjemedlemmarnas involvering i omvårdnad 
vilken bestäms i dialog med sjuksköterskor. Syftet för sjuksköterskan blir att identifiera och 
lösgöra familjens resurser, resurser de kanske inte är medvetna om att de har, och på så sätt 
stödja familjen i deras situation (Benzein et al., 2009). I en studie av Ewait, Moore, Gibbs & 
Crozier (2014) beskrivs familjefokuserad omvårdnad som ett arbetssätt där patientens och 
familjens perspektiv och val införlivas i omvårdnaden och planeringen av den. Omvårdnaden 
inbegriper bekräftelse och respekt för den kunskap och expertis som familjen sitter inne med, 
objektiv informationsöverföring, samarbete och delat beslutstagande. Ovan nämnda faktorer 
ansågs vara betydelsefulla och gjorde att familjen kände sig välkomnad och delaktiga i planen 
för den sjuke.  
 
Familjefokuserad omvårdnad kan vara en utmaning för sjuksköterskor när 
familjemedlemmars beteende, val och känslor är svårhanterliga. I de situationerna kan 
sjuksköterskan utveckla förmågor för att effektivt kunna interagera med familjen och därmed 
kunna utföra familjefokuserad omvårdnad. En av de användbara förmågorna är validation, 
vilket innebär att acceptera det familjemedlemmen säger, känner, tänker eller gör som giltigt. 
Validation innebär likväl inte att sjuksköterskor accepterar eller instämmer med opassande 
beteenden utan att sjuksköterskor bekräftar att familjemedlemmens bekymmer och 
upplevelser är viktiga. Användandet av validation handlar emellertid om mer än bekräftelse, 
det är dessutom ett sätt för sjuksköterskor att öppna upp för en kommunikation mellan 
sjuksköterskor och familjen, vilket kan leda till att familjen och patienten bättre uppfattar det 
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som sägs till dem. Fördelarna med validation är många; det är lugnande, ger positiva känslor 
och uppmuntrar kommunikation. Bekräftelser av upplevelser stärker individen i svåra 
perioder samt stärker relationer och känslan av samhörighet (Harvey & Ahmann, 2014). 
 
Inom familjefokuserad omvårdnad anses språkbruket hos sjuksköterskan och övrig 
omvårdnadspersonal vara en betydande faktor för förståelsen. Det är viktigt att vårdpersonal 
gör information begriplig varför språket behöver vara anpassat efter den målgrupp de möter. 
Familjen kan vidare gynnas av att få chans att uttrycka och förmedla sina känslor. 
Vårdpersonal bör därför vara tillåtande och bekräftande samt uppmuntra till samtal om 
familjemedlemmarnas upplevelse av sjukdomen och situationen. Det kan i sin tur ge lindring 
av känslomässigt lidande. För att sjuksköterskor och övrig vårdpersonal ska kunna ge 
individanpassat bemötande bör också kunskap om tidigare erfarenheter av hälso- och sjukvård 
eller andra viktiga delar av familjens liv efterfrågas (Wright, Watson & Bell, 2002). 
 
2.4 Problemformulering 
Fokus i studien är närståendes upplevda psykosociala behov i en känslosam situation där en 
familjemedlems framtid kan vara oviss. Eftersom de närståendes reaktioner och upplevelser 
av situationen kan vara olika kan därför behovet variera. Studien ämnar ge utökad kunskap i 
området för att vårdpersonal ska erhålla större förståelse och därmed kunna ge bättre vård till 
de närstående och arbeta mer familjefokuserat. Med utökad kunskap om individuella 
upplevda behov kan vårdpersonal bidra till en bättre vårdupplevelse och hanterbarhet för både 
patient och närstående. Studiens resultat kan möjligen framföra vikten av att hantera 
närståendes upplevelser på ett respektfullt sätt utifrån behoven de närstående upplever sig ha.  

2. Syfte 
Att beskriva upplevda psykosociala behov hos en närstående när en familjemedlem befinner 
sig i ett livshotande tillstånd. 

3. Metod 
Studien är utförd som en litteraturstudie med systematisk sökning. Genom en välformulerad 
fråga/syfte med tydliga inklusions- och exklusionskriterier söker forskarna fram den senaste 
forskningen som sedan sammanställs i en litteraturstudie. Den funna litteraturen ska granskas 
så att de svarar till syftet med studien samt att de har en god vetenskaplig kvalitet (Rosén, 
2012).  
 
3.1 Datainsamling 
3.1.1 Sökstrategi 
Insamling av material gjordes i databaserna CINAHL och Medline, vilka är databaser inom 
ämnet omvårdnadsvetenskap. Sökorden som användes härleddes från syftet. För fullständiga 
antal träffar, sökord och kombinationer se bilaga 1. Sökord som exempelvis terminally ill 
patients, support, psychosocial, family centered care och critical care nursing kombinerades 
för att erhålla artiklar som besvarade litteraturstudiens syfte. Sökorden gav resultat i olika 
kontext det vill säga palliativ vård och intensivvård, men författarna beslutade att inkludera 
olika vårdformer och använda ovan nämnda ord som databasen föreslog då sökningen annars 
blev för begränsad. Sökorden kombinerades med den booleska termen OR för att få en 
utvidgad sökning och ge ett bredare resultat. De sökningar som kombinerats med OR 
kombinerades slutligen med AND för att få ett snävare resultat (Forsberg & Wengström, 
2013). För att finna studier som besvarade syftet gjordes därefter fritextsökningar med next of 
kin och psychosocial factors och orden som relative, experience och family trunkerades. 
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Samtliga ord kombinerades med ämnesordskombinationerna och den booleska termen AND. 
Begränsningar gjordes i den slutgiltiga sökningen. Begränsningarna som användes var peer 
reviewed samt publicerade mellan 2005-2015 för att endast den senaste forskningen skulle 
granskas och användas. Ytterligare begränsningar var vuxna deltagare över 18 år och artiklar 
publicerade på engelska. 
 
3.1.2 Urval 
I CINAHL blev antalet träffar 115. Efter titelgranskning valdes 36 stycken för granskning av 
abstract. Sexton artiklar kvarstod därefter och granskades utifrån resultat och metod. Av de 
sexton granskade artiklarna återstod åtta stycken som genomgick en djupare granskning enligt 
en checklista för kvalitativa artiklar (Forsberg & Wengström, 2013). Därefter valdes sex 
artiklar som besvarade syftet och bedömdes ha god vetenskaplig kvalitét enligt checklistorna. 
I Medline blev resultatet 122 artiklar där titlarna granskades varav 26 valdes för vidare 
granskning av abstract. Av dem valdes tolv artiklar för ytterligare granskning av resultat och 
metod, fem av de artiklarna granskades enligt checklista av Forsberg och Wengström (2013). 
Fyra inkluderades i studien. 
 
Inklusionskriterier för artiklarna var vuxna patienter och anhöriga över 18 år samt patienter i 
ett livshotande tillstånd. I urvalet valdes endast studier som var utförda enligt kvalitativ ansats 
och som beskrev upplevda psykosociala behov hos närstående. Samtliga artiklar som 
inkluderades i studien var primärkällor baserade på empiriska studier från olika delar av 
världen. Exklusionskriterier för studien var närstående som var vårdgivare. Artiklar som 
beskrev palliativ vård (terminally ill) tenderade att beskriva närstående som vårdgivare vilket 
ledde till att urvalet expanderades till att inbegripa intensivvård (critical care). En artikel var 
från Saudiarabien, en från Kina, fyra från USA, en från Irland och tre från Sverige. 
 
3.1.3 Värdering 
Artiklarna granskades utifrån en checklista för kvalitativa artiklar. Checklistan inhämtades 
från Forsberg & Wengström (2013). Efter granskningen av artiklarna ansågs samtliga artiklar 
ha medelhög till hög vetenskaplig kvalitét. Granskningen utfördes med hjälp av både 
checklista för kvalitativa artiklar samt genom skapandet av en artikelmatris. I artikelmatrisen 
presenteras samtliga artiklar med syfte, vald metod, inklusion och exklusionskriterier, bortfall, 
slutgiltigt urval, datainsamlingsmetod, svagheter och styrkor, dataanalys och resultat, se 
bilaga 4. Inom kvalitativ forskning används ordet trovärdighet för att bedöma kvaliteten. 
Trovärdighetsbegreppet består av fyra dimensioner, tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och 
verifierbarhet. Dimensionerna har granskats genom noggrann undersökning av 
urvalsförfarande, urval, datainsamlingsmetod och val av metod för dataanalys (Kristensson, 
2014). 
 
Svagheter som kan ses i det inhämtade materialet var där forskare själva har utfört både data- 
insamlingen och transkribering/analys av material. Det fanns då en risk för bias (Billhult & 
Gunnarsson, 2012). Materialet kan manipuleras och bli styrt av forskarens förförståelse i 
ämnet. Om det inspelade materialet har presenterats för deltagarna stärks däremot 
trovärdigheten, dessvärre brister många artiklar i det avseendet. Många av studiernas forskare 
har anlitat utomstående opartiska personer som genomfört antingen intervjuer eller analys av 
datamaterialet för att motverka bias. Flera av de använda studierna har uppnått en 
datamättnad, något som indikerar att all information som berör ämnet kan ha utforskats och 
framkommit i intervjuerna. För att ytterligare undvika påverkan av resultatet utför samma 
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individ samtliga intervjuer i vissa av studierna eftersom olika intervjusätt kan ge olika typer 
av svar och på så sätt påverka resultatet. 
 
3.2 Dataanalys 
Analysmetoden för studien var inspirerad av innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004),  
då likheter i texterna kondenserades till subkategorier, kategorier och slutligen ett tema. 
Artiklarna som inkluderats lästes och granskades flera gånger av båda författarna för att få en 
känsla för helheten, en klar och tydlig uppfattning om studiernas resultat och för att se om den 
besvarade litteraturstudiens syfte. Därefter identifierades meningar eller fraser, det vill säga 
meningsbärande enheter, som innehöll information som var relevant för syftet med 
litteraturstudien. Omgivande text inkluderades för att sammanhanget skulle kvarstå. De 
meningsbärande enheterna kondenserades senare i syfte att korta ned texten men ändå behålla 
innebörden. De kondenserade meningsenheterna grupperades därefter i subkategorier som 
återspeglade det centrala manifesta budskapet i studierna. Under analysen diskuterade 
författarna under vilken kategori och subkategori innehållet passade bäst. Sist skapades ett 
övergripande tema med ett latent innehåll som genomsyrade hela resultatet (Graneheim & 
Lundman, 2004).  
 
3.3 Etiska överväganden 
Samtliga artiklar har genomgått etikprövning och blivit godkända av en etisk kommitté. Alla 
artiklar byggde på ett frivilligt deltagande där deltagarna fick grundlig information gällande 
studierna. Alla artiklarna är presenterade i artikelmatriser, se bilaga 2. Samtliga resultat som 
svarar till syftet redovisas ska eftersom det är oetiskt att enbart presentera resultat som stöder 
forskarnas ståndpunkt (Forsberg & Wengström, 2013). 

