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Sammanfattning 
Bakgrund: I en rapport från socialstyrelsen framgår det att akutmottagningarna runt om 

i landet har ca 2,5 miljoner patientfall, därtill kommer ännu fler anhöriga och 

närstående. Patientnämnden, som är det organ som hanterar klagomål från patienter och 

anhöriga, uppger att det varje år kommer ungefär 4000 anmälningar där patienter och 

anhöriga har känt sig kränkta och dåligt bemötta i sjukvården. Syfte: Syftet var att 

beskriva hur vuxna anhöriga upplever bemötandet av sjuksköterskan vid akuta 

sjukdomstillstånd inom somatisk vård. Metod: Arbetet skrevs som en allmän 

litteraturstudie, enligt metod för kvalitativ manifestinnehållsanalys. Resultat: 

Anhörigas upplevelser i bemötandet från sjuksköterskorna kunde delas in i tre olika 

kategorier: trygghet-otrygghet, att bli sedd och bekräftad och sjuksköterskans 

maktutövande. I det trygga och bekräftande bemötandet upplevde anhöriga känslor av 

trygghet och betydelsefullhet, detta gav dem förutsättningar att skapa en handlingsplan 

för framtiden. När sjuksköterskan istället utövade sin maktställning upplevde anhöriga 

känslor av maktlöshet och att befinna sig i en beroendeställning. Detta gjorde att 

anhöriga fastnade i känslor av skuld och kunde inte ta sig vidare. 

 

 

Nyckelord: familj, upplevelse, sjuksköterska, vård, kritisk sjukdom, 
intensivvård, intensivvårdsavdelning och kvalitativ forskning
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Abstract 
Background: A report from the National Board shows that emergency departments 

around the country has about 2.5 million patient cases, which must be added even more 

family and friends. Patients Board, which is the body that handles complaints from 

patients and relatives, said that each year, approximately 4000 notifications in which 

patients and families have felt insulted or badly treated in health care. Objective: The 

aim was to describe how adult relatives are experiencing the hospitality of the nurse in 

acute illness in somatic care. Methods: This work was written as a general literature 

study, by method of qualitative manifest content analysis. Results: Relatives 

'experiences of nurses' attitudes could be divided into three different categories: 

security-insecurity, to be seen and confirmed and nurses exercise of power. In the safe 

and confirmatory hospitality experienced relatives feelings of security and greatness, 

this gave them the ability to create an action plan for the future. When the nurse instead 

exercised their position of power experienced relatives feelings of powerlessness and 

being in a position of dependence. This meant that families got stuck in feelings of guilt 

and could not get on. 

 
Keywords: family, experience, nurse, care, critical illness, critical 

care, intensive care unit and qualitative research 
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BAKGRUND 
 
Att få ett plötsligt besked om en akut sjukdom eller skada hos en familjemedlem kan vara 

både chockerande och upprivande för den anhörige. Existentiella frågor väcks, men även 

frågor som berör ekonomi samt tankar kring relationerna till övriga anhöriga i familjen kan 

bidra till känslor av oron. Väsentliga delar av livsvärlden hos anhöriga kan falla samman 

samtidigt som han/hon måste visa sig stark dels inför den sjuke dels inför andra medlemmar i 

familjen. Dessutom måste den anhörige införlivas i vårdens vardagliga rutiner. Under sådana 

förhållanden är man som anhörig utsatt och sårbar och det krävs precision och empati från 

vårdpersonalens sida (Almås, 2002). 

 

Ett mindre gott bemötande inom sjukvård kan förorsakas av brister i information rörande den 

akuta situationen, det krävs att man blir bemött med vänlighet. Sjuksköterskorna måste utöver 

sitt arbete med patienten, också uppmärksamma anhörigas behov, inge trygghet, samt ha 

förmåga att förklara att tumultartade, känslomässiga upplevelser är normala reaktioner, så att 

anhöriga inte får negativa upplevelser av sjukhus (Takman & Severinsson 2005). Därför är 

sjuksköterskans roll vid bemötande av anhöriga viktigt att belysa, inte minst utifrån anhörigas 

perspektiv. 

 

Anhöriga och närstående som begrepp har i det engelska språket visat sig täcka många 

synonyma begrepp som exempelvis next of kin, kin, relatives, related, family och 

familymember, men även close, intimate och closely akin kan användas (Norstedt, 2010). 

I svenskan har begreppet anhörig länkats samman med närstående och kan stundtals upplevas 

ha liknande betydelse, dvs. är varandras synonymer (Strömberg, 2000). Begreppet anhörig 

kan sålunda innebära medlemmar av kärnfamiljen, men också personer som det inte finns 

blodsband till. Emellertid, personer som räknas som anhöriga skiljer sig åt inom olika 

kulturer. I Sverige räknas barn, syskon och föräldrar som nära anhöriga, i andra kulturer kan 

nära anhörig omfattas av mer avlägsen släkt och även bekantskapskrets. För vissa personer 

kan vänner och grannar ha störst betydelse och blir därför närmast anhöriga istället för någon 

i traditionella familjen. I föreliggande allmänna litteraturstudie används begreppet anhörig 

utifrån definitionen familjemedlem, nära släkting eller övrig person som patienten har nära 

kontakt med. Det omfattar således anhöriga med blodsband och närstående med betydelse för 

personen. Undersökningen fokuseras på vuxna anhöriga till vuxna patienter med akut 
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sjukdomstillstånd. Med vuxen menas att personen ska vara 18 år eller äldre. Att arbetet 

fokuserar på vuxna personer har att göra med att allmänsjuksköterskor främst möter denna 

grupp. Med ett akut sjukdomstillstånd menas i föreliggande uppsats att en person utsatts för 

trauma eller drabbats akut av medicinsk sjukdom, antingen primärt akut eller exacerbation av 

ett mer kroniskt sjukdomstillstånd. Tyngdpunkten läggs på att tillståndet är allvarligt och helt 

oväntat, samt att det äger rum i vårdmiljö. I denna litteraturstudie undersöks anhörigas 

upplevelse av sjuksköterskans bemötande, dvs. hur anhöriga blir mötta, tilltalade och sedda i 

olika situationer.  

 

Eggenberger och Nelms beskriver att anhöriga till personer med akut sjukdomstillstånd ofta 

upplever att de inte delges allt som berör deras anhörige, t.ex. information om tillstånd och 

kan därigenom missa förbättringar eller försämringar som rör patienten. De anhöriga menar 

att trots att sjuksköterskans första prioritet är att vårda patienten, har även de ett behov av 

stöttning. De menar vidare att anhöriga har behov av att skapa en bra relation till 

sjuksköterskorna (Eggenberger & Nelms, 2007). 

 

I en rapport från socialstyrelsen framgår det att de 56 akutmottagningarna runt om i landet 

årligen, har ca 2,5 miljoner patientfall, därtill kommer ännu fler anhöriga och närstående. 

Bruce, Hanning och Yngve anser att det hårda trycket på akutmottagningarna, samt deras 

arbetssätt och de långa väntetiderna kan ha en negativ inverkan på patienter och anhörigas 

upplevelse av bemötandet (Bruce, et al. 2011). 

