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Sammanfattning 
Bakgrund: När en akut sjukdom eller trauma plötsligt inträffar blir livet 
oorganiserat och splittrat för den kritiskt sjuke och de närstående. De 
närstående konfronteras med funderingar kring liv och död vilket kan leda 
till stress och oro. Hur närstående bemästrar krisen är individuellt och 
beroende av personlighet och tidigare erfarenheter. Syfte: Syftet med 
litteraturstudien var att belysa närståendes upplevelser i samband med att en 
familjemedlem insjuknar akut i en kritisk sjukdom. Metod: En 
litteraturstudie har gjorts baserad på femton kvantitativa och kvalitativa 
vetenskapliga artiklar och en skönlitterär bok. Resultat: Analysen av 
artiklarna resulterade i två huvudkategorier; trygghet och otrygghet. 
Information, delaktighet och välbefinnande var tre underkategorier som 
tillsammans ledde till att närstående upplevde trygghet. Om närstående 
upplevde otrygghet baserades detta på negativa upplevelser som brist på 
information, utanförskap och obehag. Slutsats: Sjuksköterskor behöver 
ökad kunskap och förståelse för att kunna vägleda och stötta närstående i 
akut kris. I litteraturstudiens resultat framgick att all vårdpersonals 
bemötande var av betydelse för att närstående skulle uppleva trygghet. 
Sjuksköterskan är dock nyckelpersonen för att skapa en holistisk omvårdnad 
med familjen i fokus. 
 
Nyckelord: Kritisk sjukdom, närstående, upplevelser, familjemedlem, 

omvårdnad 
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Abstract 
Background: When an acute illness or trauma occurs, life becomes 
disorganised and shattered for the critically ill person and his/her family 
members. The family members are confronted with thoughts about life and 
death which can cause stress and anxiety. How the family members cope 
with the crisis is individual and depending on personality and earlier 
experiences. Aim: The purpose of this literary review was to illustrate the 
family members´ experiences when dealing with a critically ill family 
member. Method: A literary review was made based on fifteen qualitative 
and quantitative scientific articles and a literary book. Findings: The 
analysis of the articles resulted in two main categories; security and 
insecurity. Information, involvement and wellbeing were the three 
subcategories which together lead to family members´ feeling of security. 
The feeling of insecurity was caused by negative experiences such as a lack 
of information, exclusion and discomfort. Conclusion: Nurses need to 
improve their knowledge and understanding in order to guide and support 
family members dealing with a life crisis. The result of the literary review 
made it apparent that all hospital personal are important for family members 
to feel security. The nurse however is a key employee of the hospital staff in 
order to offer a holistic family nursing.   
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BAKGRUND 
När akut sjukdom eller trauma plötsligt inträffar blir livet oorganiserat och 

splittrat för den kritiskt sjuke och de närstående. Hela familjen hamnar i ett kaos 

av ständigt beslutsfattande och de kämpar för att begripa situationen. De 

närstående vistas i en främmande och skrämmande teknologisk miljö och tvingas 

handskas med sin egen och familjens stress samt den ändlösa väntan på att få veta 

vad som ska hända (Pryzby, 2004).  

 

Miljön på intensivvårdsavdelningar (IVA) och akutmottagningar präglas av 

avancerad utrustning och specialutbildad personal. Patienterna övervakas med 

hjälp av teknisk apparatur som kopplas upp till monitorer genom katetrar, kanyler 

och elektroder (Urizzi & Corrêa, 2007; Wikström, Cederborg & Johanson, 2007). 

Personalen upplever trygghet och tillit till utrustningen och känner att de med 

hjälp av denna har kontroll över patientens tillstånd (Wikström, Cederborg & 

Johanson, 2007). Den negativa följden kan bli att sjuksköterskor fokuserar på 

teknologin kring patienten och inte uppfattar de närståendes reaktioner och 

upplevelser av den ovana miljön och situationen de befinner sig i (Urizzi & 

Corrêa, 2007).  

 

Vid omvårdnaden av en akut sjuk patient är det av vikt att sjuksköterskor har 

kunskap om närståendes sätt att reagera och hantera krissituationen för att kunna 

stötta dem (Johansson et al., 2006). Vid kris reagerar människor på olika sätt 

beroende på ålder, hur händelsen påverkar familjen och hur den sociala 

situationen ser ut (Cullberg, 2003). Direkt efter insjuknandet befinner de 

närstående sig i en chockfas där tillvaron upplevs kaotisk och efteråt kan den 

närstående ha svårt att minnas vad som sagts eller skett. Chockfasen övergår i en 

reaktionsfas då de närstående erfar att händelsen är verklig. Känslan av 

meningslöshet och ångest ökar samtidigt som närstående ifrågasätter anledningen 

till det inträffade (a.a). Hur de närstående upplever och tolkar den akuta krisen 

avgör hur de hanterar situationen (Lazarus, 1999).  

 

Coping är ett samlingsnamn för handlingssätt som används vid påfrestningar. De 

olika sätt närstående hanterar krav på sig själva och från omgivningen benämns 
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copingstrategier, vilka är individuella och utvecklas beroende på personlighet och 

tidigare erfarenheter (Lazarus, 1999). I en svensk kvalitativ studie av Johansson et 

al. (2006) presenteras en teoretisk modell baserad på två empiriska studier av 

närståendes copingstrategier, när en familjemedlem vårdas på IVA. I studien 

identifierades copingstrategier utifrån effektivitet och socialt stöd. Ändamålsenlig 

coping innebär att närstående bemästrar situationen och har stöd av sitt sociala 

nätverk. Närstående som inte förmår hantera sina problem och dessutom har svagt 

socialt nätverk har en bristfällig copingstrategi. Detta leder till ilska, sorg och 

psykisk ohälsa (a.a).   

 

Patienter värderar besök och närvaro av sin familj högt (Bergbom & Askwall, 

2000). Närvaron främjar patientens tillfrisknande, överlevnad och patienten 

upplever trygghet då den närstående är delaktig i vården. Närstående förmedlar en 

känsla av säkerhet och skydd då de försvarar patientens rätt genom att observera 

och kontrollera behandlingen. De närstående får även sin familjemedlem att känna 

sig delaktig i den sociala gemenskapen och denna kontakt utåt är betydelsefull för 

att den sjuke inte skall förlora känslan att vara en person. Ett inre lugn och en 

trygghet infinner sig när närstående finns till hands vilket gör att patienten lättare 

slappnar av och uttrycker sin rädsla. Närvaron av närstående inger hopp och 

trygghet hos familjemedlemmen och de distraherar från tankar kring döden (a.a).  

 

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee (2003) anser att stöd till patient och 

närstående är sjuksköterskors uppgift. Centralt i Travelbees teori är att 

sjuksköterskor har en mellanmänsklig relation med både patient och närstående, 

som kännetecknas av empati och god kommunikation (Travelbee, 2003). I 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska bekräftas vikten av 

sjuksköterskors egenskaper i bemötandet av närstående. Vidare framhålls att 

genom en dialog möjliggörs optimalt stöd och vägledning till närstående i kris 

(Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskor fokuserar primärt på patienten, vilket kan 

innebära att närstående känner sig utanför och mindre delaktiga. Med 

utgångspunkt från ett holistiskt perspektiv bör även familjen integreras i 

omvårdnaden. Vid akut sjukdom konfronteras de närstående med funderingar 

kring liv och död, rollfördelningar inom familjen och finansiella frågor, vilka är 

källor till stress och oro (Pryzby, 2004). Genom att ta del av närståendes 
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upplevelser kan sjuksköterskor få ökad förståelse för deras situation samt 

reflektera över sitt sätt att arbeta (Urizzi & Corrêa, 2007). 

 

SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att belysa närståendes upplevelser i samband med 

att en familjemedlem insjuknar akut i en kritisk sjukdom. 

 

Begreppsdefinitioner 
Med kritisk sjukdom menas i denna litteraturstudie att patienten befinner sig i ett 

livshotande tillstånd som kräver avancerad sjukvård. En familj definieras enligt 

Wright, Watson och Bell (2002, s. 72)  som ”en grupp människor som binds 

samman av starka emotionella band, en känsla av samhörighet och ett starkt 

ömsesidigt engagemang i varandras liv”, och närstående definieras enligt 

Socialstyrelsen (2005) som en person som individen  har en nära relation till.  

 

METOD 
En allmän litteraturstudie gjordes genom litteratursökning. Det innebar 

beskrivning och analys av sökta och valda studier aktuella inom kunskapsområdet 

(Forsberg & Wengström, 2003). För att kunna spegla närståendes upplevelser ur 

ett individuellt perspektiv har dessutom en självbiografisk skönlitterär bok ”Så 

sjuk av så lite” av Carlsson & Carlsson (1996) lästs (se bilaga 3). Närståendes 

upplevelser från självbiografin presenteras som citat i litteraturstudiens resultat. 

 

Urval 
Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara vetenskapliga, skrivna på 

engelska och svara mot studiens syfte. För att få aktuell information till studiens 

resultat valdes 1997 som tidigaste publikationsår. Exklusionskriterierna var 

artiklar som endast handlade om barn under 18 år, dels för att begränsa materialet 

och dels på grund av att barns upplevelser skiljer sig från vuxnas. I studier där 
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familjen betraktades som en enhet och fokus inte låg på den enskilde individens 

svar inkluderades dock barn under 18 år. 