4. Resultat 
Analysen resulterade i fyra subkategorier, två kategorier och till sist ett övergripande tema (se 
tabell 1). Subkategorierna utgjordes av information, bemötande, delaktighet och deltagande 
samt tro och andlighet. Kategorierna som därefter skapades utefter de likheter som fanns i de 
utvalda artiklarna var att uppleva interaktion med vårdpersonal samt att känna meningsfullhet. 
Det övergripande temat uppfattades som stöd. Tema är en tolkning och kan formuleras till 
begrepp som sammanfattar det latenta innehållet i kategorierna medan subkategorierna 
presenterar det manifesta innehållet (Kristensson, 2014). 
 
Tabell 1 

Tema 

 
Stöd 

Kategori 
 

Subkategori 

Att uppleva interaktion med 
vårdpersonal 
 
 

Information   
Bemötande 

Att känna meningsfullhet 
 
 

Delaktighet och deltagande 
Tro och andlighet 



 

7 
 

4.1 Stöd 
Temat som framkom i litteraturstudiens resultat finns som en röd tråd av latent mening i alla 
kategorier och subkategorier i resultatet. Det uttrycker hur stöd uppfattades och efterfrågades. 
Närstående till familjemedlemmar i livshotande tillstånd, oavsett om det var palliativ vård 
eller intensivvård, upplevde att bra kommunikation och tillförlitlig information från 
vårdpersonal upplevdes stöttande och ingav trygghet. Hur det kommunicerades och hur de 
närstående bemöttes påverkade känslan av att få stöd. Att vara delaktig i den sjukes vård samt 
få uttrycka sin tro var också en källa för stöd.  
 
4.1.2 Att uppleva interaktion med vårdpersonal 
Resultatet visade att samspelet mellan de närstående och vårdpersonal var viktigt för 
vårdupplevelsen, vad gäller information och bemötande. Hur de närstående hanterade 
situationen påverkades starkt av de nedan nämnda faktorerna. 
 
4.1.2.1 Information  
Samtliga artiklar påvisade att vårdpersonal som gav god kontinuerlig information kunde bidra 
till ökad trygghet och stöd. Andra begrepp som uppkommer regelbundet i det insamlade 
materialet i samband med informationsöverföringen och som inger trygghet, var vikten av 
tydlig, begriplig, förståelig, ärlig, konsekvent och upprepande information (Al-Mutair, 
Plummer, Clerehan & O'Brien, 2013; Axelsson, Klang, Lundh Hagelin, Jacobson, & 
Gleissman, 2015; Blom, Gustavsson & Sundler, 2013; Eggenberger & Nelms, 2007; 
Gutierrez, 2012; Lundberg, Olsson & Fürst, 2013; McKiernan & McCarthy, 2010; Nelms, & 
Eggenberger, 2010; Tallman, Greenwald, Reidenouer & Pantel, 2012; Wong & Chan, 2007).  
 
En studie beskrev att de sjuksköterskor som gav information trots att de inte blivit tillfrågade 
var mest uppskattade då närstående själva upplevde sig oförmögna till att ställa frågor och 
upplevde sjukhusvistelsen som förvirrande och overklig (McKiernan & McCarthy, 2010). 
Dessutom fanns ett behov av skriftlig information utöver den muntliga informationen. 
Närstående upplevde det som viktigast när den sjuke försämrades. Informationen behövde 
anpassas specifikt för de närstående om sjukdomen, dess konsekvenser, vad de närstående 
kunde förvänta sig och hur de kunde stötta patienten (Axelsson et al., 2015; Blom et al., 2013; 
Wong & Chan, 2007). Det ansågs betydelsefullt när vårdpersonal skrev i en dagbok som 
följde patienten under vårdtiden (Blom et al., 2013). Skriftlig information från broschyrer 
uppskattades också då det ibland upplevdes lättare att läsa än att få informationen muntligt 
(Lundberg et al., 2013).  
 
Familjemedlemmar önskade fortgående information av en kontaktperson på avdelningen för 
att på så sätt utveckla en relation. Det kunde annars vara svårt att veta vem de skulle vända sig 
till för frågor. Information från en kontaktperson bidrog till en känsla av att bli hörda och 
sedda och var betydelsefullt för en bättre hantering av situationen (Axelsson et al., 2015; 
Gutierrez, 2012; Nelms, & Eggenberger, 2010). Resultatet beskrev att de närstående hade 
behov av att få information av vårdpersonal om vilka stödfunktioner som kunde erbjudas, 
både internt och externt. Tjänster som efterfrågades var kurator, präst eller terapeut (Al-
Mutair et al., 2013; Blom et al., 2013; Tallman et al., 2012; Wong & Chan, 2007). Närstående 
efterfrågade och värderade mer tid med personal, både läkare och sjuksköterskor, för frågor 
angående tillståndet hos den sjuke (Al-Mutair et al., 2013; Gutierrez, 2012; Nelms, & 
Eggenberger, 2010; Tallman et al., 2012). I en studie upplevde familjerna att de begränsade 
besökstiderna minskade informationsflödet vilket ledde till att de kände sig oinformerade och 
mindre insatta i den sjuke familjemedlemmens tillstånd (Al-Mutair et al., 2013). En annan 
studie uppgav att ha möjligheten att ringa och få svar på frågor när möjlighet att vara på plats 



 

8 
 

inte fanns, ingav ökad trygghet (Blom et al., 2013). Det beskrevs också att närstående 
upplevde en bristfällig informationsöverföring där sjukhusets inflexibla arbetssätt och 
svårigheter att träffa behandlande läkare eller få telefonsamtal besvarade var en bidragande 
orsak (Al-Mutair et al., 2013; Gutierrez, 2012).  
 
4.1.2.2 Bemötande 
Resultatet beskrev att en god relation till sjuksköterskor upplevdes som viktigt då relationen 
till sjuksköterskan var det som var avgörande för sjukhusupplevelsen. De sjuksköterskor som 
engagerade sig i familjen och patienten utvecklade en bättre relation med familjen. Exempel 
på sjuksköterskors beteende som bidrog till anknytning till patient och familj var god 
kommunikation, att tillbringa tid med familjen, vara personlig, uppmuntra till delaktighet i 
vården och uppvisa en förståelse för familjens situation. De närstående ville att sjuksköterskor 
skulle initiera relationen dem emellan (Axelsson et al., 2014; Blom et al., 2012; Eggenberger 
& Nelms, 2007; McKiernan & McCarthy, 2010; Nelms & Eggenberger, 2010). Agerandet 
från vårdpersonal när information gavs var ytterligare en viktig aspekt. Familjerna ville att 
informationen skulle framföras på ett respektfullt sätt, med medkänsla och omsorg (Gutierrez, 
2012).  
 
I en studie beskrev närstående att de behövde omsorg och sympati av sjuksköterskor. När ett 
sådant emotionellt stöd gavs upplevde familjemedlemmarna att de kunde hantera situationen 
bättre (Wong & Chan, 2007). Familjemedlemmar upplevde en tröst och inre värme när 
vårdpersonal visade empati och tog sig tid att sitta ned och tala med dem. Om vårdpersonal 
inte tog hänsyn till familjemedlemmars sorg och ångestfyllda känslor tolkades det som brist 
på värme. När vårdpersonal uppvisade en hängivenhet och patienten blev väl omhändertagen 
förstärkte de familjemedlemmarnas värde och självkänsla (Lundberg et al. 2013). Flera 
studier beskrev att de närstående kände sig trygga och säkra i omvårdnaden av patienten när 
de såg att den sjuke familjemedlemmens behov blev bemötta. Det ledde till ett ökat förtroende 
för vården (Axelsson et al., 2015; Blom et al., 2012; Eggenberger & Nelms, 2007; McKiernan 
& McCarthy, 2010; Tallman et al., 2012). 
 
Närstående i en annan studie ville att sjuksköterskor skulle kunna förutse, bekräfta och stötta 
dem i deras behov av information, tid och delaktighet i vården av den sjuka 
familjemedlemmen. De ville dessutom bli inbjudna av sjuksköterskor till samtal om deras 
upplevelser. Sjuksköterskor ansågs kunna minska familjernas känsla av sårbarhet och oro 
genom att bekräfta känslorna och visa förståelse för att några minuters väntan för familjen 
kändes som flera timmar (Nelms & Eggenberger, 2010). Att vara i kontakt med omtänksam 
personal som kunde prata om vardagliga ting upplevdes vara ett stöd, framförallt under 
stunder då patienten inte själv var talbar (McKiernan & McCarthy, 2010). 
 
4.1.3 Att känna meningsfullhet 
Litteraturstudiens resultat beskrev ett behov att känna meningsfullhet, dels genom att få delta 
och bidra i omvårdnaden av den sjuke patienten men också genom att få utöva de religiösa 
ritualer och sedvanor som var betydelsefulla inom familjen. Tro och religion bidrog till en 
känsla av gemenskap som gav mening och stöd i situationen. Definitionen av delaktighet 
enligt Nationalencyklopedin är aktiv medverkan och med tonvikt på känslan att vara till nytta 
och att ha medinflytande. Definitionen av deltagande är att medverka, en medverkan som kan 
vara aktiv såväl som passiv (Nationalencyklopedin [NE] 2015). 
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4.1.3.1 Delaktighet och deltagande 
Av det insamlade materialet visade det sig att närstående hade ett starkt behov av att vara nära 
patienten (Al-Mutair et al., 2013; Axelsson et al., 2014; Blom et al., 2012; Eggenberger, 
Nelms, 2007; McKiernan, & McCarthy, 2010; Nelms, Eggenberger, 2010; Wong, & Chan, 
2007). Familjemedlemmar uttryckte ett behov att vara med den sjuke vid dödsögonblicket. 
Därför var det viktigt att vårdpersonalen meddelade dem i tid eftersom om de inte hann till 
den sjuke familjemedlemmen innan hen avled gav det upphov till skuldkänslor och besvikelse 
(Wong, & Chan, 2007). Det upplevdes hjälpsamt för de närstående att vara fysiskt nära 
patienten för att se hur tillståndet utvecklade sig. Om det inte var möjligt att vara inne på 
patientens rum kändes det ändå betryggande att vara utanför och vänta då de fortfarande 
befanns sig i närheten av patienten (McKiernan, & McCarthy, 2010). Familjen kände sig 
förpliktigade att vara nära sin sjuke familjemedlem, de ville sitta vid sängkanten så mycket de 
kunde men kände att de fick spendera mycket tid i väntrummet. Deltagandet uttrycktes genom 
närvaro på avdelningen eller på den sjukes rum. Behovet att vara närvarande var starkt och 
anledningarna till det var många. Skuld om något skulle hända när de var borta, de kände ett 
åtagande att visa omtanke gentemot den sjuka och de kände stor oro när de lämnade den sjuke 
familjemedlemmen (Eggenberger & Nelms, 2007; Nelms & Eggenberger, 2010). En studie av 
Axelsson et al. (2014) beskriver att familjemedlemmar var delaktiga genom det ansvar de 
kände att motverka en ovärdig död och att ta rätt beslut vid rätt tillfälle. Många närstående 
hade inte diskuterat med den sjuke hur hen ville ha det vid försämring eller dödsfall men 
tvingades fatta svåra beslut angående patienten när den själv inte hade förmågan.  
 