 

Patientnämnden, som är det organ som hanterar klagomål från patienter och anhöriga, uppger 

att det varje år kommer ungefär 4000 anmälningar där patienter och anhöriga har känt sig 

kränkta och dåligt bemötta i sjukvården. De flesta enskilda klagomål som kommer till 

patientnämnden och socialstyrelsen handlar om att personalen inte haft tid att informera, 

brustit i tålamod, uppträtt irriterat, inte återkommit som utlovats eller på annat sätt uppträtt 

kränkande (Hjelmstedt, 2011). Patientnämnden särskiljer inte klagomålsärenden från patienter 

och anhöriga. Synnöve Ödegård som forskar om patientsäkerhet, tror att ett tidigare 

patientperspektiv ersatts med ett kundperspektiv. De nya generationerna vill bli behandlade 

som kunder inom vården och anser att patientnämnden möjligen är otillräcklig. Inte minst har 

detta visats genom ökade polisanmälningar mot enskild vårdpersonal (Mirsch, 2011). Många 

anhöriga känner sig missförstådda, felinformerade och undanskuffade inom vården. Detta 

görs emellanåt synligt i massmedia där det skrivs om anhöriga som anser att de blivit dåligt 
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bemötta av vårdpersonal (Hjelmstedt, 2011). Rapportering om bemötandeproblematiken kan 

fungera som skrämselpropaganda och påverka människors attityder till vården. Den negativa 

bilden av vården som massmedia ibland ger kan skapa oro och ge en känsla av att behöva 

vara på sin vakt och värna om sina sjuka familjemedlemmars rättigheter och intressen 

(Kirkevold, 2003). Enligt Karin Strömsnes Ekern som refereras till Kirkevold (2003) har 

anhöriga och patienter förväntningar på att sjuksköterskan ska vara expert inom sitt område 

och vara tillgänglig. Visar det sig att deras behov och krav på information inte tillgodoses, 

eller att bemötande från sjukhuspersonal inte lever upp till deras förväntningar kan 

konsekvensen bli en bristande tillit (Kirkevold, 2003). 

 

När Jacob Birkler (2007) tolkar Knud Eijler Lögstrup och Emmanuel Lévinas tankar om 

närhetsetiken, beskriver han att den första impulsen hos människor, är att handla moraliskt 

rätt och hjälpande mot den som råkat illa ut. Denna impulsiva handling sker innan den 

handlande hinner tänka efter hur handlandet kan påverka honom/henne själv. Människan 

strävar generellt efter att göra rätt, vara empatisk och hjälpande, men för att skydda sig själv 

mot svåra känslomässiga situationer kan denna naturliga instinkt skjutas undan. Ett sätt att 

göra detta på är att objektifiera människor. Genom en objektifiering undviks att skapa 

relationer (ibid). Louise Caroline Stayt (2009), menar att sjuksköterskor, i för dem omöjliga 

situationer, objektifierar anhöriga och därför ger dem ett sämre bemötande. I hennes artikel 

berättar intensivvårdssjuksköterskor att de är med om många människors lidande och 

dödsfall, som de aldrig fårmöjlighet att bearbeta. De upplevde att sorgen byggdes på och 

gjorde det svårare för dem att vara professionella i bemötandet, både när de skulle ge svåra 

besked till anhöriga och stödja dem. De kunde inte vara det stöd för anhöriga som de själva 

ansåg att de borde vara (ibid). 

 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning, som utfärdades från socialstyrelsen år 2005, framgår 

det tydligt att sjuksköterskan ska bemöta patienten och anhöriga respektfullt och empatiskt. 

Samtidigt ska sjuksköterskan ta hänsyn till patienters och anhörigas önskemål och respektera 

deras kunskaper och olika erfarenheter (Bilby et al, 2005). I International council of nurses, 

dvs. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, står det att ”Sjuksköterskans fyra grundläggande 

ansvarsområden är att: främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. 

Sjuksköterskan erbjuder vård till individen, familjen och allmänheten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2005).” Koden bör tolkas som ett sätt att utveckla 
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sjuksköterskeprofessionen, och är en vägledning och hjälp för sjuksköterskor att ta etiska och 

moraliska beslut.  

Att vara anhörig till en person med ett akut och allvarligt sjukdomstillstånd kan vara 

omskakande och traumatiskt, och sjuksköterskans bemötande har därför stor betydelse för den 

anhörige. För att förbättra bemötandet av anhöriga till personer med akut sjukdom behövs mer 

kunskap om vad det är i bemötandet som är positivt och stödjande, eller negativt och 

distanserande. Denna studie har gjorts med avsikten att lyfta fram sådana aspekter inom 

vården. Bemötandet med anhöriga kan många gånger vara svårt, speciellt om anhörigas 

närstående befinner sig i ett kritiskt eller livshotande skede i sin sjukdom. Genom att lyfta 

fram situationer där patienters anhöriga upplevt sig såväl negativt som positivt bemötta, kan 

kunskaper bidra till att reflektioner kring det egna bemötandet väckas. 

 

 

SYFTE 

 
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva hur vuxna anhöriga upplever 

bemötandet av sjuksköterskan vid akuta sjukdomstillstånd inom somatisk vård.   

 

METOD 
 

Design 
 
Föreliggande studie utformades som en allmän litteraturstudie och baseras på 14 stycken 

vetenskapligt publicerade kvalitativa artiklar (Olsson & Sörensen, 2007). 

 

Urval 
 
Endast kvalitativa forskningsstudier ingick i föreliggande studie, kvalitativa studier är att 

föredra om känslor och upplevelser ska beskrivas (Olsson & Sörensen, 2007). 

Urvalskriterierna för artiklarna utgick från ett anhörigperspektiv och inbegrep vuxna 

anhörigas känslor och erfarenheter av sjuksköterskans bemötande under akuta 

sjukdomstillstånd. Artiklar som inkluderades var de som svarade mot ovanstående. 
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Datainsamling 

 
Utifrån studiens syfte bestämdes sökord till databassökning. Sökorden som användes i 

sökningarna var family, family experience, experience, nurse, nurses, care, critical illness, 

critical care, intensive care unit och qualitative research, orden användes i olika 

kombinationer. Orden nurse och experience trunkerades, detta för att omfatta alla möjliga 

böjningar av orden. Som boolesk operator användes AND.  Sökningar gjordes i följande fem 

databaser; Cinahl, PubMed, PsychINFO, Sociological Abstracts och Social Services 

Abstracts. Då samma artiklar påträffades i två av databaserna uteslöts Sociological Abstracts. 

Författarna avgränsade sökningarna med för databaserna anpassande avgränsningar. Följande 

begränsningar användes, peer-review, abstract available, 10 years, 2000-2012, human, 

english, adulthood 18 years and older. I samtliga sökningar användes abstract som 

begränsning, de artiklar vars abstract vid en initialgranskning tycktes svara mot syftet 

inkluderades i litteraturstudien (Friberg, 2006). Abstrakten till artiklarna lästes igenom och de 

artiklar som då svarade mot syftet och inklusionskriterier, beställdes och lästes igenom. 

Sökningarna resulterade i 31 artiklar, varav sju exkluderades då det inte tydligt framgick om 

forskning involverade barn och ungdomar, ytterligare fyra saknade beskrivning av 

upplevelser kring bemötandet, två utgick från sjuksköterskans perspektiv och tre svarade inte 

mot syftet. Sammantaget återstod innan granskning 15 vetenskapliga artiklar. 
 