 

Etiska överväganden  
I denna studie användes endast artiklar godkända av en etisk kommitté. Alla 

relevanta artiklar presenterades, oavsett vilken förförståelse litteraturstudiens 

författare hade, vilket Forsberg och Wengström (2003) rekommenderar. 

 

Datainsamling 
Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl, PubMed, MedLine och 

PsykInfo. Databaserna valdes i överensstämmelse med Forsberg och Wengström 

(2003), för att de täcker omvårdnadsområdet. Sökorden som användes var critical 

illness, relative, experience, family members och significant others. Första 

artikelsökningen begränsades till publikationer efter 2001 och tio artiklar valdes 

ut. En manuell sökning gjordes ur dessa tio artiklars referenslistor. För att utöka 

antalet sökträffar ändrades begränsningen till 1997. Nya databaserade sökningar 

gjordes, med avgränsningen 1997, där ytterligare fem artiklar valdes ut. 

Artiklarnas relevans bedömdes genom att abstracts lästes och om abstract inte var 

tillgängligt uppskattades relevansen med hjälp av titlarna (Polit & Beck, 2004). 

Sammanlagt valdes 20 artiklar och de databaserade sökningarna dokumenterades i 

ett sökschema (se bilaga 1). Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Forsberg och 

Wengströms (2003) checklistor. Artiklarnas kvalitet värderades av författarna 

efter måtten hög, medel och låg. Hög kvalitet innebar att urval, datainsamling och 

analys var tydligt beskrivna i metoden, att resultatet svarade mot syftet och att 

diskussionen var väl utvecklad. I artiklar av medelgod kvalitet var metod och 

genomförande otillräckligt beskrivna men resultat och diskussion var 

välutvecklade. Låg kvalitet innebar att artiklarna inte var vetenskapliga eller 

granskade av en etisk kommitté och exkluderades därför. Under 

kvalitetsgranskningen exkluderades fyra artiklar, av vilka tre inte var 

vetenskapliga, samt en som inte svarade mot syftet. En av de 20 valda artiklarna 

beställdes från British Library, men kunde inte levereras. Till grund för studiens 

resultat användes åtta kvalitativa, fem kvantitativa och två artiklar med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats. Inom det valda omvårdnadsområdet söktes även 
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en självbiografisk skönlitterär bok som lästes av författarna (Carlsson & Carlsson, 

1996).  

 

Analys 
I resultatet användes både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Likheter och 

skillnader mellan artiklarnas resultat identifierades och en schematisk översikt 

sammanställdes (Friberg, 2006) (se bilaga 2). Artiklarna lästes av författarna var 

för sig och diskuterades därefter gemensamt.  

 

Vid analysen framkom att Critical Care Family Needs Inventory – CCFNI var ett 

mätinstrument som användes i ett flertal kvantitativa och kvalitativa studier för att 

studera närståendes behov. Dessa behov kartlades i en omfattande undersökning 

av Molter (1979). Behovslistan modifierades av Leske (1986) och denna 

utveckling av Molters kartläggning resulterade i CCFNI. Leske (1986) 

kategoriserade behoven i fem dimensioner: tillförsikt, närhet, information, 

välbefinnande och stöd. 

 

I de kvantitativa artiklarna som användes till litteraturstudiens resultat, 

rangordnades hur närstående upplevde att behoven blev bemötta. Resultatet av 

rangordningen omvandlades till meningsbärande enheter. Det kvalitativa 

analysarbetet beskrivs enligt Friberg (2006, s. 110) ”som en helhet som bryts ner 

till delar för att byggas upp till en ny helhet”. Författarna läste igenom artiklarna 

och skapade meningsbärande enheter utifrån varje artikels resultat. De 

meningsbärande enheterna bröts ner till koder och skrevs ner. Koderna 

grupperades in efter liknande teman och bildade slutligen två huvudkategorier: 

trygghet och otrygghet. Huvudkategorierna byggdes upp av tre subkategorier 

vardera. 
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Tabell 1. Huvudkategorierna trygghet och otrygghet med subkategorier 

 

TRYGGHET OTRYGGHET 

Information Brist på information 

Delaktighet Utanförskap 

Välbefinnande Obehag 

 

RESULTAT 
Trygghet 

 

Information  
”Läkaren påminde mig också om att det kommer flera bakslag, men att det 

går åt rätt håll. Jag får inte bli ledsen, känna hopplöshet och elände, 

menade han. Han påpekade också att det är viktigt att se ett par dagar 

tillbaka, eller till och med en vecka, för att man tydligt ska se förändring. 

Det är svårare från dag till dag eller från timme till timme. Han informerar 

bra!” (Carlsson & Carlsson, 1996, s. 47) 

 

Information var en viktig faktor för att närstående skulle uppleva trygghet. I en 

kvalitativ studie gjord i USA av Bond et al. (2003) intervjuades medlemmar ur sju 

familjer. Genom intervjuerna framkom att närstående hade behov av att förstå 

händelseförloppet då deras kritiskt sjuke familjemedlem lades in på en 

neurologisk akutavdelning. För att händelsen skulle vara hanterbar krävdes 

kontinuerlig information. Sjuksköterskan var en nyckelperson som förmedlade 

informationen på ett lättförståeligt och individuellt anpassat sätt. Detta styrks av 

en kvalitativ undersökning gjord i Storbritannien av Hughes, Bryan och Robbins 

(2005). I undersökningen intervjuades både närstående och sjuksköterskor för att 

påvisa skillnader och likheter mellan de olika perspektiven (a.a).  
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I Jordanien genomförde Al-Hassan och Hweidi (2004) en kvantitativ 

undersökning och i Kina gjordes en studie av Lee, Chien och Mackenzies (2000) 

med kvalitativ och kvantitativ ansats. I dessa båda studier framkom att 

vårdpersonal ofta använde sig av ett rutinmässigt språk som baserade sig på 

medicinska termer. Det var viktigt att information till närstående gavs på ett 

förståeligt språk, oavsett vilken tidigare kunskap och erfarenhet de närstående 

hade (a.a). Fontana (2006) gjorde en kvalitativ studie som baserades på intervjuer 

av sex familjer på en intensivvårdsavdelning i USA. Resultatet visade att 

familjemedlemmarna reagerade olika på den information de fick och därför var 

individuellt anpassad information viktigt. En del närstående ville inte veta detaljer 

angående patientens tillstånd, vilket de kände kunde reducera deras hopp (a.a). 

Andra önskade fullständig information även om informationen berövade dem 

deras hopp om patientens tillfrisknande. Detta bekräftades i ett flertal studier 

(Bond et al., 2003; Al-Hassan & Hweidi, 2004; Hughes, Bryan & Robbins, 2005). 

Personalens icke-verbala kommunikation som kroppsspråk, reaktioner och 

beteende tolkade och uppfattade närstående som information. Denna information 

tolkades olika av olika personer vilket skapade osäkerhet och tydliggjorde vikten 

av verbal information, som bekräftade eller dementerade tolkningarna. Det var 

betydelsefullt för närstående att informationen de fick stämde överens med 

patientens aktuella tillstånd och inte handlade om eventuella framtida händelser 

(Fontana, 2006). Närstående ansåg det betydelsefullt att få svar på sina frågor 

baserade på kunskap och inte på personalens antagande (Al-Hassan & Hweidi, 

2004; Fontana, 2006).  

 

En studie, gjord i Hong Kong av Lee och Lau (2003), undersökte närståendes 

behov av information med hjälp av intervjuer baserade på CCFNI. Resultatet 

visade att närstående var tillfredsställda med den information de fick angående 

patientens förväntade prognos och försäkran om att bästa vård gavs till patienten 

(a.a). Närstående påpekade vikten av att få enhetlig och kontinuerlig information 

från samma läkare (Lee, Chien & Mackenzie, 2000; Lee & Lau, 2003; Al-Hassan 

& Hweidi, 2004) och att alla i familjen deltog när informationen gavs. De 

värdesatte en daglig kontakt med ansvarig läkare som informerade om 
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förändringar, sjukdomsförloppet och den förväntade utgången (Lee, Chien & 

Mackenzie, 2000; Hughes, Bryan & Robbins, 2005). Redley et al. (2003) 

genomförde en kvantitativ studie där familjer i Australien tillfrågades angående 

behoven då en familjemedlem var kritiskt sjuk. Även i denna undersökning 

betonade närstående vikten av daglig information angående patientens tillstånd 

(a.a).   

 

Delaktighet  
”Jag bodde ju ganska länge på anhörigrummet och det var något som var 

mycket betydelsefullt för mig. Jag upplevde att personalen tyckte att jag 

kunde åkt hem något tidigare men för mig var det viktigt att vara i Peders 

närhet. Bara det att kunna gå in och titta med egna ögon närhelst jag kände 

behov av det. Det gav en trygghet som jag inte kunde ha fått genom att vara 

hemma och bara ringa och höra hur han mådde.” (Carlsson & Carlsson, 

1996, s. 112) 

 

Närstående hade behov av att se sin sjuke familjemedlem för att få en uppfattning 

om hur allvarligt tillståndet var. Händelseförloppet skedde så fort vid den akuta 

inläggningen och kunde vara chockartat för dem. De upplevde att det enda som 

betydde något var att få vara nära den sjuke så snart som möjligt efter ankomsten 

till sjukhuset. Närstående ville finnas vid den sjukes sida även vid 

återupplivningsförsök, trots det skrämmande scenariet (Redley et al., 2003). Bond 

et al. (2003) samt en finsk kvantitativ och kvalitativ studie av Åstedt-Kurki et al. 