Att vara närvarande och delta i omvårdnad av patienten upplevdes som meningsfullt för de 
närstående (Al-Mutair et al., 2013; Blom et al., 2012). Delaktighet i vården innebar att vara 
involverad och närvarande både fysiskt och emotionellt. Om familjemedlemmar inte kunde 
vara närvarande fysiskt utgjorde fotografier eller andra ting som påminde patienten om 
familjen också en känsla av närvaro. Behovet av delaktighet varierade, viss omvårdnad 
föredrog en del närstående att vårdpersonalen utförde av hänsyn till patientens integritet. De 
närstående ville känna sig som en tillgång för patienten, bli bekräftade och känna sig 
betydelsefulla i omvårdnaden. När de blev exkluderade genom att inte få vara nära patienten 
så ökade osäkerheten. Familjemedlemmarna kunde genom att vara nära patienten se till att 
hen inte blev objektifierad, samtidigt ville de finnas till hands och göra något för patienten 
(Blom et al., 2012). Det framgick att vissa familjemedlemmar förväntades och ville ta hand 
om den sjuke men att delaktigheten i vården av den sjuka begränsades av besökstiderna, 
vårdmiljön och en oro att skada den sjuke ytterligare. Vidare beskrivs behovet av utökade 
besökstider framför allt vid försämring av tillstånd (Al-Mutair et al., 2013; Nelms & 
Eggenberger, 2010).  
 
4.1.3.2 Tro och andlighet 
Resultatet beskrev att spirituella och religiösa aktiviteter gav stöd och styrka i svåra 
situationer (Al-Mutair et al., 2013; Axelsson et al., 2015; McKiernan, & McCarthy, 2010; 
Tallman et al., 2012). Spirituella aktiviteter ansågs tröstande. Besök av präst eller liknande 
professioner innebar stort stöd för både patienter och familjemedlemmar (McKiernan, & 
McCarthy, 2010). I en av studierna erbjöds familjemedlemmar spirituellt stöd, något som de 
familjerna med religiös anknytning tackade nej till. Istället kontaktades den egna prästen 
vilket upplevdes som tröstande (Tallman et al., 2012). Familjemedlemmarna ville hjälpa 
patienten men upplevde att patientens omvårdnadsbehov krävde stor inre styrka av dem för att 
orka med. Att ha en tro var ett sätt att erhålla styrka i de situationerna (Axelsson et al., 2015). 
Enligt en studie med deltagare som har islamsk trosövertygelse gav tron och stödet från Gud 
familjen hopp och stärkte övertygelsen att situationen skulle förändras. Sjukdomen sågs som 
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ett test på deras tro vilket ledde till en ökad övertygelse och anknytning till Gud. Familjen 
tröstade sig med böner, högläsning av Koranen och välgörenhet. Välgörenheten utfördes i 
Guds namn för den sjuke familjemedlemmens skull, då välgörenhet enligt muslimsk tro kan 
bota den sjuke. Familjer visade styrka och jämnmod tack vare sin tro till Gud. Om patienten 
blev sämre eller avled sågs det som en reflektion av Guds förutbestämda vilja och 
accepterades därefter (Al-Mutair et al., 2013). 
 
4.2 Resultatsammanfattning 
Resultatet beskriver att de psykosociala behov som var mest framträdande för de närstående, 
oavsett vårdform, var behovet av tydlig, ärlig information och ett gott bemötande från 
personal som visade medkänsla och förståelse för situationen. Dessutom upplevdes det 
betydelsefullt att få utöva sin tro för att på så sätt inhämta styrka. Vidare ansåg de närstående 
att de hade ett behov att få vara patienten nära och delaktig i omvårdnaden. 

5. Diskussion 
5.1 Metoddiskussion 
För att få en bild av forskningsområdet gjordes fritextsökningar på ord i syftet. Utifrån de 
sökningarna inhämtades fler relevanta ord genom att använda funktionen explode för att se 
tillhörande ord enligt databaserna. När relevanta ämnesord identifierats söktes de först på prov 
för att se vilka som gav bäst resultat. Analysarbetet innebar många frågeställningar om var 
innehållet passade bäst. Det var svårt att se en gräns för vad som var information och vad som 
var bemötande, eftersom de går i varandra. Beslutet var emellertid att information var det som 
sades eller skrevs och bemötande var hur personalen agerade gentemot närstående. 
Författarna diskuterade också innebörden i orden information och kommunikation och kom 
därefter fram till att information var mer konkret med vad som sades och skrevs medan 
kommunikation mer var ett begrepp som kunde innefatta både information och bemötande. 
Därför valdes begreppet information för att det skulle bli lättare för läsaren att förstå 
uppdelningen av resultatet. De olika studierna har använt både ordet delaktighet och 
deltagande varav författarna efter att ha läst artiklarna noggrant, beslöt sig för att orden som 
borde användas var både delaktighet och deltagande då de tillsammans mer speglar 
innebörden som resultatet visade.  
 
Orden terminally ill och critical care nursing kan anses syfta till helt olika vårdformer och 
söktes därför med OR för att på så sätt få artiklar som innehöll något av dessa ord och en så 
bred sökning som möjligt för att viktigt material inte skulle gå förlorade. Anledningen till att 
kvalitativa artiklar valdes var att litteraturstudiens författare ville försöka bidra till en ökad 
förståelse för de variationer av upplevelser som de närstående har. I sökningen hade dessutom 
författarna kunnat använda ordet need och styrt sökningen men vårt antagande var att vald 
metod gav en bredare sökning. En bred sökning gjordes också eftersom tillräckligt med 
kunskap inom området inte fanns hos författarna. Studierna är hämtade från de två 
omvårdnadsdatabaserna Medline och CINAHL. Vid sökningen hittades många dubbletter, 
många av samma artiklar fanns alltså i båda databaserna, vilket enligt författarna kan tyda på 
att sökningen fångat upp de relevanta artiklarna inom ämnet. Författarna funderade på 
huruvida en uppdelning av resultatet beroende på vårdform skulle vara användbart men 
eftersom inga skillnader beskrevs i det inhämtade materialet ansågs det inte möjligt. 
 
Resultatet beskriver att familjen har stora behov som behöver tas om hand av vårdpersonal för 
att de närstående bättre ska kunna hantera den krisartade situation de befinner sig i. De 
närståendes behov av information, gott bemötande, möjlighet till delaktighet är alla behov 
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som sjuksköterskan jobbar med för att förbättra vårdupplevelsen för alla inblandade i 
vårdsituationen (Ewait et al., 2014). Liknande resultat har funnits i både studier om palliativ 
vård och studier med patienter som vårdas kort på intensivvårdsavdelning, vilket kan anses 
förvånande eftersom de är olika vårdformer. Hur starkt behoven uttrycks är något som 
förmodligen kan skilja sig åt men det är inget som beskrivits i resultatet. Studierna beskriver 
både palliativ vård och intensivvård som beskriver familjens behov i en situation där en 
närstående är i ett livshotande tillstånd. Anledningen till att författarna valde att ta med olika 
vårdformer var att studier som enbart beskrev palliativ vård ofta beskrevs utifrån perspektivet 
av en närstående som vårdgivare vilket var ett exklusionskriterie för studien. Studier som 
beskriver olika vårdformer skulle kunna ge olika resultat vad gäller upplevelsen men är inget 
som framkommit. Istället beskrivs en liknande upplevelse i de behov och stöd som 
efterfrågades i de olika studierna, oberoende på om det fanns en förförståelse om sjukdomen 
eller om händelsen som försatt familjemedlemmen i ett livshotande tillstånd uppkommit 
plötsligt. En tanke kan vara att desto mer de grundläggande behoven av trygghet och struktur 
rubbas desto starkare uttrycker sig behoven, det vill säga tryggheten rubbas mer ju svårare 
situationen är. Kanske kan faktorer som hur hastigt situationen uppkom och dess allvar 
påverka hur starkt grundtryggheten rubbas, och på så sätt få andra konsekvenser med fler 
behov som påföljd. Reaktionerna kan ses som högst individuella och kan eventuellt te sig 
olika starka oavsett vårdform. Enligt Costello (2012) skulle bemästringsförmågan kunna 
påverkas av vilka resurser individen har för att hantera situationen men också vilken relation 
man har till den sjuke. 
 
Studierna som den här litteraturstudien är baserad på har olika urval vad gäller kön och ålder 
vilket kan påverka resultat vad gäller de upplevda behoven. Åldern kan påverka hur 
individerna ser och tolkar olika situationer, något som ger en större variation av upplevelser. 
Vissa av studierna hade ett åldersspann mellan 20-70 år. Situationer kan hanteras olika, 
beroende på vilken fas i livet och vilka erfarenheter individen har. Costello (2012) menar att 
ju mer livserfarenhet individen har desto bättre copingstrategi kan utvecklas. Om individen 
dessutom tidigare har tvingats hantera en förlust så kan den erfarenheten användas som ett 
verktyg i den nuvarande situationen. En annan aspekt som kan påverka hur situationer 
hanteras är tillgången till ett socialt nätverk. Ett antagande kan vara att tillgången till ett 
socialt nätverk inte behöver vara direkt kopplat till åldern men sannolikheten är förmodligen 
högre att en 50 åring med familj har ett mer utbrett socialt nätverk än en 18 åring. Å andra 
sidan så finns den 85 åriga änkan utan barn som kan vara helt utan nätverk. En tanke kan 
också vara att personer utan socialt stöd skulle kunna bli mer beroende av fler insatser och 
högre grad av externt stöd i form av kurator, präst och psykolog. Ett antagande kan vara att en 
yngre person kanske inte alltid kan få ett existentiellt stöd från jämnåriga då förmågan kan 
grunda sig på egen förståelse för situationen. Egna liknande upplevelser skulle kunna ge en 
ökad förståelse och därmed också större förmåga att ge tröst.  
 