Genomförande 
 

Artiklarnas kvalitet bedömdes efter Forsbergs och Wengströms granskningsmall, se bilaga 1, 

och tilldelades kvalitetsbedömning efter låg, medel och hög kvalitet (Forsberg &Wengström, 

2008). Alla artiklar utom en visade sig ha god kvalitet enligt bedömningsmallen. Fyra artiklar 

ansågs dock av författarna ha medelhög kvalitet då det fanns brister i beskrivningen av metod, 

urval och metoddiskussion. Författarna gjorde bedömningen att de artiklar vars 

metodbeskrivning inte gick att göra om och där den egna metoddiskussionen hade brister, 

skulle bedömas ha medelhög kvalitet. I en artikel arbetade forskningsledaren själv som 

intensivvårdsjuksköterska på berörd avdelning och tordes därmed ha en präglad förförståelse, 
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även denna tilldelades medelhög kvalitet. Artiklar som hade medel och hög kvalitet 

inkluderades och en artikel som bedömdes ha låg kvalitet exkluderades. Anledningen till 

exklusionen var att urvalet inte representerade populationen, urvalet var dessutom för litet för 

att ge en rättvis bild. En artikelöversikt av 14 utvalda artiklar sammanställdes. 

 

Analys 
 

Författarna analyserade artiklarna enligt metod för kvalitativ manifest innehållsanalys 

(Forsberg &Wengström, 2008). Artiklarna lästes igenom av båda författarna var för sig flera 

gånger för att få förståelse för innehållet. De enskilda artiklarnas resultat jämfördes för att 

finna likheter och skillnader (Friberg, 2006). Därefter plockades text som svarade mot 

föreliggande studies syfte ut, denna text bildade så kallade meningsbärande enheter. Texten 

diskuterades av författarna och endast de meningsbärande enheter som upplevdes svara mot 

syftet av båda författarna, godkändes och användes för vidare bearbetning. Artiklarna 

numrerades och de meningsbärande enheterna kodades efter artikeltillhörighet och 

ordningsföljd. De meningsbärande enheterna översattes till svenska och dess innebörd 

diskuterades, i flera fall återgick författarna till ursprunglig text för att kontrollera betydelsens 

riktighet, denna process medförde att vissa meningsbärande enheter förkastades. I nästa steg 

kondenserades de utvalda meningsbärande enheterna och olika upplevelser lyftes fram. 

Därefter sorterades olika upplevelser utifrån likheter och skillnader för att hitta samband och 

motsatser. Efter denna abstraktion av text material framkom tre huvudkategorier som gavs 

benämningen trygghet-otrygghet, att bli sedd och bekräftad och sjuksköterskans 

maktutövande. Utifrån ovanstående kategorier skrevs sedan ett resultat, där författarna under 

förloppet förde en dialog, för att där igenom, förbli textnära och undvika tolkning. 

 

Etiska överväganden  
 
Artiklar som var godkända av en etisk kommitté prioriterades. De artiklar som hittades vid 

databaserad sökning och som överensstämde med syfte och perspektiv har använts för att få 

med befintlig kunskap. Alla fynd som gjordes togs upp för att vinkling av resultatet skulle 

undvikas. Flera sökkällor användes för att få med både vårdvetenskapliga och 

sociologivetenskapliga artiklar (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Artiklar där deltagarna 

gav informerat samtycke prioriterades för att säkerställa att de som ingått i studien erhållit 
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sanningsenlig information om studiens syfte (Forsman, 1997).  

 

RESULTAT 
 

Trygghet - Otrygghet 
 
Anhöriga upplevde att sjuksköterskan var den viktigaste personen på avdelningen, detta för 

att det var henne/honom som de hade närmast och tätast kontakt med. När de anhöriga 

upplevde att sjuksköterskans bemötande ingav trygghet, kunde energi och ork läggas på att 

förstå och hantera situationen, samt ta hand om sig själva och den övriga familjen. 

Sjuksköterskorna upplevdes inge trygghet, när de delgav konsekvent och ärlig information om 

familjemedlemmens tillstånd och såg till anhörigas outtalade behov. Upplevelser av trygghet i 

bemötandet från sjuksköterskan, gjorde att anhöriga kände sig trygga med att ställa frågor. 

När anhöriga upplevde trygghet i bemötandet från sjuksköterskan, kunde man skapa en god 

relation och få förtroende för henne/honom. Detta bidrog också till anhörigas upplevelser av 

ett tillitsfullt i bemötande. Anhöriga upplevde trygghet i bemötandet om sjuksköterskorna tog 

sig tid att sitta ned med dem och ge dem information med termer de förstod och inte skyndade 

på dem i beslutsfattandet. Sjuksköterskan hjälpte anhöriga att känna sig trygga även i svåra 

stunder exempelvis när avslutande av livsuppehållande åtgärder skulle verkställas (Beaulieu 

& Lam, 2004; Gutierrez, 2012; Cypress, B. S 2011; 2010; Mc Carthy & Mc Kiernan, 2010;  

Albanese, Clough, Jahangiri, Mason, Radwany & Sims, 2009; Jensen, Oberle & Vandall-

Walker, 2007; Lynn-Mc Hale, 2006). 

 

When multiple alarms went off. ”The nurse just stepped in and said,”Don’t worry; she is just 

acknowledging and she is trying really hard to stay here.”(Jensen et al 2007) 

 

Anhöriga upplevde otrygghet i sjuksköterskans bemötande, då de inte fick svar på sina frågor 

och när informationen var inkonsekvent, detta medförde en upplevelse av ovisshet. Ibland 

märktes det att sjuksköterskan inte hade så god kontroll över patienten, det upplevdes då 

otryggt att lämna familjemedlemmen på sjukhuset (Beaulieu & Lam, 2004; Mc Carthy & Mc 

Kiernan, 2010; Lynn-Mc Hale, 2006). Anhöriga kunde också uppleva sjuksköterskans 

bemötande som otryggt när hon/han var stressad och därmed inte gav sig tid att sitta ned och 

samtala med och ge information till anhöriga (Jensen et al 2007; Yang, 2005; Gutierrez, 2012; 

Albanese et al, 2009). Otryggheten gjorde att anhöriga kände sig tvungna att stanna kvar på 
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sjukhuset och vaka över sin familjemedlem och hålla uppsikt på omvårdnaden (Jensen et al 

2007; Beaulieu & Lam, 2004; Albanese et al, 2009; Lynn-Mc Hale, 2006; Clemmer, Cole, 

Hutton, Kirchhoff, Spuhler, Vaughan & Walker, 2002). 

 

Att bli sedd och bekräftad 
 
Anhöriga upplevde att sjuksköterskan såg och bekräftade dem då hon visade omtanke och 

empati i sitt bemötande. Anhöriga upplevde att de blev bekräftade av sjuksköterskan då hon 

inte lät dem vänta i onödan, då hon förberedde dem på vad de skulle möta inne hos den sjuke, 

och förklarade varför undersökningar och behandlingar skulle utföras (Gutierrez 2012; Cook, 

Giacomini, Shaw, Sinuff & Swinton, 2009; Jensen et al, 2007; Clark &Vandall-Walker, 

2011).  