(1999) påvisade att närstående upplevde ett behov av att delta i omvårdnaden 

under hela sjukhusvistelsen (a.a). Detta kunde innebära att hjälpa till med 

praktiska saker som exempelvis att assistera vid måltid och vid förflyttning. Stötta 

med hjälp av emotionellt stöd genom konversation, hålla handen, krama eller 

enbart finnas intill var annat som närstående nämnde i samband med delaktighet i 

omvårdnaden (Åstedt-Kurki et al., 1999). I en svensk kvalitativ studie av 

Johansson, Fridlund och Hildingh (2005) framgick att då närstående tilläts vara 

hos patienten och bevittna omvårdnad och behandling, fick de en uppfattning om 

situationen. Det var viktigt att sjuksköterskor uppmärksammade och identifierade 

närståendes behov av att delta i vården för att de skulle känna sig behövda. Fria 
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besökstider var en faktor som gjorde att familjen kände sig delaktiga. I samråd 

med personalen kunde besökstider avtalas så att de passade både familjen och 

verksamhetens rutiner (a.a). Önskemål om fria besökstider påvisades även i en 

studie gjord i Kina av Lee och Lau (2003). I studien framkom att då behovet av 

flexibla besökstider blev bemött, ökade närståendes känsla av delaktighet. 

Eggenbergers och Nelms (2007) amerikanska kvalitativa studie påvisade att 

delaktighet oftast handlade om en fysisk närhet inom familjen. Även en psykisk 

närhet mellan patient och familj växte fram när lidandet delades med varandra. 

Vid kritisk sjukdom stärktes familjebanden, medlemmarna skyddade varandra och 

en ömsesidig empati upplevdes inom familjen (a.a). 

 

Välbefinnande 
” När jag sedan satt inne hos dig, och var ledsen tyckte sjuksköterskan att vi 

skulle gå ut och sätta oss och prata lite. Vi kom aldrig längre än till slussen, 

men det var ett givande kort samtal. Vi pratade lite om olika 

försvarsmekanismer och om att det var viktigt att våga prata om hur det 

verkligen var, hur man upplever saker och ting och att man måste få säga 

det man känner eller är rädd för.” (Carlsson & Carlsson, 1996, s. 31) 

 

De närstående kände välbefinnande när de fick stöd från personalen och när 

personalen brydde sig om patienten. Välbefinnande uppnåddes även när 

närstående bemästrade situationen genom ändamålsenlig coping (Hupcey, 1999; 

Lee & Lau, 2003; Redley et al., 2003; Al-Hassan & Hweidi, 2004; Auerbach et 

al., 2005; Hughes, Bryan & Robbins, 2005; Johansson, Fridlund & Hildingh, 

2005; Fontana, 2006; Söderström, Saveman & Benzein, 2006; Eggenberger & 

Nelms, 2007). Auerbach et al. (2005) undersökte sambandet mellan närståendes 

personlighet och hur de upplevde personalens bemötande. Denna kvantitativa 

studie genomförd i USA visade att närstående med en optimistisk personlighet 

oftare upplevde att de var nöjda med bemötandet. Detta ledde till en bättre relation 

till personalen och en ökad tillfredsställelse med vården (a.a). Relationen till 

sjuksköterskor var avgörande för om närståendes upplevelser blev positiva eller 

negativa (Eggenberger & Nelms, 2007).  
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Söderström, Saveman och Benzein, (2006) beskrev i sin svenska kvalitativa studie 

att relationen mellan närstående och personal var en process, där faktorer som 

anpassning, tröst och bekräftelse påverkade varandra. Familjemedlemmar som 

upplevde att de blev bekräftade och fick tröst av personalen, hade lättare att 

anpassa sig till situationen och kände sig bemötta som personer och inte enbart 

som närstående (a.a). När sjuksköterskor kunde förmedla tröst och stöd upplevdes 

förtroende och tillit till personalen. För att familjen skulle känna välbefinnande 

och hopp krävdes att de kände sig säkra på att bästa möjliga vård gavs och att 

personalen visade engagemang för patienten (Al-Hassan & Hweidi, 2004; 

Auerbach et al., 2005; Johansson, Fridlund & Hildingh, 2005). Enligt Hupceys 

(1999) kvalitativa studie från USA framgick att när närstående kände en trygghet i 

relationen till personalen, upplevde familjen att de hittat sin roll på IVA. Detta 

ledde till en ökad säkerhet och närstående kunde tydligare uttrycka sina behov av 

att delta i omvårdnaden (a.a). När de närstående fick veta den förväntade utgången 

oavsett om det visade sig vara positivt eller negativ, ledde det till en känsla av 

kontroll och trygghet (Hupcey, 1999; Lee & Lau, 2003; Redley et at., 2003).  

 

Närstående med erfarenheter av tidigare sjukhusvistelse eller som arbetade på 

sjukhus, upplevde det lättare att finna sig tillrätta på avdelningen. Miljön kändes 

inte skrämmande då de redan kände till rutinerna (Hughes, Bryan & Robbins, 

2005). Familjemedlemmar kände ett välbefinnande när de kunde stötta varandra, 

men även när de fick stöd av andra familjer som vistats en längre tid på IVA 

(Hupcey, 1999). När det mellanmänskliga samspelet mellan personal, patient och 

familj fungerade tillfredsställande för närstående, upplevdes en känsla av lugn och 

trygghet (Söderström, Saveman & Benzein, 2006). Enligt studier gjorda av 

Johansson, Fridlund och Hildingh (2005) och Redley et al. (2003) upplevde 

närstående det som stödjande att bemötas av professionell personal. Studien av 

Redley et al. (2003) visade att närstående hade önskemål att bli mottagna av 

läkare eller sjuksköterska vid ankomsten till akutmottagningen. Familjer upplevde 

läkare som mer distanserade, medan sjuksköterskor upplevdes mer engagerade 

och tillmötesgående (Auerbach et al., 2005). Närstående upplevde tacksamhet 

över att sjuksköterskor ville etablera kontakt, svara på och förklara frågor. De 

kände förundran över hur väl sjuksköterskor tog sig an och tog hand om, inte bara 
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patienten utan familjen som helhet. Närstående beskrev att de upplevde att 

sjuksköterskor gjorde avsteg från sina ordinarie arbetsuppgifter för att kunna ta 

hand om familjen (Hupcey, 1999).  

 

Närståendes välbefinnande var inte enbart beroende av sjuksköterskors bemötande 

utan även av hur de själva förmådde hantera den psykiska påfrestningen. Ett sätt 

att hantera påfrestningen på var att skapa en strategi för att känna att de 

bemästrade situationen (Fontana, 2006). I studierna av Fontana (2006) och 

Johansson, Fridlund och Hildingh (2005) beskrev närstående behovet av att hålla 

sig sysselsatta genom att jobba, storstäda hemma eller med trädgårdsarbete för att 

få distans till det inträffande. Andra sätt att hantera situationen på var att hålla fast 

vid en positiv attityd eller att dra sig undan och isolera sig (Fontana, 2006). 

Genom att lita på sin egen förmåga att bemästra det inträffade blev de närstående 

starkare vilket indirekt stöttade patienten (Johansson, Fridlund & Hildingh, 2005). 

Närståendes välbefinnande grundades på tillit till personalens yrkeskunnande, 

samhörighet inom familjen eller religiös tro. I en studie från Jordanien, där 

majoriteten var troende muslimer, framgick det att närstående med religiös 

övertygelse överlät sin tillit i Guds händer (Al-Hassan & Hweidi, 2004).  

 

Otrygghet 

 

Brist på information  
”Sjuksköterskan sa att någon skulle komma och prata med mig och att vi 

skulle sitta kvar och vänta. Ett flertal doktorer av olika sort och grad sprang 

in och ut från salen. Jag förstod att kirurgerna talade om dig, om att de 

skulle ta in dig så fort som möjligt (på operation). Några nickade till hej, 

men ingen hade tid att komma fram.” (Carlsson & Carlsson, 1996, s. 14) 

 

Enligt en svensk, kvalitativ studie av Engström och Söderberg (2004) upplevde 

närstående ovisshet och otrygghet när de tvingades vänta på information från 

läkare på IVA och akuten. Detta påvisades även i Al-Hassans och Hweidis (2004) 

och Bonds et al. (2003) studier. Vidare beskrevs otrygghet i Fox-Wasylyshyns, 
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El-Masris & Williamsons (2005) kvantitativa studie från Kanada, där närstående 

upplevde frustration vid brist på information eller då de fick olika information 

från olika personer. Detta ledde till funderingar och farhågor om att patienten 

skulle avlida, vilket resulterade i rädsla och osäkerhet. Lees, Chiens och 

Mackenzies (2000) och Bonds et al. (2003) studier bekräftade att brist på 

information resulterade i otrygghet. Då närstående såg sin sjuke familjemedlem 

för första gången efter inläggningen upplevde de känslor som skräck och 

förtvivlan. Närstående upplevde att de inte blivit tillräckligt förberedda inför det 

första besöket hos patienten (Redley et al. 2003). Enligt studierna gjorda av Al-

Hassan och Hweidi (2004) och Lee, Chien och Mackenzie (2000) framkom att 

närstående ansåg det negativt när information gavs med medicinska termer. I Fox-

Wasylyshyns, El-Masris och Williamsons (2005) studie uttalade närstående ett 

behov av att få information om hur den tekniska utrustningen fungerade, men de 

upplevde att de inte fick denna information (a.a). Brist på information till familjen 

ledde till missförstånd och svårighet för de närstående att känslomässigt anpassa 

sig. De upplevde sig inte bekräftade av personalen, kände sig ignorerade och 

upplevde att de blev orättvist behandlade i förhållande till andra närstående, vilket 

ledde till en känsla av otrygghet (Söderström, Saveman & Benzein, 2006).  