I vissa av studierna var urvalet mest män och i andra mest kvinnor. I en studie var tio av tolv 
deltagare män vilket kan ge en ensidig bild av upplevelser och behov då kvinnorna med all 
säkerhet också har egna behov. I flera studier uppvisades det motsatta förhållandet. I sex 
studier var kvinnliga deltagare i majoritet. I de studierna hade det varit intressant med en 
jämnare fördelning för att få en allsidig och fördjupad förståelse av behoven hos båda kön. 
Traditionellt sätt kan det eventuellt ses som att kvinnor har lättare att prata om känslomässiga 
aspekter och kanske kan vara skälet till att fler kvinnor har ställt upp i de här studierna? I 
vissa kulturer är mannen den som företräder familjen utåt vilket skulle kunna förklara varför 
vissa av studierna hade mestadels män som studiedeltagare. 
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Deltagare i flera studier tillfrågades personligen om deltagande av sjuksköterskor, läkare eller 
forskare, vilket kan göra det svårt att neka till att delta. Från ett etiskt perspektiv kan de 
tillfrågade känna sig påtvingade att delta i studien. En annan aspekt som bör diskuteras är det 
känsliga ämnet som berörs. I en studie var bortfallet 50 % vilket kan bero på ämnets känsliga 
natur. Hade det däremot skickats ut en enkät hade deltagandet kanske varit större då 
anonymiteten kan kännas mindre utlämnande. Att tvingas blotta sina känslor inför relativt 
okända personer kan dessutom upplevas som en kränkning mot integriteten. Fyra studier 
använde sig däremot av utskick av brev eller informationsblad som delades ut, där de 
efterfrågade ett deltagande av studierna vilket kanske kan ses som mest hänsynsfullt. I några 
av studierna tillfrågades närstående efter familjemedlemmens död, vilket skulle kunna 
påverka minnet av upplevelsen eftersom risken för efterkonstruktioner kan vara stor vid 
retrospektiva studier. I en annan studie blev deltagarna tillfrågade om deltagande inom 72 
timmar efter att patienten lagts in på avdelningen. Vid en intervention så tidigt kan de 
närstående befinna sig i ett väldigt sårbart tillstånd och ha svårt att samarbeta på önskat sätt. 
Resultaten kan därför bli färgade av den chock som de sannolikt känner. 
 
5.1.1 Studiens styrkor och svagheter 
Styrkan i litteraturstudien är att en systematisk sökning har utförts där det användes booleska 
termer som OR och AND. Författarna har analyserat med ett tydligt fokus för att få med 
närståendes behov och granskat för att se att närstående inte är vårdgivare. En styrka är 
dessutom att författarna diskuterat sinsemellan om kategoriernas innebörd, ordens betydelse 
och därefter provat var det passade bäst. Det kan också ses som en svaghet då 
kategoriseringen är utifrån författarnas förförståelse och tolkning av deras innebörd. En annan 
svaghet är att författarna till studien själva har upplevt att vara närstående till någon i 
livshotande tillstånd och kan därför ha låtit egen förförståelse påverkat studien trots försök att 
hålla sig objektiva. 
 
5.2 Resultatdiskussion 
5.2.1 Att uppleva interaktion med vårdpersonal 
Studiens resultat stöds till stor del av Travelbees (2001) syn på betydelsen av god interaktion i 
omvårdnaden och även Maslows behovstrappa (Zalenski & Raspa, 2006). I resultatet beskrivs 
att information från vårdpersonal gav trygghet. Trygghet är ett grundläggande behov och de 
närståendes känsla av sårbarhet och osäkerhet förklaras av bristen på trygghet som kommer av 
att familjemedlemmen är sjuk. Maslows behovstrappa beskriver både psykologiska och 
existentiella behov hos människan. Behoven att känna gemenskap och delaktighet samt att 
känna sig förstådd överensstämmer med de behov som också beskrivits i litteraturstudiens 
resultat (Zalenski & Raspa, 2006). Att behoven blev tillfredsställda upplevdes som en 
förutsättning för att känna sig delaktiga. Familjefokuserad omvårdnad beskriver hur 
närståendes upplevelser kan förvärras om de inte blir bemötta på rätt sätt (Benzein et al., 
2010). Resonemanget stöds av studiernas resultat där det beskrivs att närstående kunde 
hantera situationen bättre om vårdpersonal tog sig tid för familjen, visade hänsyn till deras 
känslor och gav empati. När personalen inte visade empati och hänsyn tolkades det som brist 
på värme. Resultaten visade att närstående hade ett stort behov av att bli bekräftade, vilket är 
Maslows fjärde trappsteg (Zalenski & Raspa, 2006) och ett behov som skulle kunna stödjas 
genom det familjefokuserade arbetssättet validation. Validation ger en uppmuntran till god 
kommunikation mellan personal och närstående och stärker samtidigt individerna (Harvey & 
Ahmann, 2014). Vidare beskriver också Socialstyrelsen (2007) hur viktigt det är att 
vårdpersonal visar hänsyn och bemöter familjens behov av att bli sedda, respekterade och 
lyssnade till. Att ha de här aspekterna i åtanke kan vara utgångspunkt för bättre omvårdnad. 
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Bekräftandet av familjens egen expertis och kunskap fick de närstående att känna sig 
uppskattade och delaktiga, vilket överensstämmer med familjefokuserad omvårdnad där syftet 
är att närstående ska känna sig välkomnade och inkluderade (Ewait, et al. 2014). De 
närstående kan också ha svårt att finna mening i den förvirring och det kaos som de befinner 
sig i och kan som konsekvens uppleva svårigheter med att hantera lidandet. Här kan 
sjuksköterskor, enligt Travelbee (2001), stötta närstående i att finna mening genom att bjuda 
in och uppmuntra familjen till delaktighet. Ett bristande stöd i en krisartad situation skulle 
kunna leda till ohanterligt lidande, med konsekvenser som exempelvis sjukskrivningar. Ur ett 
samhällsperspektiv är det därför viktigt att identifiera de närståendes behov för att förhindra 
ett långvarigt lidande och därmed ge den hjälp de närstående behöver i ett tidigt skede. Att få 
kvalificerad hjälp i tid skulle kunna motverka framtida sjukskrivningar och andra 
samhällskostnader, som exempelvis kostnader för arbetsträning och terapi. 
 
Samtliga studier i resultatet beskriver behovet av ärlig information. Travelbee (2001) 
förespråkar äkthet i relationen med patient och närstående vilket kan uppnås genom en öppen 
kommunikation, sympati, empati och förståelse, behov som de närstående i den här studien 
uttryckt och önskat sig av sjuksköterskan och övrig vårdpersonal. Sjuksköterskors involvering 
och hjälp var något som beskrevs i samtliga studier och som bedömdes som relevant för 
vårdupplevelsen och hanteringen oavsett vårdform.  
 
Det kan vara så att familjemedlemmarna har svårt att uttrycka sina behov, vilket ställer stora 
krav på sjuksköterskans förmåga att känna av familjens belägenhet. Enligt Wright et al. 
(2002) är det lättare för sjuksköterskan att läsa av de närståendes behov i dialog med familjen. 
På så sätt kan sjuksköterskan också få verktyg för att skapa en hanterbar upplevelse som 
möjligt för de närstående. Samtal med sjuksköterskor gav, enligt de närstående, en tröst och 
minskade deras oro. De närstående kände tacksamhet gentemot personal som i samtal visade 
medkänsla. Det stärkte relationen till vårdpersonalen, och överensstämmer med Andershed 
(2006), Travelbee (2001) och Wright et al. (2002), som menar att kommunikationen är vägen 
till en förtroendefull relation i omvårdnadsarbetet.  
 
5.2.2 Att känna meningsfullhet 
En del av att få en känsla av meningsfullhet kan vara att bli uppmuntrad till delaktighet och 
delta i omvårdnaden av den sjuke. Delaktighet kan uppfattas på olika sätt och ha olika 
innebörd. Tolkningen av delaktighet som används i den här studien, överensstämmer med 
Nationalencyklopedins definition, det vill säga en aktiv medverkan och med tonvikt på 
känslan att vara till nytta och att ha medinflytande (NE, 2015) något som också beskrivs i 
resultatet. Samtidigt kan ordet deltagande passa in eftersom definitionen av deltagande är att 
medverka (NE, 2015), en medverkan som kan vara aktiv såväl som passiv. En bedömning var 
att subkategorin skulle innefatta både ordet delaktighet och deltagande eftersom närstående 
inte alltid hade behovet att vara aktivt medverkande utan ibland också passivt, vilket stämmer 
bra överens med ordet deltagande. 
 
Sjuksköterskor bör arbeta familjefokuserat och främja de närståendes möjlighet till 
delaktighet i vården (Benzein et al., 2009; Ewait et al., 2014) Det problematiska för 
sjuksköterskor kan vara att veta hur mycket familjemedlemmarna vill, kan eller vågar vara 
delaktiga. Vissa närstående uppgav att de var rädda för att skada sin sjuka familjemedlem och 
i sådana situationer måste sjuksköterskor instruera och informera för att inge trygghet och 
stärka de närstående i vården. Enligt Milberg (2013) ska vårdpersonal sträva efter att jobba 
tillsammans med närstående, att inbegripa dem i planerna och omvårdnaden och visa på en 
kontinuitet och tillgänglighet. Att arbeta på ett sådant sätt uppskattades av 
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familjemedlemmarna vilket stöds i studiens resultat men också i en sammanställning av 
Socialstyrelsen från 2007 där de anhöriga tar upp faktorer som är betydelsefulla för 
upplevelsen och hanteringen av den. 
 
Det finns beskrivet att individer och familjer som lever med ohälsa har bättre 
bemästringsförmåga om de är fria från andlig oro. Andlig oro innebär en bristande förmåga att 
skapa mening i livet och att finna en mening i allt som sker i livet tycks vara ett 
grundläggande mänskligt behov. En trosövertygelse kan vara ett sätt kan uppleva 
meningsfullhet i situationen som anhöriga befinner sig (Wright et al., 2002). Resultatet visar 
att det är betydelsefullt för familjen att få utrymme att uttrycka sin religion och sina eventuella 
religiösa seder då familjen annars kunde känna skuld och skam gentemot sin trosövertygelse. 
Sjukdomstillstånd inom familjen skulle kunna ge upphov till ett behov att få svar på stora 
existentiella frågor. Enligt Wright et al., (2002) kan andliga och religiösa föreställningar 
ibland bidra med svar och medföra tröst och mening till det inträffade. Resultatet beskriver att 
närstående upplevde att en trosövertygelse var stöttande och stärkte dem i svåra situationer i 
såväl palliativ vård som intensivvård. Med det som bakgrund kan möjligtvis den 
trosövertygelse som familjen har påverka hur de sedan hanterar det allvarliga 
sjukdomstillståndet. Författarna anser att det därför kan vara viktigt att utforska familjens 
religiösa föreställningar för att som vårdpersonal kunna bemöta dem utifrån familjens 
förutsättningar. Som personal blir det då viktigt att lyssna och läsa av familjens tankar istället 
för att försöka ha svar på existentiella frågor. En del av det inhämtade materialet berörde inte 
religion som ett sätt att inhämta styrka men kan enligt författarna trots det vara en vanlig 
copingstrategi. I de här studierna kan det bero på att forskarna inte berörde ämnet i deras 
frågor eller att forskarna i urvalet av deltagare inte lyckades fånga upp troende personer.   
 