 

Anhöriga upplevde bekräftelse när sjuksköterskan förtydligade given information och kände 

sig sedda när sjuksköterskan gav dem ett sammanhang i sitt känslomässiga kaos (Cypress 

2011; Mc Carthy & Mc Kiernan, 2010; Beaulieu & Lam, 2004). Sjuksköterskan bekräftade 

anhöriga när hon försäkrade sig om att de förstått situationen och inte lämnades med frågor, i 

en studie uppgav anhöriga att sjuksköterskan gav dem skrivna minneslappar för att på så vis 

öka garantin på att informationen nått fram (Gutierrez 2012). Anhöriga kände sig sedda när de 

fick stöd av sjuksköterskan och genom att hon lyssnade på dem. Anhöriga upplevde 

bekräftelse från sjuksköterskan när hon gav tröst, uppmuntrade och engagerade sig i deras 

situation men också när de bistod med att iordningställa möte med läkare, präst och kurator, 

hjälpte dem att formulera frågor inför sådana möten samt (Jensen et al 2007; Cypress 2011; 

2010; Clemmer et al, 2002; Lynn-Mc Hale 2006; Gutierrez 2012; Cook et al, 2009). 

 

Anhöriga upplevde sig bekräftade, när sjuksköterskan bekantade sig med dem, berättade om 

rutiner, regler och ansvarsfördelningar mellan olika yrkeskategorier samt visade runt dem på 

avdelningen (Jensen et al, 2007). Anhöriga upplevde sig sedda av sjuksköterskan då hon 

bemötte dem som enskilda individer och exempelvis kom ihåg deras namn. Att känna sig 

sedd upplevdes också när sjuksköterskan erbjöd anhöriga en bit mat, vila och andra 

bekvämligheter. Vidare kände sig anhöriga sedda då de fick vara betydelsefulla och bidra med 

personlig information som rörde patienten eller fick delta i viss omvårdnad (ibid).  
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Anhöriga kunde också uppleva bekräftelse av deras behov när till exempel sjuksköterskan 

tänjde på besöksregler eller helt enkelt ignorerade dem, eller väntade med att ge sederande 

medicin så att anhöriga fick möjlighet att säga adjö till patienten vid tillfälle då det var oklart 

om patienten skulle överleva till nästa besökstillfälle (Clemmer et al, 2002). Sjuksköterskan 

kunde genom att bekräfta eller brista i respekt få anhöriga att känna sig antingen välkomnade 

eller i vägen (Jensen et al, 2007).  

 

När bekräftelsen av familjernas behov brast kunde detta resultera i att de kände sig 

oförberedda inför eller överraskade av händelseförloppet (Albanese et al, 2009). Anhöriga 

upplevde sig inte bekräftade eller sedda när sjuksköterskorna brast i att ge information om 

aktuell medicinering eller att patienten flyttats till annan vårdavdelning. Bristande information 

kunde förorsaka känslor av förtvivlan och ovisshet (Lynn-Mc Hale 2006; Mc Carthy & Mc 

Kiernan, 2010; Clemmer et al, 2002).  

 

Sjuksköterskans maktutövande 
Sjuksköterskor som inte uppvisade empati i bemötandet av anhöriga kunde upplevas som om 

de utövade makt. Anhörigas upplevelser av maktutövandet från sjuksköterskans sida 

förorsakade känslor av rädsla, osäkerhet för att stöta sig med sjuksköterskan samt vara till 

besvär. Ibland ledde sjuksköterskans maktutövande till att anhöriga tvingades anpassa sig 

efter sjuksköterskans krav (Beaulieu & Lam, 2004; Jensen et al, 2007; Clark & Vandall-

Walker, 2011; Yang 2005). Anhöriga upplevde sjuksköterskans maktutövning också då de 

tvingades vänta på tillträde till avdelningen. Enskilda sjuksköterskor reglerade besökstider 

och, anhöriga upplevde en maktlöshet och beroendeställning (Jensen et al, 2007; Clark & 

Vandall-Walker, 2011; Lynn-Mc Hale, 2006). Maktutövande upplevdes också när 

sjuksköterskan nekade anhöriga tillträde till avdelningen med motiveringen att de inte ringt 

och meddelat om sitt besök (Jensen et al, 2007). Sjuksköterskan upplevdes som den som hade 

position att neka eller välkomna dem till att besöka patienten (Clark & Vandall-Walker, 2011) 

eller stanna kvar vid exempelvis ett upplivningsförsök (Wagner, 2004). 
 

”He makes us feel welcome the second you walk in. Then you get a different nurse; and all of 

a sudden you feel out of place, right? You can sense that don’t want you there.” (Jensen et al, 

2007). 
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En bristande information från sjuksköterskans sida gällande frågor som berörde patienten 

upplevdes till viss del som maktutövning och skapade ovisshet (Cypress 2011; Mc Carthy & 

Mc Kiernan, 2010; Wagner 2004) och bidrog till besvikelse och frustration (Wagner, 2004). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
Resultaten från föreliggande litteraturstudie bygger på en manifest innehållsanalys av 14 

stycken kvalitativa vetenskapliga artiklar. Analysmetoden valdes då den har för avsikt att 

lyfta fram det manifesta innehållet i en text (Graneheim & Lundman, 2004). De databaser 

som användes var PsycInfo, Cinahl, Social Services abstracts och Pubmed. Eventuellt skulle 

andra databaser genererat ytterligare studier relevanta för syftet som täcker forskning inom 

omvårdnad och därmed stärka resultatets trovärdighet. Sökorden valdes med hänsyn till 

studiens syfte och det framkom dubbletter i alla databaser viket tyder viss på stringens i 

sökningsförfarandet. Artiklar som ingår i artikelsammanställningen kom i huvudsak från 

Canada och USA, det ingick även ett par artiklar från Europa och en studie från Asien. Detta 

kan ses som en svaghet då resultatet inte självklart kan generaliseras till svenska förhållanden. 

 

De begränsningar som gjordes i sökningen påverkade med största sannolikhet resultatet, 

tidsbegränsningen gav den nyaste forskningen men bidrog även till att en del äldre forskning 

föll bort. Då en del av de länder artiklarna kom från har utvecklat sin sjukvård under de 

senaste åren, torde tidsbegränsningen i samband med datasökning inneburit att resultatet är 

mera applicerbart på nuvarande sjukvård. Förfarandet att endast inkludera artiklar skrivna på 

engelska uteslöt forskningsstudier skrivna på andra språk som spanska, kinesiska och tyska, 

detta gav ett mindre urval. 

 

Eftersom vuxnas upplevelser var en av inklusionskriterierna, exkluderades forskning som 

baserades på barn under 18 år. Då dessa studier även innehöll vuxnas perspektiv och 

upplevelser försvann denna forskning och har således inte kommit med i studien. 

 

Författarnas översättningar från engelska till svenska kan vara en svaghet då feltolkning av 

innebörd kan ha vinklat resultatet, särskilt översättning av citat med slangord ansågs utgöra en 
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risk (Olsson & Sörensen, 2007). Detta motverkades, det var möjligt genom upprepade 

genomläsningar av text samt användandet av olika engelsk – svenska ordböcker. 

 

Författarnas egen förförståelse kan ha påverkat tolkningen av meningsbärande enheter. 