 

Utanförskap  
”De har sittrond om dig. En sjuksköterska och en undersköterska gör sedan 

en modifierad vårdplan för dig. Den går ut på vila, sova, sjukgymnastik, äta 

och två timmars besök per dag. De vill hjälpa dig att strukturera din dag 

och försöka ge dig en dygnsrytm. Jag kan bara komma en av de två 

timmarna och känner mig lite besviken över att de inte inser att anhöriga 

har stor betydelse för patientens tillfrisknande.” (Carlsson & Carlsson, 

1996, s. 82) 

  

Vikten av att närstående fick känna sig delaktiga i omvårdnaden av sin sjuke 

familjemedlem styrktes av uttalanden om den frustration de upplevde då önskan 

om delaktighet i stället utvecklades till en känsla av utanförskap. Detta kunde till 

exempel vara att inte kunna besöka patienten på grund av begränsade besökstider 

eller att personalen var upptagna med att sköta den basala omvårdnaden som att 
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tvätta patienten eller byta sängkläder. I dessa situationer uppmuntrade inte alltid 

sjuksköterskor eller annan vårdpersonal de närstående att delta i vården. I stället 

upplevde de en maktlöshet över att inte kunna göra något praktiskt för 

familjemedlemmen och de närstående kände att det enda de kunde göra var att 

sitta och titta på patienten (Bond et al., 2003). Då närstående inte kände sig 

bekväma med, eller inte litade på personalen infann sig en känsla av utanförskap 

och otrygghet. De upplevde istället ett behov av att skydda sin familjemedlem 

(Hupcey, 1999) och blev mer vaksamma för att kunna försvara den sjukes 

autonomi (Hupcey, 1999; Fontana, 2006). Samtidigt som familjen kunde 

ifrågasätta varför de inte fick hjälpa till med omvårdnaden (Bond et al., 2003) 

kände de en rädsla för att störa personalen i sitt arbete (Hupcey, 1999). 

Upplevelser av utanförskap förstärktes vid tillfällen då beslut fattades angående 

den sjuke och förändringar genomfördes utan de närståendes vetskap. De 

upplevde en känsla av att förlora sitt inflytande då t ex vårdplanering genomfördes 

utan familjens närvaro (Hupcey, 1999).  

 

Obehag 
“Det var som om själva livet rann ut i sondslangen. Även om jag inte var 

förvånad så var det jobbigt. Jag blev också fruktansvärd irriterad över att 

sjuksköterskan och undersköterskan oavbrutet pratade om oväsentligheter, 

såsom var jag jobbade och att jag kunde ta med ett band med musik till dig, 

om jag ville.” (Carlsson & Carlsson, 1996, s. 43) 

 

Studier har visat att när en familjemedlem plötsligt insjuknade i en kritisk 

sjukdom upplevde närstående vårdtiden som ett känslomässigt kaos. I det akuta 

skedet blev de oförmögna att känna och reagera och befann sig i ett 

chocktillstånd. Detta tillstånd övergick sedan i känslor av oro, ångest, rädsla och 

ovisshet (Lee, Chien & Mackenzie, 2000; Fontana, 2006; Eggenberger & Nelms, 

2007). Familjen insåg att den akuta situationen var så allvarlig att deras närstående 

kunde avlida. Närstående upplevde att personalen inte uppmärksammade deras 

känslokaos (Lee, Chien & Mackenzie, 2000). Denna brist på uppmärksamhet och 

bekräftelse ledde till obehag. De kände sig missförstådda vilket skapade förvirring 

och svårigheter att anpassa sig till avdelningens rutiner. Detta resulterade i att 
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närstående upplevde en irrationell skräck och rädsla. Närstående beskrev att de 

blev som paralyserade, fick svårt att kommunicera med personal och att de 

saknade bekräftelse i sitt lidande (Söderström, Saveman & Benzein, 2006). Alla 

förändringar upplevdes skrämmande, allt från att byta avdelning till att patienten 

fick en ny medicin (Engström & Söderberg, 2004; Hughes, Bryan & Robbins, 

2005). Förändringar medförde att närstående kände sig förvirrade och utan 

kontroll över situationen, vilket gjorde att tiden på IVA upplevdes som otrygg 

(Hupcey, 1999). 

 

Känslan av obehag skapades inte enbart av missförstånd och otillfredsställd 

kommunikation, utan även då närstående kände oförmåga att hantera den psykiska 

stressen. Parallellt med att de oroade sig för sin kritiskt sjuke familjemedlem gick 

vardagslivet vidare med krav från arbete, barn och försörjning vilket ytterligare 

ökade stressen (Hupcey, 1999; Engström & Söderberg, 2004). Närstående 

upplevde att de måste vara starka och inte visa sina känslor inför patienten 

(Hupcey, 1999; Fontana, 2006). De tvingades ständigt dölja sina känslor vilket 

ledde till en psykisk påfrestning (Hupcey, 1999; Engström & Söderberg, 2004). 

Pågick den psykiska påfrestningen under en längre tid kunde de närstående bli 

psykiskt eller fysiskt sjuka (Fontana, 2006).  

 

Närstående upplevde det som overkligt och kände rädsla vid åsynen av hur den 

sjuke förändrades. Det väckte ett obehag att se sin familjemedlem medvetslös, 

djupt medicinerad eller respiratorbehandlad. Närstående uppmanades av personal 

att prata med patienten vilket upplevdes som skrämmande, eftersom de inte fick 

något svar (Engström & Söderberg, 2004). I den ångestfyllda situationen uppkom 

skuldkänslor hos de närstående och funderingar på om händelsen hade kunnat 

förhindras (Fontana, 2006). Närstående upplevde otrygghet och obehag angående 

patientens tillstånd men även rädsla för vad som kunde hända i framtiden (Åstedt-

Kurki et al., 1999; Johansson, Fridlund & Hildingh, 2005).  
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DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Författarna valde att göra en litteraturstudie för att få förståelse för hur närstående 

upplevde sin situation då en familjemedlem vårdades för en kritisk sjukdom på 

akuten eller IVA. Studiens syfte valdes på grund av att författarna har erfarenhet 

från akut- eller intensivvård och har intresserat sig för hur närstående bör bemötas 

i vården. Förutom artiklarna som ligger till grund för litteraturstudien läste 

författarna en självbiografisk bok som gav en ökad insikt och förståelse för 

närståendes situation. Självbiografin presenteras som belysande citat i resultatet, 

för att urskilja litteraturen från de vetenskapliga artiklarna. Boken skrevs 1996 och 

en aktuell omvårdnadsaspekt kan ifrågasättas, eftersom vården ständigt utvecklas. 

Den första artikelsökningen begränsades till publikationer efter år 2001, vilken 

författarna snart konstaterade var för snäv och utvidgade till 1997.  

 

Artikelsökningarna som gjordes resulterade i oväntat många kvantitativa artiklar. 

Författarna hade svårighet att tolka resultatet på grund av att det presenterades i 

tabeller och i korta förklarande kommentarer. De kvalitativa artiklarna var mer 

ändamålsenliga, eftersom studien riktas mot upplevelser och författarna 

reflekterade i efterhand över att en begränsning till endast kvalitativa studier 

kunde ha gjorts. Samtliga artiklar var skrivna på engelska vilket kan ha lett till 

feltolkning av resultatet, på grund av författarnas bristande kunskap i det engelska 

språket. För att minimera denna risk läste författarna artiklarna var för sig och 

diskuterade och analyserade därefter resultatet gemensamt. 

 

En svaghet i litteraturstudiens metod var att författaren som läste artikeln först 

skrev ner en kort sammanfattning, vilken kan ha styrt övriga författares 

uppfattning av artikeln. En artikel där titel och abstract var skrivna på engelska 

och svarade mot studiens syfte valdes bort, eftersom artikeln var skriven på 

portugisiska. En annan artikel som också svarade mot studiens syfte beställdes, 

men kunde inte levereras. Bortfallet av dessa två artiklar kan ha påverkat det 

slutgiltiga resultatet. Två av resultatets artiklar beskrev bristfälligt 

tillvägagångssättet i metodavsnittet, vilket kan minska artiklarnas och denna 
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litteraturstudies trovärdighet. Författarna anser att styrkan i litteraturstudien var att 

inga länder uteslöts, utan studier från t.ex. Kina, Jordanien och Australien som 

svarade mot syftet och var skrivna på engelska inkluderades. I sitt arbete möter 

sjuksköterskor ständigt människor från olika länder och kulturer och författarna 

ansåg det därför viktigt att undersöka även dessa närståendes upplevelser. Inga 

skillnader beträffande närståendes upplevelser framkom, trots att artiklar valts 

från ett flertal länder med olika kulturer. I litteraturstudiens resultat var 

närståendes positiva upplevelser övervägande, vilket kan ha berott på att 

artiklarnas resultat huvudsakligen var positiva. Det kan dock även ha berott på att 

författarna haft tendens att fokusera på de positiva upplevelserna i artiklarna, på 

bekostnad av de negativa. 