5.3 Slutsats 
Resultatet av litteraturstudien visar att ett visst antal komponenter måste vara i samspel för att 
vårdupplevelsen ska bli så bra som möjligt, vilket sjuksköterskor och andra professioner inom 
vården måste vara medvetna om. Genom hela studiens gång har en tydlig röd tråd funnits 
gällande betydelsen av informationens innehåll och uppriktighet. Det har genomgående varit 
av stor vikt att kommunikationen mellan vårdpersonal och närstående har varit ärlig, tydlig 
och kontinuerlig. När de närstående ständigt får information utan att själva eftersöka den ger 
det en ökad trygghet och förtroende för vården. Genom ett gott bemötande och en vilja från 
vårdpersonal att se, lyssna och visa respekt gentemot de närstående förbättras relationen 
mellan vårdpersonal och närstående. Det kan i sin tur leda till ett bättre omhändertagande av 
familjemedlemmarna utifrån deras upplevelser och behov. Behoven hos närstående beskrevs 
vara detsamma oavsett om vårdformen var palliativ vård eller intensivvård. 
 
5.4 Kliniska implikationer 
Eftersom samtal och bemötandet av närstående beskrivs som en så viktig del av upplevelsen 
är det angeläget att stärka vårdpersonalens förmåga att bemöta och samtala med patienter och 
deras närstående. Alla känner sig inte kompetenta att samtala vilket kan leda till bristande 
bemötande, inte på grund av ovilja utan på grund av osäkerhet och okunskap. Intern-
utbildningar som inte bara inriktar sig mot psykiatrin kan vara kompetenshöjande, eftersom 
det inte enbart är vårdpersonal inom psykiatrin som möter människor i kris. Att kontakta 
kurator eller annan terapeutisk kompetens i akuta situationer är inte alltid möjligt och därför 
bör alla sjuksköterskor få kompetensen att bemöta människor i kris på ett professionellt sätt 
samt att arbetsgivare tar sitt ansvar och ger den fortbildning som behövs. 
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5.5 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom den här litteraturstudiens syfte inte var att beskriva skillnader i behoven beroende på 
vårdform kan det vara intressant att studera om det finns skillnader i behoven i de olika 
vårdformerna palliativ vård och intensivvård. Det kan också vara av intresse att studera om 
behoven skiljer sig åt mellan män och kvinnor, vilken ålder de har eller vilken relation de har 
till den sjuke. Fortsatta studier skulle kunna utföras i enkätform på grund av ämnets 
känslighet. Det skulle kunna öka svarsfrekvensen och minska risken för 
integritetskränkningar. En enkätundersökning skulle kunna mäta behovens styrka och därefter 
skulle en jämförelse kunna göras mellan palliativ vård och intensivvård.  



 

16 
 

6. Referenser 
 
Al-Mutair, A. S., Plummer, V., Clerehan, R., & O'Brien, A. (2013). Needs and experiences of 
intensive care patients' families: a Saudi qualitative study. Nursing in Critical Care, 19(3), 
135-144. doi:10.1111/nicc.12040 
 
Andershed, B. (2006). Relatives in end –of-life care – part 1: a systematic review of the  
literature the five last years, January 1999-February 2004. Journal of Clinical Nursing.  
15,1158-1169.  
 
Axelsson, L., Klang, B., Lundh Hagelin, C., Jacobson, S. H., & Gleissman, S. A. (2015). 
Meanings of being a close relative of a family member treated with haemodialysis 
approaching end of life. Journal of Clinical Nursing, 24 (3/4), 447-456. 
doi:10.1111/jocn.12622 
 
Benzein, E., Hagberg, M., Saveman, B-I. & Syrén, S. (2010). Familjefokuserad omvårdnad - 
ett strategidokument (2010/1733). Kalmar: Repro, Linnéuniversitetet. Från 
http://lnu.se/polopoly_fs/1.26457!omslag_sv.pdf 
 
Benzein, E., Hagberg, M. & Saveman, B-I. ( 2009). Familj och sociala relationer. I F. Friberg 
& J. Öhlén, (red). Omvårdnadens grunder Perspektiv och förhållningssätt. (s.67-87). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Billhult, A. & Gunnarsson, R. (2012). Analytisk statistik. I M. Henricson (red.) (2012). 
Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (s.317-326). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Blom, H., Gustavsson, C., & Sundler, A. J. (2013). Participation and support in intensive care 
as experienced by close relatives of patients: a phenomenological study. Intensive & Critical 
Care Nursing: The Official Journal of The British Association of Critical Care Nurses, 29(1), 
1-8. doi:10.1016/j.iccn.2012.04.002 
 
Costello, J. (2012). End of life care and bereavement. I P Wimpenny, & J Costello (Red.) 
(2012). Grief, loss and bereavement (s.71-90). New York, NY: Routledge. 
 
Cullberg, J. (2003). Kris och utveckling: en psykodynamisk och socialpsykiatrisk studie. (4. 
utg.) Stockholm: Natur och kultur 
 
Delaktighet. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 13 oktober, 2015 från (NE, 2015) 
http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/delaktighet 
 
Deltagande. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 13 oktober, 2015, från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/deltagande-(2) 
 
Eggenberger, S. & Nelms, T. (2007). Being family: the family experience when an adult 
member is hospitalized with a critical illness. Journal of Clinical Nursing, 16(9), 1618-1628. 
doi:10.1111/j.1365-2702.2007.01659.x 
 
Egidius, H. (2008). Psykologilexikon. (4. utg.) Stockholm: Natur och kultur. 



 

17 
 

 
Ewart, L., Moore, J., Gibbs, C., & Crozier, K. (2014). Patient- and family-centred care on an 
acute adult cardiac ward. British Journal of Nursing, 23(4), 213-218. 
 
Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013) Att göra systematiska litteraturstudier. (s.25-35) (3:e 
uppl.) Stockholm: Natur och Kultur 
 
Graneheim, U., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 
105-112. 
 
Gutierrez, K. M. (2012). Experiences and needs of families regarding prognostic 
communication in an intensive care unit: supporting families at the end of life. Critical Care 
Nursing Quarterly, 35(3), 299-313. doi:10.1097/CNQ.0b013e318255ee0d 
 
Harvey, P., & Ahmann, E. (2014). Validation: A Family-Centered Communication Skill. 
Pediatric Nursing, 40(3), 143-147. 
 
Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier: analys och utvärdering. (2.,[omarb. och 
utvidgade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 
Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom 
hälso- och vårdvetenskap. (1. utg.) Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Lundberg, T., Olsson, M., & Fürst, C. J. (2013). The perspectives of bereaved family 
members on their experiences of support in palliative care. International Journal of Palliative 
Nursing, 19(6), 282-288. 
 
McKiernan, M., & McCarthy, G. (2010). Family members’ lived experience in the intensive 
care unit: A phemenological study. Intensive & Critical Care Nursing, 26(5), 254-261. 
doi:10.1016/j.iccn.2010.06.004 
 
Milberg, A. (2013). Närstående vid palliativ vård. I P. Strang, & B. Beck-Friis (Red.) (2013). 
Palliativ medicin och vård (s.144-151). Stockholm: Liber. 
 
Nelms, T. P., & Eggenberger, S. K. (2010). The essence of the family critical illness 
experience and nurse-family meetings. Journal of Family Nursing, 16(4), 462-486. 
doi:10.1177/1074840710386608 
 
Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for 
nursing practice. (9.uppl.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 
Wilkins. 
 
Rosén, M. (2012) Systematisk litteraturöversikt. I M. Henricson (Red.). Vetenskaplig teori 
och metod. Från idé till examination inom omvårdnad. (s.429-444) (1. Uppl.) Lund: 
Studentlitteratur 
 
Rydén, O. & Stenström, U. (2008). Hälsopsykologi: psykologiska aspekter på hälsa och 
sjukdom. (3. uppl.) Stockholm: Bonnier Utbildning. 
  



 

18 
 

Socialstyrelsen, (2007). Forskning som speglar vården i livets slutskede 
Sammanställning av aktuell forskning. Hämtad 2015-09-03, från  
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-123-13  
 
Socialstyrelsen. (2004a). Termbank: Livshotande tillstånd.  Hämtad 14 september, 2015, från 
Socialstyrelsen: http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=470) 
 
Socialstyrelsen. (2004b). Termbank: Närstående. Hämtad 7 september, 2015, från 
socialstyrelsen: http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=272  
 
Svensk sjuksköterskeförening. (2015). Svensk sjuksköterskeförening om familjefokuserad 
omvårdnad. Hämtad 7 september, 2015, från svensk sjuksköterskeförening: 
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/ssf-om-
publikationer/ssf.om.familjefokuserad.omvardnad.webb.pdf  
 
Tallman, K., Greenwald, R., Reidenouer, A., & Pantel, L. (2012). Living with advanced 
illness: longitudinal study of patient, family, and caregiver needs. The Permanente Journal, 
16(3), 28-35. 
 
Ternestedt, B. & Andershed, B. (2013). Den palliativa vårdens utveckling. I B. Andershed, B. 
Ternestedt & C. Håkanson (red.) (2013). Palliativ vård: begrepp & perspektiv i teori och 
praktik (s103-116). Lund: Studentlitteratur.    
 
Travelbee, J. (2001). Mellommennskelige forhold i sykepleie (2:a uppl.). Oslo: Gyldendal. 
 
Wong, M., & Chan, S. (2007). The experiences of Chinese family members of terminally ill 
patients -- a qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 16(12), 2357-2364. 
doi:10.1111/j.1365-2702.2007.01943.x 
 
Wright, L.M., Watson, W.L. & Bell, J.M. (2002). Familjefokuserad omvårdnad: 
föreställningar i samband med ohälsa och sjukdom. Lund: Studentlitteratur. 
 