Genom att författarna var för sig läste igenom utvalda artiklar och identifierade 

meningsbärande enheter samt ingående diskuterade fynd i artiklar försöktes påverkan av 

resultat i möjligaste mån undvikas.   

 

Resultatdiskussion 
 
Då resultatet sammanställdes identifierades två huvudsakliga fynd. Dessa två fynd var 

relaterade till anhörigas upplevelse av sjuksköterskans bemötande och kunde delas upp i en 

positiv och en negativ upplevelse av bemötandet. 

 

I den positiva upplevelsen av sjuksköterskans bemötande kände anhöriga att de blev 

bekräftade och sedda. Dessa upplevelser inbegrep att anhöriga kände trygghet och förtroende 

för sjuksköterskan, de kände sig betydelsefulla och stöttade. Dessa upplevelser innebar att 

anhöriga bibehöll sin ork för att kunna ta hand om sig själva och resterande delen av sin 

familj. Dessa upplevelser gav förutsättningar för anhöriga att ta sig igenom situationen och 

skapa handlingsplan för framtiden. Fynd i föreliggande litteraturstudie visar till viss del att 

sjuksköterskor använder sig av ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2005) då de i 

sitt arbete lindrade lidande hos anhöriga till patienter som drabbats av akut sjukdom. När 

anhöriga kände sig trygga fick de ork och till viss del frihet och utrymme för sig själva och 

övriga familjemedlemmar. Detta gav energi. I Fridlund, Lidell & Ziegert (2006) framkom att 

känslor av frihet respektive ofrihet bland anhöriga till patienter som får hemodialys har 

betydelse för anhörigas upplevelse av hälsa/ohälsa. 

 

I den negativa upplevelsen i bemötandet från sjuksköterskan upplevde anhöriga sig maktlösa 

och att befinna sig i beroendeställning till sjuksköterskan. Mellan sjuksköterska, patient och 

anhöriga finns alltid en ojämn maktbalans (Kirkevold, 2003). För att undvika att denna 

ojämnlikhet kommer till uttryck via känslor av otrygghet, rädsla, frustration och att vara till 

besvär hos såväl patient som anhöriga måste sjuksköterskan bejaka såväl patientens som 

anhörigas känslomässiga upplevelser och behov av trygghet (Takman & Severinsson, 2005). 

Resultat visar också på att sjuksköterskor kan bidra till att anhöriga känner sig exkluderade. 
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Inte minst uppstod denna känsla då de inte blev lyssnade på, eller delgivna information om 

patientens tillstånd, flyttning till annan vårdavdelning eller inte gavs tillträde att besöka 

patienten. En anledning till att sjuksköterskan väljer att utesluta anhöriga i vården av patienter 

med akut sjukdom kan vara att de av olika anledningar väljer att distansera sig i relationen till 

anhöriga. Stayt (2009) menar att sjuksköterskor inom intensivvård väljer att distansera sig 

från anhöriga pga. att de dagligen konfronteras av påtagligt lidande som de inte får möjlighet 

att bearbeta. Detta leder i sin tur till ett bristande engagemang. I denna 

litteratursammanställning framkommer att anhörigas känslor av exkludering och att stå 

utanför leder till känslor av maktlöshet, oro, otrygghet, osäkerhet och frustration.  

 

För att möta anhöriga i utsatta och sårbara lägen som en akut sjukdom hos en familjemedlem 

kan innebära menar Almås (2002) att vårdpersonal ska ha förmåga till empati. För att 

möjliggöra för sjuksköterskan inom akutsjukvård att utveckla och bibehålla sin empatiska 

förmåga kan man tänka sig att vårdorganisationen erbjuder kontinuerlig såväl utbildning som 

handledning. Handledning skulle kunna bidra till att medvetandegöra anhörigas utsatta läge 

och ge möjlighet till att bearbeta egna upplevelser som har betydelse för sjuksköterskans 

hälsa. 

 

Anhöriga upplevde att sjuksköterskornas bedside manners var bristande. När sjuksköterskorna 

hade dessa brister upplevde anhöriga sjuksköterskans bemötande som bristfälligt dvs. de fick 

känslor av otrygghet och maktlöshet (Gutierrez, 2012). De bristande egenskaperna av bedside 

manners hos sjuksköterskorna alltså deras förmåga att visa omtanke och empati, är en 

problematik som skulle kunna åtgärdas genom att mer fokus läggs på detta område inom 

sjuksköterskeutbildningen. Sjuksköterskeprogrammet ska enligt övergripande utbildningsmål 

bidra till kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för att kunna samarbeta med patient, 

närstående samt andra yrkesutövare. Sjuksköterskan skall kunna visa självkännedom och 

empatisk förmåga (Ekberg, 2013), viktiga redskap vid omvårdnad av patienter och 

bemötandet av deras anhöriga. För att sjuksköterskestudenter som saknar förmåga till ett 

empatiskt förhållningssätt skall kunna sållas bort under utbildningstiden krävs att de 

identifieras under praktisk verksamhet och att ansvarig handledare vågar stå på sig med att 

påvisa deras olämplighet. 

 

När någon har uttryckt kritik mot enskilda sjuksköterskors bemötande, borde det kanske 

diskuteras generellt vid en arbetsplatsträff eller liknande, istället för att all skuld läggs på 
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individnivå. Organisationens ansvar borde vara att ge de sjuksköterskor som vill ha 

vidareutbildning inom bemötande möjlighet till detta. Att ge alla en möjlighet att bearbeta 

svåra upplevelser borde också sättas i fokus, är man ständigt ur balans lär inte bemötandet av 

omgivningen bli särskilt bra och professionellt. Personalen måste kunna känna att de har stöd, 

för att vara en tillgång då anhöriga behöver någon som kan lindra den ångest som uppstår då 

ett akut sjukdomstillstånd drabbar familjen. I många av artiklarna i denna studie, uttryckte 

anhöriga att de skulle ha uppskattat om de hade någon eller några sjuksköterskor att vända sig 

till, för att få den information och det stöd de upplevde sig behöva. Det blev en påfrestning för 

de anhöriga när de var tvungna att lära känna och anpassa sig efter olika sjuksköterskors 

arbetssätt och agerande (Gutierrez 2012; Clark & Vandall-Walker, 2011; Lynn-Mc Hale 

2006). 

 

Med ett tryggt arbetsklimat på varje enskild vårdavdelning där sjuksköterskan kan känna att 

man arbetar med och inte mot varandra, ges möjligheten att bemöta anhöriga med större 

trygghet, något som i sin tur genererar ett bättre möte där sjuksköterskan kan vara lyhörd för 

vad olika anhöriga vill och ger uttryck för. Detta skulle i sin tur ge upphov till att fler 

anhöriga skulle vara nöjda och trygga med det som sker, detta skulle på längre sikt ge 

anhöriga en bättre hälsa och ett bibehållet välbefinnande, samtidigt som sjuksköterskan lever 

upp till den etiska koden att lindra och främja hälsa. När empatin saknas i mötet påverkas 

anhöriga negativt. Sjuksköterskorna skapar barriärer till anhöriga och gör att dessa inte kan 

utföra sina åtaganden. Orken tar slut och sjuksköterskorna bygger på anhörigas ångest istället 

för att vara den som kan lindra i en svår stund (Jensen et al, 2007).  