 

Två av de kvalitativa artiklarna var framträdande i litteraturstudiens resultat. Den 

ena är gjord av Fontana (2006) och beskriver närståendes upplevelser på IVA som 

en berg- och dalbana. Liknelsen ökade läsarens förståelse om hur förvirrande och 

skräckfyllda upplevelserna kan vara. Resultatet presenterades som en 

känslomässig åktur, bestående av upp- och nergångar, tvära vändningar och hög 

fart. När åkturen väl börjat var passagerarna maktlösa och hade ingen kontroll. I 

den andra studien hade Söderström, Saveman och Benzein (2006), genom 

observationer och intervjuer, kommit fram till att samspelet mellan personal och 

närstående var en process som kan gå i två riktningar. Positivt bemötande ledde 

till trygghet och familjemedlemmarna kunde öppet visa sina känslor och uttrycka 

sina behov. Detta ledde till ökad förståelse från personalen, som bekräftade och 

uppmuntrade de närstående. I processens omvända riktning ledde negativt 

bemötande till att närstående upplevde en osäkerhet som speglade sig i deras 

beteende. Personalen hade svårt att hantera detta och valde att ignorera 

närstående, vilket medförde en känsla av otrygghet. Författarna anser att resultatet 

i denna litteraturstudie har likheter med Söderströms, Savemans och Benzeins 

(2006) undersökningsresultat. 
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Resultatdiskussion  
Litteraturstudiens syfte var att belysa närståendes upplevelser i samband med att 

en familjemedlem insjuknar akut i en kritisk sjukdom. Resultatet visade att 

närståendes upplevelser ledde fram till trygghet eller otrygghet.  

 

Från och med det akuta insjuknandet genomgick närstående en process där 

relationen till sjuksköterskor var elementär (Bond et al., 2003). Processen 

innefattade en emotionell bearbetning av de upplevelser familjer tvingades 

genomgå (Auerbach et al., 2005). Hur processen upplevdes var individuellt, 

eftersom varje människa är unik. Olika faktorer påverkade processens utveckling 

mot trygghet eller otrygghet. Faktorerna innefattade information, delaktighet och 

välbefinnande. Beroende på hur faktorerna interagerade med varandra resulterade 

upplevelserna i trygghet eller otrygghet.  

 

Författarna valde att diskutera upplevelser som ledde till att närstående kände 

trygghet. Mellan närståendes upplevelser av trygghet i denna litteraturstudie och 

Aaron Antonovskys (2005) känsla av sammanhang kan paralleller dras. Enligt 

Antonovsky krävs begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att uppnå en 

känsla av sammanhang – KASAM.  Författarna valde att diskutera resultatet med 

Antonovskys modell som tolkningsram. För att närstående skulle uppleva trygghet 

var det av vikt att de fick information, kände delaktighet och välbefinnande. 

Författarna anser att trygghet och känsla av sammanhang kan likställas.  

 

Begriplighet innebär en känsla av att förstå sin situation och de problem som 

uppstår (Antonovsky, 2005). Samtliga studiers resultat hävdade att närstående 

upplevde information som ett betydelsefullt behov (Lee, Chien & Mackenzie, 

2000; Bond et al., 2003; Al-Hassan & Hweidi, 2004; Engström & Söderberg, 

2004; Fox-Wasylyshyn, El-Masri & Williamson, 2005; Söderström, Saveman & 

Benzein, 2006). Information var nödvändigt för att närstående skulle begripa 

händelseförloppet. Närstående var i behov av tydlig information för att inte 

misstolka personalens icke-verbala kommunikation. Informationen måste vara 

ärlig, konsekvent och individuellt anpassad. Av litteraturstudiens resultat 

framkom det att närstående upplevde att de befann sig på en okänd plats fylld av 
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nya och skrämmande intryck (Lee, Chien & Mackenzie, 2000; Bond et al., 2003; 

Redley et al., 2003; Al-Hassan & Hweidi, 2004; Hughes, Bryan & Robbins, 2005; 

Fontana, 2006). Enligt en studie gjord av Hughes, Bryan och Robbins (2005) hade 

närstående ingen erfarenhet av rutinerna på akutmottagningar eller IVA. De ansåg 

att tv-program hade framhållit en bild av vad de kunde förvänta sig, men insåg 

dock att bilden var orealistisk (a.a). Läkarna fattade besluten och hade makten 

angående patientens behandling, vilket ledde till att närstående kände sig maktlösa 

(Lee, Chien & Mackenzie, 2000; Bond et al., 2003; Redley et al., 2003; Al-Hassan 

& Hweidi, 2004; Hughes, Bryan & Robbins, 2005; Fontana, 2006).  

 

För att bryta detta maktmönster hävdar denna litteraturstudies författare att 

information från personalen är av högsta vikt. Närstående har behov av att få 

information på olika sätt på grund av att de har olika förförståelse och kunskap, 

vilket sjuksköterskan bör ha i åtanke när information ges. Sjuksköterskan måste 

ha förmåga att öppna för en dialog med närstående och vara lyhörd för 

individuella behov och önskningar. Detta styrks av Kutashs och Northorops 

(2007) kvalitativa studie där sex närstående intervjuas från tre olika 

intensivvårdsavdelningar i USA. Av studiens resultat framgick att om 

sjuksköterskan dock inte förmår ta kontakt och öppna för en dialog med 

närstående, inger det en känsla av otrygghet (a.a). En annan viktig aspekt som 

sjuksköterskan bör vara medveten om är att närstående uppmärksammar deras 

mimik och kroppsspråk och tolkar detta som information. För att minimera risken 

för feltolkningar ska sjuksköterskan försäkra sig om att den information hon ger 

uppfattas korrekt. 

 

Meningsfullhet innebär att våga konfrontera problemet och att försöka finna en 

mening i tillvaron enligt Antonovsky (2005). För att närstående skulle känna 

meningsfullhet krävdes att de fick vara delaktiga i omvårdnaden, vara nära sin 

familjemedlem och att se vad som händer. Detta fick närstående att känna sig 

behövda och det ingav en känsla av kontroll. För att möjliggöra för närstående att 

vara nära, var det viktigt att besökstiderna var anpassade till deras vardag 

(Hupcey, 1999; Åstedt-Kurki et al., 1999; Lee, Chien & Mackenzie, 2000; Bond 

et al., 2003; Lee & Lau, 2003; Redley et al., 2003; Al-Hassan & Hweidi, 2004; 

Engström & Söderberg, 2004; Auerbach et al, 2005; Fox-Wasylyshyn, El-Masri & 
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Williamson, 2005; Hughes, Bryan & Robbins, 2005; Johansson, Fridlund & 

Hildingh, 2005; Fontana, 2006; Söderström, Saveman & Benzein, 2006; 

Eggenberger & Nelms; 2007). Den ständiga väntan närstående tvingades hantera 

underlättades då de kände närhet till sin sjuke familjemedlem. Möjligheten att 

kunna gå in till patienten och att se hur han eller hon mådde ingav en känsla av 

kontroll och trygghet (Kutash & Northrop, 2007).  

 

Författarna anser att den professionella sjuksköterskan bör se och identifiera 

närståendes behov av delaktighet i omvårdnaden. Det ingår i sjuksköterskans 

yrkesroll att stötta och möjliggöra delaktigheten i den mån närstående önskar. 

Eftersom patienter ofta är oförmögna att fatta egna beslut under den akut kritiska 

sjukdomen, vill närstående bevaka den sjukes intressen och upplever trygghet när 

de inkluderas i beslutsfattandet. Enligt Travelbee (2003) upplever alla människor 

lidande, men den enskilda individens upplevelser av lidandet är mycket 

individuellt och personligt. I hennes omvårdnadsteori poängteras vikten av att 

familjen inkluderas i omvårdnaden, eftersom den sjuke är en i familjen. I teorin 

beskrivs att sjuksköterskor måste besitta kunskap och insikt för hur närstående 

känner och upplever och för att kunna ge ett gott bemötande (a.a).  

 

Hanterbarhet definieras enligt Antonovsky (2005) som upptäckande av resurser 

som står till ens förfogande för att bearbeta och lösa problem. Resurserna 

innefattar en känsla av egen kontroll eller stöd från omgivningen (a.a). Författarna 

hävdar att detta sätt att bemästra situationen och känna stöd hjälper de närstående 

att finna välbefinnande. Lazarus (1999) beskriver att tron på den egna förmågan är 

avgörande för en framgångsrik coping och att det egna agerandet har betydande 

effekt. Hur närstående hanterade den psykiska stressen och hur de bemästrade 

situationen var högst individuellt. Personlighet och tidigare livserfarenhet var 

avgörande för närståendes välbefinnande. Välbefinnande uppnåddes då de kände 

att sjuksköterskor brydde sig om hela familjen och inte enbart patienten. 

Närstående hade tendens att sätta sitt eget välbefinnande i andra hand för att 

fokusera på patientens tillfrisknande. De behövde därför uppmuntras att ta hand 

om sig själva, genom att sjuksköterskor påminde dem om vikten av att sova och 

äta (Hupcey, 1999; Al-Hassan & Hweidi, 2004; Auerbach et al., 2005; Hughes, 



 

20    

Bryan & Robbins, 2005; Johansson, Fridlund & Hildingh, 2005; Fontana, 2006; 

Söderström, Saveman & Benzein, 2006).  

 

Det plötsliga insjuknandet beskrivs av närstående som ett kaos av känslor. 