Zalenski, R. J., & Raspa, R. (2006). Maslow's Hierarchy of Needs: A Framework for 
Achieving Human Potential in Hospice. Journal of Palliative Medicine, 9(5), 1120-1127. 
doi:10.1089/jpm.2006.9.1120 
 



Bilaga 1 
1/2 
Databas 
Datum  

Avgränsningar  Sökord  Antal 
träffar  

Urval 1 
Titel  

Urval 2 
Abstract  

Urval 3 
Artiklar 

Urval 4 
Granskning 

Medline 
2015-09-01 
Kl. 11:10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2005-2015 
 
2005-2015, 
engelska 
2005-2015, 
engelska, all adult 
19+ years 
 
 
 

S1. (MH "Family Relations")  
S2. (MH "Social Support") 
S3. (MH "Terminally Ill") 
S4. (MH "Critical Care Nursing") 
S5. (MH "Intensive Care") 
S6. (MH "Family Nursing") 
S7. (MH "Terminal Care") 
S8. (MH "Hospice Care") 
S9. relative* 
S10. famil* 
S11. Experienc* 
S12. S1 OR S2 OR S6 
S13. S3 OR S4 OR S5 OR S7 OR 
S8 
S14. S9 OR S10 
S15. S11 AND S12 AND S13 AND 
S14 
S16. S11 AND S12 AND S13 AND 
S14 
S17. S11 AND S12 AND S13 AND 
S14 
S18. S11 AND S12 AND S13 AND 
S14 
 

 8,315 
54,001 
5,595 
476 
16,412 
1,127 
22,151 
4,867 
1,060,642 
1,031,835 
794,677 
62,182 
46,657 
 
2,013,223 
289 
 
189 
 
183 
 
122 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 

 
 
 
 



2/2 
Databas 
Datum 	  

Avgränsningar 	   Sökord 	   Antal 
träffar 	  

Urval 
1 
Titel 	  

Urval 2 
Abstract 	  

Urval 3 
Artikel 
 	  

Urval 4 
Granskning 

CINAHL 
150903 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peer reviewed 
 
Peer Reviewed, 
Engelska 
Peer Reviewed, 
Engelska ,  2005-2015 
Peer Reviewed, 
Engelska, Year 2005-
2015, All Adult 

S1.(MH "Terminally Ill Patients") 
S2.(MH "Patient-Family Relations") 
S3.(MH "Support, Psychosocial+") 
S4. (MH "Critical Care Nursing") 
S5. (MH "Intensive Care Units") 
S6. (MH "Family Centered Care+") 
S7. (MH "Terminal Care") 
S8. relative* 
S9. experienc* 
S10. famil* 
S11 next of kin  
S12. psychosocial factors 
S13. (MH "Hospice Care") 
S14 .S1 OR S4 OR S5 OR S7 OR 
S13 
S15.  S2 OR S3 OR S6 
S16.S8 OR S10 OR S11 
S17. S9 AND S12 AND S14 AND 
S15 AND S16 
S18.S9 AND S12 AND S14 AND 
S15 AND S16 
S19.S9 AND S12 AND S14 AND 
S15 AND S16 
S20. S9 AND S12 AND S14 AND 
S15 AND S16 
S21. S9 AND S12 AND S14 AND 
S15 AND S16 

 8,258 
 1,643 
49,590 
16,468 
23,822 
5,224 
12,868 
104,045 
216,502 
221,841 
370 
289,009 
6,522 
59,575 
 
55,308 
313,468 
297 
 
285 
 
262 
 
170 
 
115	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 
	  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 



Bilaga 2 
1/10 
Författare  
Artikelns titel, tidskrift, 
land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Gutierrez, K. M. (2012). 
Experiences and needs of 
families regarding prognostic 
communication in an intensive 
care unit: supporting families 
at the end of life. Critical 
Care Nursing Quarterly, 
35(3), 299-313. 
doi:10.1097/CNQ.0b013e3182
55ee0d 
USA 

Syftet är att utforska 
familjemedlemmars 
upplevelser och 
behov av 
kommunikation 
angående prognos vid 
livet slutskede på en 
intensivvårdsavdelnin
g 

Metod: Kvalitativ metod, 
explorativ design 
Urvalsmetod: Strategiskt 
Undersökningsgrupp: 20 
familjemedlemmar till patienter 
med stor risk att inte överleva på en 
intensivvårdsavdelning. Av de 20 
personer som deltog i studien var 
70 % kvinnor. 50 % var mellan 50-
59 år. Deltagarnas relation till 
patienten varierade. 
Inklusionskriterier Ålder 20- ca 
70års ålder. Familjemedlemmarna 
var minst 18 år och samtliga var 
tvungna att förstå och prata 
engelska.  
Urvalsförfarande: Den ansvariga 
sjuksköterskan frågade 
familjemedlemmarna som svarade 
mot inklusionskriterierna 
Alla utom en av de tillfrågade 
tackade ja till att delta i studien 
Datainsamlingsmetod: 
Intervjuerna var semi-strukturerad. 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades.  
Dataanalysmetod: Textanalys. 
Datainsamlingen uppnådde 
mättnad. 
  

Svagheter: den utfördes 
endast på en 
intensivvårdsavdelning. 
Deltagarna var till största 
delen kvinnor och vita vilket 
begränsar överförbarheten 
till andra kulturer. 
De har ej tydliggjort vilken 
typ av metod de använt sig 
av. 
 
Styrkor i studien är att de har 
en bra åldersfördelning på 
deltagarna och många olika 
relationer till patienten, det 
kan ge variationsrika 
berättelser. En expert i 
kvalitativ dataanalys 
granskade analysprocessen 
och datakategorierna för att 
verifiera säkerheten i 
studien. 
 
  

De ville ständigt bli uppdaterade 
med ny information gällande 
prognos, behandling och 
tillstånd. Informationen skulle 
vara tydlig och upprepas då det 
annars är svårt att komma ihåg 
vad som sagts. 
De ville ha en eller några 
kontaktpersoner som de kunde 
skapa en relation till och som 
kunde ge dem information, 
vilket betydde mycket för 
familjens känsla av att bli hörda 
och sedda.  
Ville veta vem de ska vända sig 
till med frågor. 
De hade ett behov av att prata 
med läkare. 
Det var viktigt att information 
gavs med medkänsla, omtanke 
och respekt. 
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Författare  
Artikelns titel, tidskrift, 
land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Blom, H., Gustavsson, C., & 
Sundler, A. J. (2013). 
Participation and support in 
intensive care as experienced 
by close relatives of patients: a 
phenomenological study. 
Intensive & Critical Care 
Nursing: The Official Journal 
Of The British Association Of 
Critical Care Nurses, 29(1), 1-
8. 
doi:10.1016/j.iccn.2012.04.002 
Sverige 
 
 

Syftet är att utforska 
patienters släktingars 
upplevelser av stöd 
och deltagande på en 
intensivvårdsavdelning 

Metod: Kvalitativ metod, explorativ 
design 
Urvalsmetod: Strategiskt  
Undersökningsgrupp: De sju personer 
som deltog i studien var mellan 40 och 
75 år, sex stycken var kvinnor. 
Relationerna till den sjuke var föräldrar, 
barn, syskon eller partner. Samtliga 
deltagare hade en inneliggande släkting 
på intensivvårdsavdelningen i 4-14 
dagar. 
Inklusionskriterier: Deltagarna i studien 
skulle vara nära släkting till en kritiskt 
sjuk patient på en 
intensivvårdsavdelning. Patienterna ska 
ha varit inneliggande på 
intensivvårdsavdelningen i minst tre 
dagar.  
Urvalsförfarande: Deltagarna 
tillfrågades av sjuksköterskor på 
avdelningen genom en skriftlig 
information. Inhämtning av material 
avslutades när materialet ansågs vara 
mättat.  
Datainsamlingsmetod: semi-
strukturerade intervjuer  
Dataanalysmetod: Textanalys  

Svagheter: 
En av studiens svagheter 
är att de själva inte 
reflekterat över vilka 
svagheter de har.  
Studien är endast utförd 
på en 
intensivvårdsavdelning. 
Deltagarna var till största 
del kvinnor. 
 
Styrkor:  
En styrka är att de fortsatt 
insamla material till dess 
att materialet ansågs vara 
mättat.  
Forskarna som annars var 
anställda på den 
avdelningen där studien 
utfördes arbetade under 
tiden för studien på en 
annan avdelning för att 
inte bli påverkade och 
påverka de anhöriga på 
något sätt.  
Det fanns en bredd i 
åldersfördelningen samt 
att relationerna till 
patienten varierade, vilket 
ger variationsrikt resultat.  

De närstående vill vara 
nära och delta i 
omvårdnaden av patienten. 
De vill bli uppskattade och 
känna sig betydelsefulla i 
omvårdnaden. 
De vill kunna ringa när som 
helst och känna sig trygga 
med att det alltid finns 
någon som svarar och kan 
ge information. 
Ärliga svar och god 
kontinuerlig information, 
både verbalt och skriftligt, 
var något som eftersöktes. 
De närstående ville bli 
bekräftade och 
respekterade för deras 
känslor. 
Några deltagare uttryckte 
behov av sjukhuspräst eller 
kurator som de kunde prata 
med. 
De upplevde trygghet när 
patientens behov blev 
bemötta. 
 
  

 
 
 
 
 
 



3/10 
Författare  
Artikelns titel, tidskrift, 
land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Lundberg, T., Olsson, M., & 
Fürst, C. J. (2013). The 
perspectives of bereaved 
family members on their 
experiences of support in 
palliative care. International 
Journal Of Palliative 
Nursing, 19(6), 282-288. 
Sverige 

Syftet var att utforska 
familjemedlemmars 
stödjande interaktioner vid 
palliativ vård och de 
känslomässiga 
upplevelserna associerade 
med dessa.  

Metod: Kvalitativ metod, 
Explorativ design 
Urvalsmetod: Strategiskt  
Undersökningsgrupp: 
Familjemedlemmar till 60 
patienter på ett palliativt boende 
ingick i ett stödprogram där 
deltagare inhämtades. 13 
partners, 8 vuxna barn, 4 andra 
familjemedlemmar tackade ja till 
att delta. Av dessa var 12 
kvinnor och 13 män. Ålder: 16-
28 år. Bortfall på 5 stycken. 
Inklusionskriterier: Närmast 
anhörig och över 18 år samt 
ingått i ett stödprogram.  
Urvalsförfarande: Ett halvår 
efter patientens bortgång 
skickades brev ut om studien. En 
vecka senare ringdes de upp.  
Datainsamlingsmetod: Semi 
strukturerade individuella 
intervjuer gjordes 6-9 månader 
efter dödsfallet.   
Datanalysmetod: Intervjuerna 
transkriberades ordagrant, 
därefter gjordes en induktiv, 
kvalitativ innehållsanalys. Öppen 
kodning användes för att korta 
ned innehållet. 

Svagheter: Det finns en risk 
med ett så pass stort antal 
intervjuer att resultatet blir 
för omfattande och svårt att 
bryta ned till väsentliga 
gemensamma teman.  
 
Styrkor: Bra fördelning av 
kvinnor och män, dessutom 
finns variation i vilken 
relation de hade till den 
avlidna, vilket ger ett mer 
variationsrikt material. 
 
 

Att få information ansågs som 
en stödjande faktor 
Ärlig och tydlig information 
var viktigt eftersom det gav en 
känsla av trygghet. 
Information från broschyrer 
uppskattades och upprepad 
information ansågs 
betydelsefullt.  
De närstående ville ha empati 
och tid tillsammans med 
läkare och sjuksköterskor. 
Detta upplevdes som värme 
från personalen. 
Behovet att se att patienten 
behov uppfyllda och att hen 
blev väl omhändertagen gav 
familjemedlemmarna en högre 
självkänsla. 
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Författare  
Artikelns titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Al-Mutair, A. S., 
Plummer, V., Clerehan, 
R., & O'Brien, A. (2014). 
Needs and experiences of 
intensive care patients' 
families: a Saudi 
qualitative study. 
Nursing In Critical Care, 
19(3), 135-144. 
doi:10.1111/nicc.12040 
Saudi Arabien. 