 

Sammanfattning 
I artiklarna framgick att anhöriga upplevde sjuksköterskans bemötande antingen positivt eller 

negativt. I det positiva bemötandet fanns bekräftelse av anhöriga vilket visades i bemötandet 

från sjuksköterskan som empati och omtanke, detta gav anhöriga upplevelser av trygghet. Det 

negativa bemötandet upplevdes av anhöriga när omtanke i sjuksköterskans bemötande 

saknades och detta upplevdes av anhöriga som brist på respekt från sjuksköterskan. Anhöriga 

upplevde att empatin i sjuksköterskans bemötande ibland ersattes med upplevelser av 

maktutövande som resulterade i anhörigas upplevelser av otrygghet och rädsla. 

Med anledning av det som framkommit i denna litteraturstudie är det av vikt att ständigt 

reflektera över sitt eget och kollegors bemötande av anhöriga. 
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Bilaga 1 Kvalitativ granskningsmall 
 
A. Syftet med studien  
1. Vilken kvalitativ metod har använts? Ja □ Nej □ (1p.)  
2. Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? Ja □ Nej □ (1p.)  
 
B. Undersökningsgrupper  
3. Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? Ja □ Nej □ (1p.)  
4. Var genomfördes undersökningen? Ja □ Nej □ (1p.)  
5. Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? Ja □ Nej □ (1p.)  
6. Vilken urvalsmetod användes och vilken undersökningsgrupp användes?  
 
C. Metod för datainsamling  
7. Är fältarbetet tydligt beskrivet? Ja □ Nej □ (1p.)  
8. Beskrivs metoden för datainsamlingen?  
9. Är data systematiskt samlade (intervjuguide/studieprotokol) Ja □ Nej □ (1p.)  
 
D. Dataanalys  
10. Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  
11. Är analys och tolkning av resultat diskuterade? Ja □ Nej □ (1p.)  
12. Är resultaten trovärdigt (källor)? Ja □ Nej □ (1p.)  
13. Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? Ja □ Nej □ (1p.)  
14. Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? Ja □ Nej □ (1p.)  
15. Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? Ja □ Nej □ (1p.)  
16. Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data? Ja □ Nej □ (1p.)  
 
E. Utvärdering  
17. Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? Ja □ Nej □ (1p.)  
18. Stöder insamlade data forskaren resultat? Ja □ Nej □ (1p.)  
19. Har resultaten klinisk relevans? Ja □ Nej □ (1p.)  
20. Diskuteras metodologiska brister och riskt för bias? Ja □ Nej □ (1p.)  
21. Håller du med om slutsatserna?  
 
Maxpoäng: 17 poäng 0-5 poäng =låg kvalitet 6-11 poäng =medel kvalitet 12-17 poäng =hög 

kvalitet
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Bilaga 2 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 
Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av sökning 

(tex. fritext, ab-
stract, nyckelord, 
MESH-term) 

Antal 
träffar 

Motiv till 
exklusion av 
artiklar 

Utvalda artiklar  

2012-09-
11 
 

Pub Med Family AND nurse* AND 
experience AND care AND 
critical illness. 

Peer review, abstract 
available, 10 years, 
human, english 

Abstract 12 Fel perspektiv 
eller fel syfte. 

5 

2012-09-
11 
 

Cinahl Family AND nurse* AND 
experience AND care AND 
critical illness. 

Peer review, abstract 
available, 2000-2012, 
human, english 

Abstract 11 Redan 
inkluderade 
artiklar eller fel 
syfte 

1 

2012-09-
12 
 

PsycInfo Family AND nurse* AND 
experience AND care AND 
critical illness. 

Peer review, 2000-2012 Abstract 20 Fel perspektiv 
eller redan 
inkluderade 
artiklar 

2 

 
2012-09-
12 

Social services 
abstracts 

Family experience 
ANDnurses  AND critical 
care. 

Peer review, 2000-2012 Abstract 3 Fel perspektiv 
eller fel syfte. 

1 

2012-09-
24 
 

PsycInfo Family experience 
ANDnurses  AND critical 
care. 

Peer review, 2000-2012, 
human, english, 
adulthood 18 years and 
older. 

Abstract 60 Redan 
inkluderade 
artiklar, fel syfte 
eller fel 
perspektiv 

2 

2012-11-
19 
 

PsycInfo Intensive care unit AND 
family experience* 

Peer review, 2000-2012, 
adulthood 18 years and 
older, human, English. 

Abstract 109 Redan 
inkluderade 
artiklar, fel 
perspektiv eller 
att de inte svarar 
mot syftet. 

8 

2012-11-
19 
 

PubMed Intensive care unit AND 
family experience* 

Abstract available, 2000-
2012, human, english.   

Abstract 9 Motsvarar ej 
syftet. 

2 

2012-11-
19 

PsycInfo Qualitative research AND 
intensive care unit AND 

Peer review, 2000-2012, 
adulthood 18 years and 

Abstract 8 Svarar inte mot 
syftet eller har fel 

2 
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 family experience. older, human, english.   perspektiv. 
 

Bilaga 3 Artikelöversikt      
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Vandall-
Walker. V, 
Jensen. L 
&Oberle. K 
Canada 
2007 
 
 
 
 

Nursing 
support for 
family 
members of 
critically ill 
adults. 

Hur kritiskt 
sjuka vuxnas 
familje-
medlemmar 
beskriver och 
förklarar sjuk-
sköterskans 
stöd. 

Anslag sattes upp i 
väntrum till 
intensivvårdsavdelninga
r för vuxna. 
Inklusionskriterierna 
var att vara vuxen 
anhörig, tala och förstå 
engelska samt kunna 
uttrycka sina 
upplevelser av 
sjuksköterskans stöd. 
20 medlemmar från 14 
familjer valdes ut. 
Teoretiskt urval 
användes, men ingen 
beskrivning av 
deltagarna finns.  
 

Två intervjuer gjordes med varje 
deltagare som spelades in och 
antecknades. Analysen av 
materialet har gjorts enligt 
stegen i grounded theory. 

Familjemedlemmarnas önskan 
av sjuksköterskorna var att de 
hjälpte dem med att lätta på 
deras börda istället för att bygga 
på den. Detta gjorde de genom 
att vara samarbetsvilliga, 
stödjande och uppmuntrande. 

Hög kvalitet. 
Inkluderas. 

Vandall-
Walker. V & 
Clark. A 
Canada 
2007 
 
 
 
 
 

It starts with 
access!; A 
grounded 
theory of 
family 
members 
working to get 
through 
critical illness. 

Vad som ur 
familjemedlem
mars 
perspektiv 
hjälper dem att 
ta sig igenom 
en anhörigs 
kritiska 
sjukdom. 

Bygger på studien ovan 
samt extra material som 
samlats in via intervjuer 
från ytterligare 13 
familjer. Sammanlagt 
bestod studien av 42 
intervjuer. Även här var 
det teoretiskt urval. De 
tillkommande 
deltagarna var alla 
anhöriga till 
hjärtintensivvårds-

Intervjuerna spelades in och 
antecknades. Analysen av 
materialet har gjorts enligt 
stegen i grounded theory. 

De anhöriga behöver sin energi 
till att ta sig igenom processen 
och vill inte motarbetas av 
sjuksköterskor. 