Författarna har reflekterat över att närstående i detta kaos ändå kan känna 

välbefinnande med hjälp av stöd och bekräftelse från sjuksköterskan. Stödet 

innebär exempelvis gester som en klapp på axeln och uppmuntrande ord. För att 

kunna trösta måste sjuksköterskan uppmärksamma närståendes sinnesstämning 

och ha förmågan att bara kunna lyssna. Detta bekräftas i doktorsavhandlingen 

gjord av Johansson (2006), där det framgick i resultatet att närstående upplever 

det som stödjande med ”empowerment” vilket innebär den process och möjlighet 

människor har för att uppnå inflytande och bestämmande över den egna 

situationen. Johansson beskriver att de tre stöddimensionerna för att närstående 

ska uppnå detta, är ”att lita på sig själv”, ”att möta vänlighet” och ”att möta 

professionalitet” (a.a). Författarna anser att sjuksköterskan i sin yrkesutövning kan 

uppmuntra, bekräfta och stötta de närståendes inre och yttre resurser. Då 

sjuksköterskan inger förtroende och tillit upplever närstående ett lugn, vilket 

hjälper dem att känna hanterbarhet och välbefinnande.  

 

Slutsats 
Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet krävs för att närstående ska uppleva 

en känsla av sammanhang i den svårbegripliga situation som den akuta krisen 

utgör. Närstående behöver stöd för att uppleva tillvaron som meningsfull, förstå 

och begripa sin situation och vilken roll de själva spelar. Känslan av sammanhang 

uppstår ur närståendes förmåga att förstå händelseförloppet och sina känslor. 

Genom att ge information, möjliggöra närståendes delaktighet och arbeta för ett 

ökat välbefinnande, kan sjuksköterskan bidra till att de närstående upplever 

krissituationen som meningsfull trots svårigheterna.  

 

Författarnas ambition med litteraturstudien var att öka förståelsen för närståendes 

upplevelser och därigenom kunna vägleda sjuksköterskor i att stötta närstående i 

akut kris. För att skapa en god relation och öka närståendes känsla av trygghet, 
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krävs att sjuksköterskor vidareutvecklar sin kunskap. En tanke hos författarna är 

att utveckla ett handlingsprogram för att utbilda sjuksköterskor på IVA och 

akutmottagningar, för att de ska kunna hjälpa närstående i kris. 

Handlingsprogrammet kan baseras på Antonovskys (2005) och Travelbees (2003) 

teorier som båda framhäver vikten av det holistiska omvårdnadsperspektivet. En 

intressant aspekt för vidare forskning är att undersöka sjuksköterskans perspektiv 

angående involverandet av närstående i omvårdnaden, vid kritisk sjukdom. När 

relationen till sjuksköterskan inger förtroende har familjen större möjlighet att 

uthärda den kritiska och påfrestande tiden. En enda negativ upplevelse av 

sjuksköterskans bemötande kan sätta prägel på hela sjukhusvistelsen. All 

vårdpersonals bemötande är av betydelse för att närstående ska uppleva trygghet, 

men det är dock tydligt att sjuksköterskan är nyckelpersonen för att skapa en 

holistisk omvårdnad. 
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Sökschema för datorbaserad litteratursökning       
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Huvud sökord Under sökord Avgränsningar Antal sökträffar i 
databas 

Motiv till exklusion 
av artiklar 

Utvalda artiklar till 
resultat 

Cinahl/Medline 
070906 

Critical illness Experience  
Relative 
 

Advanced 
Efter 2001 

47 Ej akut kritisk 
sjukdom som t.ex.: 
cancer, palliativ, 
andra diagnoser och 
barnintensivvård.  

10 

Cinahl/Medline 
071106 
 
 
 

Critical illness  Advanced 
Efter 1997 

10007   

Cinahl/Medline 
071106 
 
 
 

Critical illness Experience Advanced 
Efter 1997 

751   

Cinahl/Medline 
071106 

Critical illness Experience  
Relative 
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Efter 1997 

58 Ej akut kritisk 
sjukdom som t.ex.: 
cancer, palliativ, 
andra diagnoser och 
barnintensivvård. 

(10 från tidigare 
sökningar) 
1 

Cinahl/Medline 
071106 
 
 
 
 
 

Critical illness Experience  
Family members 
 

Advanced 
Efter 1997 

138 Redan utvalda artiklar 
Ej akut kritisk 
sjukdom som t.ex.: 
cancer, palliativ, 
andra diagnoser och 
barnintensivvård 

3 

Cinahl/Medline 
071106 
 
 
 
 

Critical illness Experience 
Significant others 
 

Advanced 
Efter 1997 

19 Redan utvalda artiklar 
Ej akut kritisk 
sjukdom som t.ex.: 
cancer, palliativ, 
andra diagnoser och 
barnintensivvård. 
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databas 

Motiv till exklusion 
av artiklar 

Utvalda artiklar till 
resultat 

PubMed 
071109 

 
 
 

Critical illness  Efter 1997 
19+ 

2408   

PubMed 
071109 
 
 
 

Critical illness Experience Efter 1997 
19+ 

112 .  

PubMed 
071109 
 
 

Critical illness Experience  
Relative 

Efter 1997 
19+ 

26 Ej akut kritisk 
sjukdom som t.ex.: 
cancer, palliativ, 
andra diagnoser och 
barnintensivvård. 

(3 från tidigare 
sökningar) 

PubMed 
071109 
 
 

Critical illness Experience 
Family members 

Efter 1997 
19+ 
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sjukdom som t.ex.: 
cancer, palliativ, 
andra diagnoser och 
barnintensivvård. 

(3 från tidigare 
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PubMed 
071109 
 

Critical illness Experience 
Significant others 
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19+ 
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sjukdom som t.ex.: 
cancer, palliativ, 
andra diagnoser och 
barnintensivvård. 

 

PsykINFO 
071109 
 
 
 

Critical illness  Advanced  
Efter 1997 

263   

PsykINFO 
071109 
 
 
 

Critical illness Experience Advanced  
Efter 1997 
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Motiv till exklusion 
av artiklar 

Utvalda artiklar till 
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071109 

Critical illness Experience 
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Critical illness Experience 
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Critical illness Experience 
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Artikelöversikt     
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval Datainsamlingsmetod 
Genomförande Analys 

Resultat 
Huvudfynd 

Kvalitet 
 

Al-Hassan, 
M.A 
Hweidi, I.M 
 
 
 
 
 
 
 
Jordanien 
2004 

The perceived needs of 
Jordanian families of 
hospitalized, critically ill 
patients 

Att identifiera behoven hos 
jordanska familjer när en 
närstående vårdas för 
kritisk sjukdom på IVA. 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie med 
frågeformulär som 
besvarades av 158 
familjemedlemmar. 
Mätskala CCFNI 
Kategoriserat enligt CCFNI 
Redovisas i tabeller och text. 

Familjemedlemmar 
rangordnade sina behov efter 
hur viktiga de upplevdes. 

1) Tillförsikt/säkerhet 
2) Information 
3) Närhet/delaktighet 
4) Välbefinnande 
5) Stöd 

HÖG 
Utförligt beskriven 
metod 
Diskussionen var väl 
utvecklad och 
självkritisk. 
Studien väckte nya 
frågor för vidare 
forskning. 

Auerbach, S.M 
Kiesler, D.J 
Wartella, J 
Rausch, S 
Ward, K.R 
Ivatury, R 
 
 
 
 
 
 
USA 
2005 

Optimism, satisfaction 
with needs met, 
interpersonal perceptions 
of the healthcare team, 
and emotional distress in 
patient´s family members 
during critical care 
hospitalization 

Att undersöka: 
1) i vilken omfattning 
familjens behov har blivit 
bemötta 
2) nivån av psykisk 
dysfunktion och emotionell 
stress hos närstående 
3) hur familjen bedömer att 
patienten vårdas av 
sjuksköterska och läkare 
4) hur dessa faktorer 
påverkar varandra   

Kvantitativ 
Frågeformulär med 40 
medverkande familjer på 
IVA. Formulären fylldes i 
både vid inläggning och 
utskrivning. 
Med hjälp av fem mätskalor 
bland annat CCFNI, 
rangordnas de variabler som 
undersöks i studien. 
Redovisas i tabeller och text. 

Upplevelserna på IVA var 
beroende av faktorer som 
interagerar med varandra.  

• Familjens 
optimistiska 
inställning 

• Familjens uppfattade 
relation med 
sjuksköterska och 
läkare 

• Familjens upplevelser 
av hur deras behov 
bemöts 

HÖG  
Utförligt beskriven 
metod 
Diskussionen var väl 
utvecklad och 
självkritisk. 
Studien väckte nya 
frågor för vidare 
forskning. 



 

   

 
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval  Datainsamlingsmetod 
Genomförande Analys 

Resultat 
Huvudfynd 

Kvalitet 
 

Bond, A.E 
Draeger, C.R 
Mandleco, B 
Donnely, M 
 
 
 
 
 
 
 
 
USA 
2003 

Needs of family members 
of patients with severe 
traumatic brain injury 

Att kartlägga erfarenheter 
och behov hos familjer till 
patienter med allvarliga 
hjärnskador 

Kvalitativ 
Individuella dagliga 
bandade intervjuer med sju 
familjemedlemmar på en 
neurologisk akutavdelning 
Fenomenologisk analys 

Visar de närståendes 
upplevda erfarenheter i 
följande kategorier. 