Syftet är att 
identifiera de 
uppfattade behoven 
hos Saudi arabiska 
familjemedlemmar 
till patienter som 
vårdas på en 
intensivvårdsavdeln
ing i relation till 
deras kultur och 
religion.  

Metod: Kvalitativ metod, deskriptiv design 
Urvalsmetod: Ändamålsenligt urval användes 
och omfattade den närmsta anhöriga som var 
tillgänglig under besökstid 
Undersökningsgrupp: 12 familjemedlemmar. 
Medelåldern var 44 år, 10 män och 2 kvinnor. 
Inklusionskriterie: Deltagarna ska vara över 18 
år, vara närmsta familjemedlem, vara 
tillgängliga på sjukhuset under besökstiden, 
kunna läsa och skriva arabiska, haft en 
familjemedlem inlagd på en 
intensivvårdsavdelning i minst 24 h. 
Exklusionskriterie: De som ansågs vara för 
sårbara av intensivvårds- sjuksköterskan. 
 Urvalsförfarande: Skriftlig och muntlig 
information gavs ut och medgivande erhölls. 
Urvalet gjordes från åtta stora sjukhus runtom i 
Saudiarabien. 
Datainsamlingsmetod: semi strukturerade 
intervjuer på arabiska av en intensivvårds- 
sjuksköterska som inte arbetade på något av 
sjukhusen. 
Dataanalysmetod: Insamling av data tills 
mättnad uppstod. Deltagarna fick lyssna på 
deras egen intervju och därmed ha chans att 
rätta till egna utsagor. Data insamlades under 4 
månader.  
Intervjuerna transkriberades ordagrant och 
översattes till engelska. Därefter gjordes en 
innehållsanalys. 

Svagheter: Mest män i 
urvalet. 
I översättningen mellan 
arabiska och engelska kan 
information falla bort. 
Analysen och intervjun 
gjordes av samma person. 
 
Styrkor: Det uppnåddes en 
mättnad i datainsamlingen. 
Deltagarna fick skriftlig 
och muntlig information.  
Deltagarna fick först prata 
och sedan lyssna på sina 
svar för att se om de ville 
ändra något. 
Deltagarna fick lyssna till 
inspelade materialet, vilket 
ger en ökad trovärdighet 
tills studien. 
Andra forskare har gått 
igenom materialet för att 
bekräfta de teman som 
framkom ur 
innehållsanalysen 
verkligen bekräftar 
resultatet.  
Studien stärks av att 
personen som transkriberat 
och intervjuat ej är en av 
forskarna som utför 
studien.  
  
 

Information var det största 
behovet. De ville ha 
begriplig, konsekvent och 
ärlig information om allt 
som berörde den sjuke. 
De hade ett behov att prata 
med ansvarig läkare och att 
få kunna ringa till 
avdelningen för att få 
information. 
De hade ett behov att få 
utöva sin religion och läsa 
koranen för patienten. 
Att få vara nära den sjuke 
familjemedlemmen var 
viktigt 
De hade ett behov av att få 
besöka när de ville. 
Begränsade besökstider 
minskade informationsflödet 
och fick närstående att känna 
sig oinformerade om 
patientens tillstånd. 
De vill vara delaktiga i 
omvårdnaden av den sjuke. 
De ansåg att stöd är en viktig 
faktor som kan hjälpa dem 
med att hantera den svåra 
stressfulla tiden. Information 
om stödfunktioner på 
sjukhuset eftersöktes. 
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Författare  
Artikelns titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Tallman, K., 
Greenwald, R., 
Reidenouer, A., & 
Pantel, L. (2012). 
Living with advanced 
illness: longitudinal 
study of patient, family, 
and caregiver needs. 
The Permanente 
Journal, 16(3), 28-35. 
Oakland, CA, USA. 

Målet med studien är att 
summera iakttagelser i 
litteraturen vad gäller 
behov hos patienter med 
avancerad sjukdom 
samt behoven hos deras 
familjer och vårdtagare. 
Att identifiera de 
primära behoven hos 
patienter, familjer och 
vårdtagare under deras 
vårdtid från deras 
synvinkel, att få veta 
hur palliativ 
sjukhusvård påverkar 
vårdupplevelsen. 

Metod: Kvalitativ metod, deskriptiv design. 
Video-etnografisk 
Urvalsmetod: Strategiskt urval användes 
vid urval av deltagande familjemedlemmar. 
Alla patienter som uppfyllde 
inklusionskriterierna blev inbjudna att delta, 
ca 50 % tackade nej. 
Undersökningsgrupp: 12 patienter och 
deras familjer ingick i studien. 
Inklusionskriterier: Patienter med olika 
diagnoser, etiska och kulturella bakgrunder, 
patienter som kunde delta i konsultering och 
med förväntad livslängd på mer än tre 
månader inkluderades.  
Exklusionskriterier: Familjer som inte 
pratade engelska, patienter vars död var 
nära, patienter utan familjemedlem 
närvarande vid konsultering med läkare. 
Urvalsförfarande: Alla deltagare var 
inbokade för en in palliative care consult 
(IPC). Sjuksköterskan/läkaren som stod 
familjen närmast bjöd in till deltagande.  
Datainsamlingsmetod: Semi-strukturerade 
intervjuer, observationsstudier och 
videoinspelning gjordes. Studien utfördes 
under 14 månader.  
Dataanalysmetod: Intervjuer 
transkriberades och videoinspelningarna 
granskades för att utveckla teman. Teman 
och subteman utvecklades upprepande 
genom användning av constant comparative 
method . 

Svagheter: De som 
observerade kan påverka 
studieresultatet. 
Studien inkluderade endast 
engelsktalande patienter, 
vilket kan ha begränsat 
studiens resultat.  
De uppger inte kön, ålder och 
antal på familjemedlemmarna 
och därför kan det vara svårt 
att avgöra om datamaterialet 
bidrar till djup och variation 
och rik förståelse för 
mänskligt beteende.  
Det framkommer inte om 
deltagarna har fått tagit del av 
resultatet under studiens gång.  
 
Styrkor: 
De har utfört analysarbetet i 
enlighet med metoden de har 
valt.  
Studien är utförd under en 
lång tidsperiod. 
Andra personer kodade 
materialet, vilket gör 
materialet med trovärdigt då 
forskarna deltog i 
observationerna.  
 
  

Familjerna hade olika 
kommunikationsbehov, 
pga det svårbegripliga 
medicinska språket. De 
fick olika information 
om patientens tillstånd 
och prognos och ingen 
förklarade helhetsbilden 
av situationen. 
Konsekvent och tydlig 
information.   
De ville ha mer tid med 
vårdpersonal för att 
ställa frågor. 
Det fanns ett behov av 
att få ett psykosocialt 
stöd av präst eller 
terapeut. 
 
.  
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Författare  
Artikelns titel, tidskrift, 
land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Nelms, T. P., & Eggenberger, 
S. K. (2010). The essence of 
the family critical illness 
experience and nurse-family 
meetings. Journal Of Family 
Nursing, 16(4), 462-486. 
doi:10.1177/10748407103866
08 
Georgia, USA 

Att utveckla 
grunddragen av två 
fenomen: familjens 
upplevelser av 
kritiskt 
sjukdomstillstånd och 
familjens syn på 
vilken typ av vård 
familjen önskade och 
behövde från 
sjuksköterskor och 
dess innebörd för 
familjefokuserad 
omvårdnad. 

Metod: Kvalitativ metod, 
deskriptiv design 
Urvalsmetod: Studien är en 
sekundär analys av en tidigare 
gjord studie av samma författare 
(se artikelmatris av Eggenberger 
& Nelms, 2007).  
Undersökningsgrupp: 11 
familjer deltog (41 individuella 
familjemedlemmar) med en 
kritisk sjuk närstående på en 
intensivavdelning. Åldern på 
deltagarna var mellan 20-79. 
Relationerna till patienten var av 
stor variation. 
Urvalsförfarande: Utgick från 
tidigare studiematerial från 
samma författare.  
Inklusionskriterier: Deltagarna 
ska ha en närstående som är 
inlagd med kritiskt 
sjukdomstillstånd på en 
intensivvårdsavdelning.  
Datainsamlingsmetod: Intervjuer 
spelades in och använde öppna 
frågor.  
Dataanalysmetod: Tolkande 
fenomenologisk analysmetod. 
Forskarna läste, reflekterade och 
tolkade det tidigare insamlade 
materialet upprepade gånger. 
Forskarna tolkade både 
individuellt och gemensamt.  

Svagheter: För att får 
en bra beskriven 
metod måste läsaren 
ta del av den tidigare 
gjorda studien då det 
inte beskrivs särskilt 
bra i denna studie.  
 
 Styrkor: 
Den ger en djupare 
förståelse och 
bekräftar den tidigare 
studiens resultat. 
 

Behov av att ha en bra relation till 
ansvarig sjuksköterska för att kunna få 
information om den sjuke 
familjemedlemmen. De ville få 
bekräftelse och förståelse av 
sjuksköterska vad gäller deras situation 
och känslor. Behov att informationen 
som ges ska vara konsekvent eftersom 
olika information gjorde 
familjemedlemmarna förvirrade. Behov 
att få vara nära den sjuke. Upplevde att 
de hade behov av utökad besökstid 
speciellt när patientens tillstånd 
försämrades. Viktigast i interaktionen 
med sjuksköterskan var förståelse och 
god kommunikation. Kommunikationen 
ska vara ärlig och tydlig. 
Familjemedlemmarna uppskattade att 
sjuksköterskorna tog sig tid att svara på 
frågor som de hade. Behov att bli sedda. 
Behov att ssk ska kunna förutse, bekräfta 
och stötta dem i deras behov av 
information, tid och deltagande i den 
sjukes omvårdnad. De uppskattade när 
de blev uppmuntrade till att vara 
delaktiga i vården. Önskemål att ssk 
skulle ta upp de orosmoment som fanns 
och på så sätt bidra till en diskussion 
mellan familjemedlemmarna om vad 
som upplevdes här och nu och på så sätt 
få ventilera. Ville att ssk ska veta att 
”några minuter ”för ssk innebar en 
känsla av timmar för familjen. 
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Författare  
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Wong, M., & Chan, S. 
(2007). The experiences of 
Chinese family members of 
terminally ill patients -- a 
qualitative study. Journal Of 
Clinical Nursing, 16(12), 
2357-2364. 
doi:10.1111/j.1365-
2702.2007.01943.x 
Hong Kong, Kina 
 

Att beskriva och förstå 
upplevelserna hos 
kinesiska 
familjemedlemmar till 
kritiskt sjuka patienter 
under livets slutskede på 
en palliativ vårdavdelning 

Metod: Kvalitativ metod, 
deskriptiv design 
Urvalsmetod: Strategiskt urval 
Undersökningsgrupp: 20 
familjemedlemmar deltog. 
Åldern på deltagarna varierade 
mellan 18-60 år, 16 var kvinnor 
Inklusionskriterier: 
familjemedlem eller partner till 
en patient som nyligen avlidit på 
en palliativ vårdavdelning, den 
primära vårdtagaren till 
patienten, över 18 år, kunna 
kommunicera på kantonesiska. 
Villig att dela tankar och känslor 
om ämnet  
Urvalsförfarandet: Forskarna 
har själva närmat sig de personer 
som uppfyller 
inklusionskkriterierna på en 
avdelning för palliativ vård. 
Datainsamlingsmetod:  
Semi-strukturerade intervjuer. 
Intervjuerna fortgick tills mättnad 
uppkommit. Intervjuerna 
spelades in. 
Dataanalysmetod: 
Fenomenologisk analysmetod. 
Materialet transkriberades till 
kinesiska och innebar upprepade 
läsningar av text för att 
identifiera signifikanta uttalanden 
och fraser, vilka utvecklades till 
teman. 