Hög kvalitet. 
Inkluderas. 
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patienter.  
Lynn-
McHale 
Wiegand. D 
USA 2006 

Withdrawal of 
life-sustaining 
therapy after 
sudden, 
unexpected 
life-
threatening 
illness or 
injury: 
Interactions 
between 
patients 
families, 
healthcare 
providers, and 
the healthcare 
system. 

Hur anhöriga 
upplever 
processen att 
avsluta 
livsuppehållan
de insatser 
efter en 
oväntad, 
livshotande 
sjukdom eller 
skada. 

Intervjuer och 
observationer i möten 
mellan 
sjukvårdspersonal och 
anhöriga. Hermeneutisk 
fenomenologisk metod. 
Urval från 3 IVA 
avdelningar resulterade 
i 56 deltagare. 
Inklusionskriterier var 
att patienten skulle vara 
minst 18 år och ha en 
allvarlig sjukdom eller 
skada där 
livsuppehållande 
åtgärder skulle avslutas. 
Anhöriga skulle vara 18 
år, ett skriftligt 
godkännande från övrig 
familj samt kunna tala 
och förstå engelska. 
Exklusionskriterierna 
var om patienten var 
hjärndöd, delaktig i 
beslutet, vårdades efter 
självmordsförsök, 
missbruk eller hade en 
kronisk sjukdom. 

Fenomenologisk metod efter van 
Manens utformning. 

Familjer behöver stöttning och 
information när de ska ta beslut 
om att upphöra med 
livsuppehållande åtgärder. 
Sjukvårdspersonal har stor 
betydelse i denna process. 

Hög kvalitet. 
Inkluderas. 

Gutierrez. K 
USA 2012 

Experiences 
and needs of 
families 
regarding 
prognostic 
communica-
tion in an 
intensive care 
unit. 

Vilket behov 
av prognistisk 
information 
som 
familjemedlem
mar till IVA 
patienter med 
hög risk för 
dödlig utgång 
har. 

Ett stategiskt urval av 
familjemedlemmar till 
IVA patienter med hög 
risk för dödlig utgång. 
Inklusionskriterier var 
att tala och förstå 
engelska och vara minst 
18 år. 20 deltagare 
intervjuades med 
semistrukturerade 

Iterativ innehållsanalys Att de anhöriga i denna situation 
är i stort behov av information 
om familjemedlemmens 
prognos. I dessa fall finns det 
mycket som sjukvårdspersonal 
kan göra för att underlätta 
processen. 

Hög kvalitet. 
Inkluderas. 
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intervjuer, tills 
datamättnad uppstod 
efter 9 månader. 
Insamlingen skedde 
enligt groundedtheory. 

McKiernan. 
M & 
McCarthy. 
G  
Irland 2010 
 
 
 
 
 

Family 
members lived 
experience in 
the intensive 
care unit: A 
phenomenolog
ical study. 

Att beskriva de 
anhörigas 
upplevelser av 
en 
intensivvårds-
avdelning. 

Strategiskt urval där de 
6 deltagarna valdes ut 
efter sin kunskap och 
erfarenhet. 
Inklusionskriterier att 
vara en nära 
familjemedlem, tala och 
förstå engelska, ha fyllt 
18 år, att det var första 
vårdtillfället på IVA, 
varit på minst ett besök 
samt ha deltagit i 
studien inom loppet av 
72-120 timmar efter 
inläggning. 
Exklusionskriterier 
anhöriga till barn och 
döende patienter. 
Datainsamling bestod 
av ostrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor, som bandades 
och transkriberades. 

Analyserad efter 
Heideggershermeneutisk metod. 
Teman konstruerades efter 
Diekelmann med fleras metod. 

De anhörigas behov av att få 
adekvat information, att få vara 
hos sina sjuka 
familjemedlemmar och det 
viktiga i att kunna förstå 
innebörden av vad som hänt 
samt att få stöd i denna process. 

Hög kvalitet. 
Inkluderas. 

Kirchhoff. 
K, Walker. 
L, Hutton. 
A, Spuhler. 
V, Cole. B 
&Clemmer. 
T. 
USA 2002 

The Vortex: 
Families 
experiences 
with death in 
the intensive 
care unit. 

Att få en 
detaljerad bild 
av anhörigas 
upplevelser då 
deras 
familjemedlem 
blir inlagd och 
avlider på en 
intensivvårdsa
vdelning. 

Urvalet bestod efter 
bortfall av 8 stycken, 
som plockats ut efter 
journalgenomgång. 
Inklusionskriterier 18 år 
eller äldre, pratade 
engelska, hade besökt 
sin anhörige på IVA, 
vara bosatt inom en 
radie av 80 km samt att 
dödsfallet skulle ha 

Kvalitativ innehållsanalys. Det som bäst förebygger 
familjers oro och ångest är 
adekvat information. 

Hög kvalitet. Det går 
dock inte att utläsa 
om den är etiskt 
granskad. Det kan 
även vara så att det 
stora bortfallet är de 
som inte är missnöjda 
och de 8 kvarvarande 
är de som är 
missnöjda. 
Inkluderas. 
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passerat med minst 6-
18 månader. 
Exklusionskriterier var 
anhöriga till 
donationspatienter och 
anhöriga till patienter 
upp till 55 år. 
Semistrukturerade 
intervjuer i fokusgrupp. 
Intervjuerna bandades 
och transkriberades. 

 

Cypress. B 
USA 2011 

The lived ICU 
experience of 
nurses, 
patients and 
family 
members: A 
phenomeno-
logical study 
with Merleau-
Pontian 
perspective. 

Att beskriva 
och förstå den 
av patienter, 
familjemedlem
mar och 
sjuksköterskor
genomlevda 
upplevelsen 
under kritisk 
sjukdom. 

Urvalet bestod av 5 
sjuksköterskor, 5 
anhöriga och 5 
patienter. Dessa 
tillfrågades. Inga 
inklusionskriterier eller 
vald metod finns 
angivet. 2 Intervjuer per 
deltagare med öppna 
frågor genomfördes. 
Datamättnad 
uppnåddes. 

Intervjuerna bandades och 
transkriberades. Materialet 
analyserades efter teman. 
Fenomenologisk studie. 

Att upplevelserna som varit mer 
medicinska nu beskrivits mer 
holistiskt och subjektivt än 
tidigare.  

Hög kvalitet 
Inkluderas. 

Yang. S 
South Korea 
 

A mixed 
methods study 
on the needs of 
Korean 
families in the 
intensive care 
unit. 

Att få en 
förståelse av 
behov och 
upplevelser 
hos Koreanska 
familjer på 
intensivvårds-
avdelning.  

25 deltagare 15 kvinnor 
och 10 män, mellan 20 
och 50 år. 
Djupintervjuer som var 
semistrukturerade, 
bandades och 
transkriberades. 
Urvalskriterier: att vara 
den som tar hand om 
patenten och besöker 
den minst en gång om 
dagen. 

Materialet analyserades i två 
steg, ”within-case och cross-
case”, negative case analys 
användes för att förkasta en 
tidigare hypotes. 

Det finns ett behov av 
stödgrupper till anhöriga och 
utbildning av sjuksköterskorna 
för att kunna möta anhörigas 
behov. 

Medel kvalitet. 
Metoden är för dåligt 
beskriven och går 
inte att göra om. 
Inkluderas. 