• Behov av att få veta 
sanningen om 
patientens tillstånd 

• Behov av konsekvent 
information 

• Behov av delaktighet i 
omvårdnaden 

• Behov av att förstå 
vad som händer 

HÖG 
Utförligt beskriven 
metod 
Diskussionen var väl 
utvecklad och 
självkritisk. 
Studien väckte nya 
frågor för vidare 
forskning. 

Eggenberger, 
S.K 
Nelms, T.P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USA 
2007 

Being family: The family 
experience when an adult 
member is hospitalized 
with a critical illness 

Att förstå och tolka 
familjens erfarenhet när en 
vuxen familjemedlem läggs 
in på IVA 

Kvalitativ 
Semistrukturerade, bandade 
intervjuer med elva familjer. 
Intervjuerna utfördes 
familjevis, familjen 
betraktades som en enhet 
(bestående av två till sju 
medlemmar i åldern 13 – 79 
år). 
Fenomenologisk analys 

De närstående beskrev att 
IVA tiden upplevdes som 
förvirrande, skrämmande och 
utan kontroll.   
Deras tillvaro upplevdes som 
en oviss väntan. 
Konflikter uppstod med 
övriga familjen och med 
personal.  
De närstående önskade större 
förståelse från 
sjuksköterskorna. 
Många önskade närhet till 
patienten och upplevde allt 
annat som oviktigt. 

HÖG 
Utförligt beskriven 
metod 
Diskussionen var väl 
utvecklad och 
självkritisk. 
Studien väckte nya 
frågor för vidare 
forskning. 



 

   

 
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval Datainsamlingsmetod 
Genomförande Analys 

Resultat 
Huvudfynd 

Kvalitet 
 

Engström, Å 
Söderberg, S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sverige 
2004 

The experiences of 
partners of critically ill 
persons in an intensive 
care unit 

Att beskriva maka/makes 
upplevelser när deras 
partner vårdas på IVA 

Kvalitativ 
Intervjuer, bandade, med 
sju partners 
(make/maka/sambo) på IVA. 
Intervjuerna genomfördes 
två till nio månader efter att 
den kritiskt sjuke partnern 
vårdats på IVA. 
Temabaserad 
innehållsanalys 

Upplevelserna delades in i tre 
teman: vara närvarande, sätta 
sig själv på andra plats och 
leva i ovisshet. 
Närstående upplevde det 
viktigt att finnas i närheten av 
patienten och de beskriver att 
vardagslivet förändras 
mycket.  
Tiden på sjukhuset 
karakteriseras av ovisshet och 
de närstående upplever att de 
alternerar mellan hopp och 
förtvivlan. 

HÖG 
Utförligt beskriven 
metod 
Diskussionen var väl 
utvecklad och 
självkritisk. 
Studien väckte nya 
frågor för vidare 
forskning. 

Fontana, J.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USA 
2006 

A sudden, life-
threatening medical 
crisis: the family´s 
perpective 

Att beskriva upplevelserna 
av en plötslig livshotande 
kritisk sjukdom ur familjens 
perspektiv 

Kvalitativ 
Ostrukturerade intervjuer, 
bandade, med sex 
familjemedlemmar på IVA. 
Deskriptiv fenomenologisk 
analys 

Närstående beskriver att de 
inledningsvis var oförmögna 
att känna och upplevde en 
skräckfylld väntan. De lärde 
sig tolka det outsagda och 
tvingades att söka 
information. Familjen 
upplevde även en känsla av att 
de ville skydda varandra.  
För att kunna hantera 
stressen använde de 
närstående olika 
copingstrategier . 

HÖG 
Utförligt beskriven 
metod 
Diskussionen var väl 
utvecklad och 
självkritisk. 
Studien väckte nya 
frågor för vidare 
forskning. 



 

   

 
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval Datainsamlingsmetod 
Genomförande Analys 

Resultat 
Huvudfynd 

Kvalitet 
 

Fox-
Wasylyshyn, 
S.M 
El-Masri, M.M 
Williamson, 
K.M 
 
 
 
 
 
 
 
Kanada 
2005 

Family perceptions of 
nurses´roles toward 
family members of 
critically ill patients: A 
descriptiv study 

Att undersöka hur familjer 
med en kritisk sjuk anhörig 
uppfattar sjuksköterskans 
roll och hur dennes 
bemötande av familjens 
förväntningar påverkar 
familjens tillfredsställelse 

Kvantitativ 
Frågeformulär till 29 
familjemedlemmar på IVA. 
Frågeformuläret 
kompletterades med en 
öppen fråga för att innefatta 
synpunkter som inte nämnts 
i formuläret.    
Deskriptiv statistisk analys i 
SPSS. 
Redovisas i tabeller och text. 

De närstående var mest 
tillfredsställda med att: 

• sjuksköterskan 
förklarade patientens 
diagnos och 
utrustning på IVA 

• de blev förberedda 
inför det första 
besöket hos den sjuke 

• sjuksköterskan 
presenterade sig 

• de hade möjlighet att 
ringa till IVA och 
besöka patienten när 
de önskade 

HÖG 
Utförligt beskriven 
metod 
Diskussionen var väl 
utvecklad och 
självkritisk. 
Studien väckte nya 
frågor för vidare 
forskning. 

Hughes, F 
Bryan, K 
Robbins, I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storbritannien 
2005 

Relatives experiences of 
critical care 

Att undersöka närståendes 
samlade upplevelser av IVA-
miljön och hur personalen 
uppfattar dessa upplevelser 

Kvalitativ 
Semistrukturerade, 
bandade, intervjuer med 
åtta närstående och fem 
sjuksköterskor 
Grounded theory 

Närståendes upplevelser 
påverkades av tidigare 
kunskaper och erfarenheter. 
Upplevde emotionella 
reaktioner såsom chock och 
rädsla i det initiala stadiet. 
I det senare skedet uppkom 
känslor av oro och en generell 
rädsla för förändringar.  
Närstående upplevde att de 
fick för lite information och de 
ville ha informationen från en 
och samma läkare. 

HÖG 
Utförligt beskriven 
metod 
Diskussionen var väl 
utvecklad och 
självkritisk. 
Studien väckte nya 
frågor för vidare 
forskning. 



 

   

 
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval Datainsamlingsmetod 
Genomförande Analys 

Resultat 
Huvudfynd 

Kvalitet 
 

Hupcey, J.E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USA 
1999 

Looking out for the 
patient and ourselves – 
the process of family 
integration into the ICU 

Att undersöka hur familjer 
och sjuksköterskor påverkar 
varandra till att öka eller 
minska familjernas 
delaktighet, hur 
sjuksköterskan 
upprätthåller kontroll, hur 
familjer förblir på sin vakt, 
uthärdar och finner sin roll 
på IVA 

Kvalitativ 
Djupgående, 
ostrukturerade, bandade 
intervjuer med elva 
närstående, tio 
sjuksköterskor och 30 
patienter. 
Grounded theory 

Närståendes upplevelser på 
IVA: 
Deras huvudsakliga roll var 
att skydda och bevaka 
patienten samt att hålla 
tillbaka sina känslor och inte 
bryta ihop inför patienten. 
Upplevde att de inte fick 
fullständig information av 
sjukvårdspersonalen. 
Efterhand hittade de flesta sin 
roll på IVA, upplevde ett ökat 
förtroende för sjuksköterskan 
och den tekniska 
utrustningen. 

MEDEL 
Beskriver ej metod 
vid urval. 
Diskussionen var väl 
utvecklad och 
självkritisk. 
Studien väckte nya 
frågor för vidare 
forskning. 

Johansson, I 
Fridlund, B 
Hildingh, C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sverige 
2005 

What is supportive when 
an adult next-of-kin is in 
critical care? 

Att framställa en teoretisk 
förståelse av vad närstående 
upplever som stödjande när 
en anhörig är inlagd på IVA 

Kvalitativ 
Intervjuer, bandade, med 29 
vuxna anhöriga 
Grounded theory 
Deskriptiv innehållsanalys 

Närstående beskrev att de 
upplevde en initial chock, 
maktlöshet och ett kaos över 
att inte kunna hjälpa sin 
familjemedlem.  
De upplevde också en 
konstant osäkerhet och rädsla 
för komplikationer.  
Att bli bemött av professionell 
sjukvårdspersonal och att de 
blev accepterade upplevdes 
stödjande. 

HÖG 
Utförligt beskriven 
metod 
Diskussionen var väl 
utvecklad och 
självkritisk. 
Studien väckte nya 
frågor för vidare 
forskning. 



 

   

 
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval Datainsamlingsmetod 
Genomförande Analys 

Resultat 
Huvudfynd 

Kvalitet 
 

Lee, I.Y.M 
Chien, W.T 
Mackenzie, A.E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kina 
2000 

Needs of families with a 
relative in a critical care 
unit in Hong-Kong 

Att undersöka 
familjemedlemmars 
uppfattning av sina primära 
behov, i samband med att en 
närstående blir inlagd på 
IVA i Hong-Kong 

Kvalitativ/Kvantitativ 
Deskriptiv studie med 30 
familjemedlemmar. 
Frågeformulär med 
mätskalor CCFNI, 
demografisk kvantitativ 
data, analyserat med SPSS. 
Semistrukturerade, 
bandade, intervjuer. 
Innehållsanalys med 
meningsbärande enheter, 
kategorier och koder. 