Svagheter: 
Det fanns en obalans i 
könsfördelningen av 
deltagarna. 
 
Styrkor: 
Intervjuerna utfördes av en 
person för att undvika att 
intervjuerna utfördes på olika 
sätt.  
Forskarna har uppnått 
mättnad i datainsamlingen. 
De reflekterar över sin egen 
förförståelse om ämnet.   
 
  

Tydlig information 
efterfrågades, då många 
ansåg att sjukdomens 
allvarlighetsgrad inte 
kommunicerats av 
vårdpersonal.  
De ville erhålla kunskap och 
information från 
sjuksköterskan om hur de 
själva kunde ta hand om 
patienten utan att tillfoga 
skada. 
Ville laga mat till patienten 
själv samt få kunskap om vad 
hen kunde äta och inte. 
Mer kontinuerlig information 
från ssk om tillståndet hos 
patienten, vilket de ansåg 
minska deras oro.  
De hade ett behov av 
emotionellt stöd. 
Viktigt att få vara med 
patienten ända in i slutet och 
det var viktigt att 
sjuksköterskan informerade 
dem i tid så de hann vara på 
plats vid dödsögonblicket. 
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Att förstå och tolka 
familjens upplevelser 
när en 
familjemedlem 
vårdas på sjukhus för 
kritiskt 
sjukdomstillstånd 
 

Metod: Kvalitativ metod, deskriptiv design  
Urvalsmetod: Strategiskt urval.  
Inklusionskriterier: Deltagarna måste vara 
engelsktalande, ha en familjemedlem över 18 
år som var inlagd på intensivavdelning, barn 
kunde delta i studien om de var minst sju år. 
Familjer inkluderades i studien om minst två 
familjemedlemmar deltog i intervjun. 
Urvalsförfarande: Forskaren gav 
informationsblad som en sjuksköterska fick 
lämna ut till familjemedlemmar som uppfyller 
inklusionskriterierna och sedan ge forskaren 
namn och kontaktinformation till de 
potentiella deltagarna.  
Undersökningsgrupp: 11 familjer deltog (41 
individuella familjemedlemmar) med en 
kritisk sjuk närstående på en 
intensivavdelning. Varje familj hade mellan 2 
-7 familjemedlemmar som deltog. 
Familjemedlemmarna var mellan 13-79 år 
gamla. Relationerna till patienten var av stor 
variation, partner, förälder, vuxna och tonåriga 
barn, syskon, syskonbarn och barnbarn.  
Datainsamlingsmetod: Semi-strukturerade 
interaktiva intervjuer med öppna frågor 
gjordes. Insamlingen av data fortsatte tills 
deltagare i olika faser i livet hittats samt 
deltagare med varierad relation till den sjuke 
rekryterats. Insamlingen fortsatte tills mättnad 
uppnåtts. 
Dataanalysmetod: Intervjuerna 
transkriberades ordagrant. En hermeneutisk-
fenomenologisk analysmetod. Teman 
plockades ut och mönster identifierades. 
 

Svagheter: 
Forskaren är själv 
delaktig i både 
datainsamlingen och 
analysen.  
 
Styrkor: Studien är väl 
beskriven. 
Datainsamlingen uppnår 
mättnad. Deltagarna har 
en variation i ålder, kön 
och relation till den 
sjuke. 
 
  

De hade ett behov av att vara 
nära patienten och 
avdelningen.  
De var rädda att inte vara på 
plats vid försämring och ville 
vara tillgängliga om beslut 
skulle tas eller rapporter ges. 
De ville se till att deras 
närstående blev väl 
omhändertagen.  
Relationerna till 
sjuksköterskorna var 
avgörande för deras 
sjukhusupplevelse.  
Relationerna med 
sjuksköterskorna var viktiga 
för att relationen kunde ge 
stöd och uppmuntran. Det 
viktigaste i relationen med 
sjuksköterskan var 
överföringen av information 
samt att sjuksköterskan 
initierade relationen. De hade 
ett behov av att 
sjuksköterskan skulle se även 
deras intressen, visa stöd och 
förståelse samt stötta 
familjens behov av att vara 
delaktig i patienten. 
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Att beskriva och 
kartlägga betydelsen 
av att vara nära 
släkting till en 
allvarligt sjuk 
familjemedlem som 
genomgår 
underhållande 
hemodialys i livets 
slutskede. 
 

Metod: Kvalitativ metod, deskriptiv 
design 
Urvalsmetod: Strategisk 
Undersökningsgrupp: 14 nära 
släktingar deltog, två döttrar, en son, 
en syster, 9 fruar, 1 make. Åldrarna 
varierade mellan 48-93 år.  
Inklusionskriterier: att vara nära 
släkting (stå med som närstående i 
journalen) till en avliden person som 
har behandlats med hemodialys och 
vars död inte var överraskande. Tala 
svenska.  
Urvalsförfarande: Deltagarna 
rekryterades från tre dialyskliniker. 
Alla deltagarna identifierades genom 
journalgenomgång. 
Informationsbrev skickades ut och 
sedan ringde författaren upp dem 
som erbjudits deltagande.  
Datainsamlingsmetod: Intervjuer 
med öppna frågor spelades in och 
utfördes retrospektivt under 4 
månader 3-13 månader efter 
familjemedlemmens död. 
Dataanalysmetod: 
Fenomenologisk-hermeneutisk 
metod i tre faser. Tolkning och 
upprepad läsning, text indelat till 
meningsbärande enheter som sedan 
förkortades till teman.  

Svaghet: 
Retrospektiva intervjuer kan 
skapa rekonstruktion av 
minnen. Deltagarna var till 
största del kvinnor.  
Forskarna utförde själva 
intervjuerna samt 
transkriberade materialet.  
 
Styrkor: en utförlig 
beskrivning av population, 
urvalsförfarande och 
analysen. De har reflekterat 
över metod utförligt.  
Deltagarna hade varierade 
relationer till den avlida. 
Citat finns med i 
resultatpresentationen. 
 
  

Stöd i form av information och 
samarbete med vårdpersonal blev 
viktigare ju sjukare patienten blev, 
och fler frågor uppstod.  Att ha en 
tro och normala vardagliga sysslor 
gav styrka samt att känna att de 
gör något meningsfullt.  
De ville ha tydlig skriftlig 
information om sjukdomen, dess 
konsekvenser för den sjuke, vad 
som kan förväntas och hur de kan 
stötta den sjuke. Trygghet och 
förtroende till vårdpersonal gav en 
känsla av styrka och stöd.  
familjemedlemmar var delaktiga 
genom att ta ansvar och motverka 
en ovärdig död  
Ett behov är att ha en 
kontaktperson som man kan ha 
kontakt med, denna underlättade 
hantering av situationen. Att bli 
bekräftade i deras svåra tid var 
stärkande och bidrog till en känsla 
av ett bra avslut. Att patientens 
omvårdnadsbehov blev 
tillfredsställda var av stor vikt.  
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Syftet var att beskriva 
de levda upplevelserna 
hos familjemedlemmar 
till en patient på 
intensivvårdsavdelning.  

Metod: Kvalitativ metod: Heideggerian 
hermeneutisk-fenomenologisk. Deskriptiv 
design 
Urvalsmetod: Ändamålsenligt urval 
Undersökningsgrupp: Deltagarna var sex 
stycken och bestod av 1 son, 2 döttrar, 1 
make, 1 fru, 1 syster. Deltagarna 
representerade olika åldrar.  
Inklusionskriterier: Deltagarna ska vara 
partner, förälder, barn eller annan person som 
patienten anser viktig. kunna tala och läsa 
engelska, över 18 år, det ska vara en 
förstagångs upplevelse av intensivvård. 
Deltagarna måste ha besökt patienten minst 1 
gång efter inläggning. De ska delta i studien 
inom 72-120 timmar efter att patienten lagts 
in.  
Exklusionskriterier: patienterna ska inte vara 
barn, de ska inte vara familjemedlemmar till 
döende patienter. 
Urvalsförfarandet: Familjemedlemmar till 
patienter som intagits på en medicinsk-
kirurgisk intensivvårdsavdelning rekryterades 
av ansvariga sjuksköterskan.  
Datainsamlingsmetod: Inspelade 
ostrukturerade intervjuer med öppna frågor 
gjordes. Fältanteckningar i form av memos 
användes samt en journal med reflektioner. 
Dataanalysmetod: Analysen skedde samtidigt 
som datainsamlingen och det inspelade 
materialet blev ordagrant transkriberat av 
forskaren. Tolkande sammanfattningar och 
kodningar av individuella uttalanden 
resulterade i identifikation av teman.  
 

Svagheter: 
Forskaren har själv både 
intervjuat och transkriberat 
materialet, vilket gör att 
det finns en risk att hen har 
påverkat resultatet.  
 
Styrkor: 
De har följt riktlinjerna för 
den metod de valt. 
Studien är väl beskriven.  
De har en bra variation på 
deltagare.  
Tydliga inklusions och 
exklusionskriterier.  
 
 
  

Det är mycket viktigt att få 
ärlig och förståelig 
information om patientens 
tillstånd för att förstå 
prognosen och därmed 
hjälpa deltagarna att 
hantera situationen.  
Det var värdefullt att 
information gavs utan att 
familjemedlemmarna 
själva behövde efterfråga 
den, speciellt vid 
förändringar av tillstånd. 
Det gav en känsla av 
trygghet när kontinuerlig 
information gavs. 
Vårdpersonal som ger 
information måste försäkra 
sig om att informationen är 
förstådd. Det fanns ett 
starkt behov av att vara 
nära patienten.  
Spirituella aktiviteter och 
kontakt med omtänksam 
vårdpersonal upplevdes 
som ett stort stöd.  
Viktigt att se sin 
närstående bli väl 
omhändertagen. 

 