Cypress. B 
USA 2010 

The intensive 
care unit 
experiences of 
patients, 

Att förstå 
upplevelserna 
från patienter, 
anhöriga och 

Ett strategiskt urval av 
5 patienter, 5 anhöriga 
och 5 sjuksköterskor. 
Sjuksköterskorna skulle 

Intervjuerna transkriberades och 
för att analysera materialet följde 
man van Manens 
fenomenologiska metod steg för 

Att alla behövs, sjuksköterskor, 
anhöriga och patienter blir en 
enhet. Denna enhet ger den bästa 
funktionen. 

Hög kvalitet. Dock 
framgår inte om den 
är etiskt granskad. 
Inkluderas. 
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families and 
their nurses. 

sjuksköterskor 
på en 
intensivvårds-
avdelning. 

varit anställda på 
intensivvårdsavdelning 
i minst 2 år. De 
anhöriga skulle tillhöra 
den närmsta familjen 
och alla skulle tala och 
förstå engelska. 
Patienterna bedömdes 
vara kognitivt stabila. 
Datainsamlingen bestod 
av 2 ostrukturerade 
intervjuer med varje 
deltagare där de fick 
läsa igenom och ändra i 
materialet. 

steg.  
 

Wagner. J 
USA 2004 

Lived 
experience of 
critically ill 
patients family 
members 
during 
cardiopulmona
ry 
resuscitation. 

Att beskriva 
hur anhöriga 
till kritiskt 
sjuka upplever 
HLR på 
intensivvårds-
avdelning. 

Urvalet bestod av 6 
deltagare. 
Inklusionskriterier 18 år 
och äldre, anhöriga till 
patienter som överlevt 
HLR samt att de varit 
på avdelningen under 
hjärtstilleståndet. 
Semistrukturerad 
intervju som bandades 
och transkriberades. 

Analyserades och tematiserades 
efter van Manens modell. 

Att det trots personalens 
motstånd fanns ett behov för 
anhöriga att få vara med under 
HLR. 

Låg-medel kvalitet. 
Detta därför att 
metoden är dåligt 
beskriven och 
analysen är 
knapphändig. Det 
känns inte som att 
resultatet svarar mot 
den ursprungliga 
forskningsfrågan. 
Inkluderas. 

Radwany. S, 
Albanese. T, 
Clough. L, 
Sims. L, 
Mason. H 
&Jahangiri. 
S 
USA 2009 

End-of-life 
decision 
making and 
emotional 
burden: 
Placing family 
meetings in 
context. 

Att med hjälp 
av en 
explorativ 
kvalitativ 
studie batter 
kunna förstå 
anhörigas 
upplevelser 
och 
känslomässiga 
bördor 
gällande beslut 
rörande 

Semistrukturerade 
intervjuer av 23 
deltagare som mest 
bestod av kvinnor då 
männen nekade 
deltagande. Bandades 
och transkriberades. 
Data insamlingen 
fortskred tills 
datamättnad uppstod. 

Analyserades efter stegen i 
groundedtheory. 

Kvardröjande frågor och 
förbittring var mer vanligt om 
familjen hade haft negativa 
upplevelser i samband med den 
sista sjukhusvistelsen. Därför är 
en stödjande insats från det 
palliativa teamet viktigt för 
dessa familjer, då de kan lätta 
deras känslomässiga börda. 

Medelkvalitet. Därför 
att den egna metoden 
inte diskuteras och 
eftersom urvalet ej 
beskrivs alls. 
Inkluderas. 
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livetsslutskede
. 

Kutash. M 
& Northrop. 
L. USA 
2007 
 

Family 
members 
experiences of 
the intensive 
care unit 
waiting room. 

Att utforska 
anhörigas 
perspektiv och 
upplevelser av 
väntrummet. 

Ett bekvämlighetsurval 
av 6 kvinnor. 
Inklusionskriterierna 
var 18 år eller äldre, 
nära anhörig eller 
betydelsefull för 
patienten. Inga män 
ville delta. Semi 
strukturerad intervju, 
uppmuntrades till att 
utveckla sina svar. 
Bandades och 
transkriberades. 
Intervjuerna fortskred 
tills datamättnad 
uppstod. 

Analyserades, kodades, 
kategoriserades enligt stegen i 
groundedtheory. 

Sjuksköterskan är ansvarig för 
att möta anhörigas behov som 
uppstår i väntande situationer. 
Hänsyn måste tas till 
individuella behov beroende på 
religiös och kulturell tillhörighet. 
 

Hög kvalitet. 
Inkluderas. 

Beaulieu. M. 
& Lam. P 
Canada 

Experiences of 
families in the 
neurological 
ICU: A 
bedside 
phenomenon. 

Att utforska 
anhörigas 
upplevelserme
d att ha 
familjemedlem 
som patient på 
neurologi 
intensiven. 

Ett bekvämlighetsurval 
bestående av 
13familjemedlemmar. 
Inklusionskriterier; 
familjemedlemmar som 
besökte sina anhöriga 
ofta, äldre än 18 år, 
familjetillhörighet via 
blodsband eller av 
betydelse för familjen, 
tala engelska, villiga att 
delta i studien och 
kapabla att ge 
medgivande. 
Semistrukturerade 
intervjuer under en 6 
månaders period. 
Intervjuerna 
antecknades och skrevs 
om efter 24-48 timmar 
efter de ägt rum. Risk 

Analysen skedde enligt Strauss 
&Corbin (1998), enligt 
groundedtheory. 

Man kom fram till att de 
anhöriga för att försäkra sig om 
att den bästa vården gavs till 
deras familjemedlem, använde 
sig av tre olika strategier, att 
söka information, att hjälpa till 
med vården och att passa in. 

Medelhög kvalitet. 
Detta då intervjuerna 
antecknades under 
samtalet och sedan 
konstruerades efter 
24-48 timmar. Detta 
gör att resultatet kan 
ha tolkats och 
förvrängts. 
Inkluderas. 
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för förvrängning. 
Cook. D., 
Giacomini. 
M., Shaw. 
R., Sinuff. 
T. 
&Swinton. 
M. Canada 

“Living with 
dying”: The 
evolution of 
family 
members’ 
experience of 
mechanical 
ventilation. 

Att förstå hur 
anhöriga till 
kritiskt sjuka 
patienter 
upplever 
respiratorvård. 

Inklusionskriterier, 
anhörig som 
make/maka, barn eller 
av familjen utvald 
talesperson. 
Exklusionskriterier, om 
det inte sågs lämpligt 
att tala med familjens 
talesperson, om de 
nekade deltagande eller 
hade språksvårigheter. 
Strategiskt urval. 27 
deltagare, endast 26 
användes pga fel på 
utrustning. 
Semistrukturerade 
djupintervjuer. 
Bandades och 
transkriberades 
ordagrant.  

Analyserades enligt 
groundedtheory. Alla forskarna 
läste intervjuerna och gjorde 
kodningar oberoende av 
varandra. 

Anhörigas upplevelser av 
respiratorvården ändrades över 
tid då de vande sig vid den. 
Studiens mål var att bidra till en 
mer respektfull dialog med 
anhöriga om livsuppehållande 
åtgärder. 

Hög kvalitet. 
Inkluderas. 

 
 
 
 

 