Närstående viktigaste behov:  
Veta förväntad prognos, 
försäkran om att bästa 
möjliga vård ges till patienten, 
lättförståliga förklaringar och 
att vara nära patienten. 
Följande behov upplevdes som 
otillfredsställda: 
Prata med läkare dagligen, 
besöka patienten när de ville, 
delaktighet i omvårdnaden, 
att få prata om sina egna 
känslor om tex. skuld, ilska 
och sorg. 

HÖG 
Utförligt beskriven 
metod 
Diskussionen var väl 
utvecklad och 
självkritisk. 
Studien väckte nya 
frågor för vidare 
forskning. 

Lee, L.Y.K 
Lau, Y.L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kina 
2003 

Immediate needs of adult 
family members of adult 
intensive care patients in 
Hong-Kong 

Att undersöka de 
omedelbara behoven hos 
vuxna familjemedlemmar 
som har en anhörig på IVA i 
Hong-Kong 

Kvantitativ 
Intervjuer med 40 
familjemedlemmar. 
Frågor baserade på CCFNI-
skala, rangordning av 
behoven samt en öppen 
fråga för att identifiera 
behov som ej var nämnda. 
Deskriptiv statistik 
Redovisas i tabeller och text. 
 

Behov som upplevdes som 
mest bemötta av närstående: 
Att få veta förväntade 
prognosen, att känna stöd 
från sina vänner, att bästa 
möjliga vård ges till patienten, 
att känna att personalen bryr 
sig om patienten och att få 
ärliga svar på sina frågor. 

MEDEL 
Beskriver ej metod 
vid urval. 
Diskussionen var väl 
utvecklad och 
självkritisk. 
Studien väckte nya 
frågor för vidare 
forskning. 



 

   

 
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval Datainsamlingsmetod 
Genomförande Analys 

Resultat 
Huvudfynd 

Kvalitet 
 

Redley, B 
Levassur, S.A 
Peters, G 
Bethune, E 
 
 
 
 
 
 
 
 
Australien 
2003 

Families needs in 
emergency departments: 
instrument development 

Att pröva metod, analysplan 
och verktyg för att 
undersöka 
familjemedlemmars 
uppfattningar om: 
1) sina behov när de 
ledsagade en kritisk sjuk 
närstående till 
akutmottagningen 
2) hur de upplevde att dessa 
behov blev tillgodosedda  

Kvantitativ pilotstudie 
Frågeformulär till 84 
familjemedlemmar på 
akutmottagningen. 
Modifierad CCFNI - modell 
användes. 
Deskriptiv analys i SPSS. 
Redovisas i tabeller och text. 
 

Närståendes behov 
rangordnades: 

1) Tillförsikt/trygghet 
2) Närhet 
3) Kommunikation 
4) Välbefinnande 
5) Stöd 

Närstående upplevde behoven 
som bemötta enligt: 

1) Närhet 
2) Tillförsikt/trygghet 
3) Kommunikation 
4) Välbefinnande 
5) Stöd 

HÖG 
Utförligt beskriven 
metod 
Diskussionen var väl 
utvecklad och 
självkritisk. Det 
testade verktyget 
hade acceptabel 
reliabilitet och 
validitet för att 
användas till mer 
omfattande studier. 

Söderström, I-
M 
Saveman, B-I 
Benzein, E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sverige 
2006 

Interactions between 
family members and staff 
in intensive care units – 
An observation and 
interview study 

Att beskriva och tolka 
samspelet mellan 
familjemedlemmar och 
personal på IVA, med fokus 
på familjemedlemmarna 

Kvalitativ 
24 närstående deltog. 
Det gjordes observationer, 
där en författare tyst 
observerade samspelet 
mellan närstående och 
personal, antecknade 
upplevelser, all konversation 
bandas och sammanställs.  
Individuella intervjuer, 
bandade, med öppna frågor 
även beträffande de 
observerade situationerna 
genomfördes. 
Latent innehållsanalys 

Ömsesidig förståelse: 
närstående upplevde en öppen 
atmosfär och förstod reglerna 
på IVA. De önskade vara nära 
patienten och ville känna tröst 
och bekräftelse.  
 
Ömsesidigt missförstånd: 
upplevdes av närstående när 
de inte blev sedda eller 
bekräftade, de upplevde en 
osäkerhet och fruktan. 
 

HÖG 
Utförligt beskriven 
metod 
Diskussionen var väl 
utvecklad och 
självkritisk. 
Studien väckte nya 
frågor för vidare 
forskning. 



 

   

 
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval Datainsamlingsmetod 
Genomförande Analys 

Resultat 
Huvudfynd 

Kvalitet 
 

Åstedt-Kurki, P 
Lethi, K 
Paunonen, M 
Paavilainen, E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finland 
1999 

Family member as a 
hospital patient: 
Sentiments and 
functioning of the family 

Att undersöka familjens 
erfarenheter när en 
närstående blir inlagd på 
sjukhus och hur familjen 
deltar i patientens 
omvårdnad 

Kvalitativ/Kvantitativ 
pilotstudie 
Frågeformulär med dels 
strukturerade frågor, dels 
öppna frågor. 
50 familjemedlemmar på en 
neurologisk akutavdelning 
medverkade.  
Frågorna analyserades både 
kvalitativt och kvantitativt. 
Dels genom att frekvensen 
på svaren räknades, 
sammanställdes och 
redovisas i tabeller. 
Dels genom innehållsanalys, 
där resultatet klassificerades 
i grupper och undergrupper. 

Närståendes upplevelser 
delades in i negativa, neutrala 
och positiva upplevelser.  
De negativa upplevelserna 
övervägde tydligt i resultatet. 
Upplevelserna var tex. oro, 
rädsla, ängslan, tomhet, sorg 
och chock. 

HÖG 
Utförligt beskriven 
metod 
Diskussionen var väl 
utvecklad och 
självkritisk.  
Pilotstudien väckte 
nya frågor för 
vidare forskning. 
 



 

 

Bilaga 3 

Bokrecension 
Så sjuk av så lite 

Agneta Anderzén Carlsson & Peder Carlsson 

”Så sjuk av så lite” är skriven av Agneta i dagboksform, från perioden 4 februari – 19 mars, 
1994. Hon berättar här om sina upplevelser, då hennes man Peder blev akut och kritiskt sjuk. 
Agneta och Peder är båda sjuksköterskor på Regionsjukhuset i Örebro och har två döttrar som 
vid Peders insjuknande var tre och två år. Peder, tidigare fullt frisk, blir plötsligt sjuk och 
söker läkare på akutmottagningen. Tillståndet försämras snabbt och Peder blir inlagd på IVA, 
där diagnosen sepsis, till följd av en streptokockinfektion, ställs. Peder har hög feber, 
blodtrycket sjunker, njurarna sviktar och antibiotikabehandling sätts in. Sepsisen leder till en 
multiorgansvikt, Peder behöver dialys, sövs ner och läggs i respirator. Tillståndet är mycket 
kritiskt.  
 
Agneta har genom sitt yrke erfarenhet av rutinerna och den teknologiska utrustningen. Trots 
detta chockas hon ändå av det hastiga förloppet och att Peder blir så svårt sjuk. Hennes 
föräldrar, svärföräldrar och vänner stöttar med barnpassning, så att hon kan vara hos Peder så 
mycket som möjligt. 
 
Agneta beskriver sina upplevelser på IVA, dag för dag. Hela tiden tillstöter nya problem, 
andra mediciner och behandlingar avlöser varandra. Olika läkare informerar om olika 
komplikationer och Agneta tillbringar all tid hon kan på IVA, för att följa med i det 
svängande händelseförloppet. Hon blir fixerad vid monitorerna som visar temp, saturation, 
puls och blodtryck samt håller sig informerad om blodprovssvaren. Hennes sinnesstämning 
pendlar mellan hopp, att Peder ska bli frisk igen, och förtvivlan, där tankar på att han kanske 
inte överlever uppkommer. Hon känner en fysisk smärta när hon tänker på att om Peder dör, 
kommer barnen knappast att minnas honom. Agneta upplever en intensiv rädsla och att det 
värsta av allt är ovissheten. Hon åker hem ofta för att vara nära och trösta sina små flickor.  
Samtidigt vill hon vara hos sin man hela tiden, eftersom hon upplever att han är lugnare när 
hon finns i närheten. Hon upplever det som kränkande att personalen pratar oväsentligheter 
över huvudet på Peder och tycker det är respektlöst av Peders kolleger som besöker honom 
men bara står och tittar. När allt känns som svårast, tvivlar Agneta på att läkarna vet vad de 
gör. Det känns som om de sätter in behandling bara för att prova om det kanske hjälper. 
  
Lättnaden är stor när Peder efterhand tillfrisknar och han är idag helt återställd. I sina 
eftertankar berättar han att Agnetas dagboksanteckningar har varit till stor hjälp att bearbeta 
sina upplevelser efter sjukhustiden. Han bekräftar även att han kände sig lugn och avslappnad 
när Agneta fanns vid hans sida. Han lämnade över ”bevakningen” till henne och kunde 
komma till ro. Agneta skriver i sina eftertankar att hon i sitt yrke nu känner det lättare att 
bemöta anhöriga och känna empati med dem. Hon betonar att hon under hela vårdtiden blev 
behandlad som en närstående, inte som en sjuksköterska, vilket hon upplevde som positivt. 
Peder och Agneta har i efterhand föreläst om sina upplevelser för att öka förståelsen hos IVA-
personal. Deras bok är mycket läsvärd och ger en grund till eftertanke. 


