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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

En akutvårdsavdelning vårdar patienter med akuta sjukdomstillstånd. När en 

familjemedlem insjuknar akut eller utsätts för en allvarlig händelse påverkas närstående 

negativt. Sjukhuset i allmänhet och akutvårdsavdelningen i synnerhet är främmande och 

kan väcka rädsla. Sjuksköterskor har ett ansvar att skapa en miljö som bygger på 

förtroende och vara lyhörda inför de eventuella känslor och tankar som döljer sig bakom 

närståendes reaktioner. 

 

Syfte  
 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta närstående på en 

akutvårdsavdelning.  

 

Metod  
 

En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer valdes för att besvara syftet. Nio 

sjuksköterskor från fem olika akutvårdsavdelningar intervjuades. Intervjuerna spelades in 

för att kunna transkriberas i sin helhet och analyserades genom en kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Resultat 

 

Databearbetningen utmynnade i tre huvudkategorier och sex underkategorier. Kategori ett 

berör närståendes behov av information och stöd och att sjuksköterskor tillgodoser detta 

genom kunskap och kompetens samt visar engagemang. Kategori två beskriver närstående 

som en tillgång genom att förmedla trygghet till patienten och delta i omvårdnaden. 

Kategori tre beskriver närstående som ett hinder genom sin oro och frustration och 

bristande samarbete.  

 

Slutsats 

 

Närstående kan ses som en tillgång och ett hinder i vården. Resultatet har visat att 

bemötande av närstående är viktigt i omvårdnaden och att närståendes reaktioner varierar 

på en akutvårdsavdelning. Sjuksköterskor bör ha kännedom om detta för att kunna anpassa 

bemötandet individuellt. Vår förhoppning är att sjuksköterskor blir uppmärksammade på 

hur närstående kan bemötas på en akutvårdsavdelning och lättare identifiera situationer när 

de är en tillgång och när de är ett hinder.  

 

 

Nyckelord: Akutvårdsavdelning, Erfarenheter, Närstående, Vårdrelation   
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BAKGRUND 

Akutsjukvård  

Akutsjukvård är en viktig del av sjukvården, ett verksamhetsområde som står inför viktiga 

förändringar. Det innebär bland annat att förbättra vårdmötet och tillfredsställa patientens 

behov (Riksföreningen för akutsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Akutsjukvård är en specialistdisciplin som företrädesvis utgår från specialiteter såsom 

kirurgi och medicin. Den involverar utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av 

akuta sjukdomstillstånd samt olyckshändelser (Socialstyrelsen, 2008). Att ta hand om akut 

sjuka patienter innebär att snabbt fatta beslut med begränsad information om patienten 

(Riksföreningen för akutsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Den 

initiala kontakten med sjukvården för akut sjuka är akutmottagningen. Där sker de första 

kontrollerna och en första bedömning görs innan patienterna slussas vidare antingen till 

lämplig akutvårdsavdelning eller till andra avdelningar på sjukhuset (Wikström, 2012). 

Akutsjukvård kännetecknas av standardiserade processer och ställer krav på effektivitet 

(Jones & Yoder, 2010). En förutsättning är tydlig ledning och prioritering av vårdinsatser 

(Socialstyrelsen 2008).  

 

Akutvårdsavdelning  

 

En akutvårdsavdelning vårdar patienter med akuta kirurgiska, medicinska och infektiösa 

tillstånd samt olika typer av cancersjukdomar. Andra tillstånd som också behandlas här är 

intoxikationer, det vill säga förgiftningar, andningsrelaterade problem samt allergiska 

reaktioner. På en akutvårdsavdelning vårdas oftast patienterna med övervakning under kort 

tid från några timmar till ett fåtal dygn. Avdelningen tar emot patienter från den vanliga 

akutmottagningen och andra avdelningar (Danderyds sjukhus, u.å). Vårdmiljön präglas av 

avancerad teknologisk utrustning och följaktligen fordras hög kompetens hos 

vårdpersonalen, men de medicintekniska åtgärderna är inte tillfredsställande om patientens 

och de närståendes psykosociala och emotionella behov glöms bort (Nantz & Hines, 2015; 

Wikström, 2012). Inom akutsjukvården är personcentrerad vård nödvändig. Den ser till 

hela personen och inte enbart sjukdomen. Personcentrerad vård i praktiken innebär att 

sjuksköterskor tar hänsyn till patientens tankar och värderingar i omvårdnaden och främjar 

patientens förmåga till självbestämmande och delaktighet. För att detta ska vara möjligt är 

det viktigt att sjuksköterskor har en helhetssyn och inte bara prioriterar de akuta 

medicinska åtgärderna (McBrien, 2009). De utvecklar en relation med patienten och 

uppmärksammar dennes fysiska, emotionella, andliga, sociala och psykologiska behov i 

omvårdnaden (Kinchen, 2015). Denna syn som betecknas holism innebär att se helheten 

och inte delarna var och en för sig (McEvoy & Duffy, 2008). Sjuksköterskor på en 

akutvårdsavdelning bör vara beredda på oväntade och oförutsägbara händelser och på att 

kunna ge grundläggande omvårdnad baserad på evidens (Socialstyrelsen, 2008). Det 

åligger också ett ansvar på dem att kunna kommunicera med patienter och närstående på 

ett lyhört, respektingivande och empatiskt sätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Stora variationer gällande omvårdnadsbehov tillsammans med en pressad arbetssituation 

innebär en stor utmaning för sjuksköterskor inom akutsjukvården. I den tekniska miljö som 

sjuksköterskorna arbetar i förväntas de kunna hantera många uppgifter parallellt. De 

tekniska göromålen får ibland högre prioritet än ett omsorgsfullt uppträdande (Almerud, 

2008). Enligt Wikström (2012) är det viktigt att fokusera på den sjukaste patienten men 

inte förlora uppsikt över resterande patienter.  
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De tragiska livsöden som flera akut sjuka patienter och närstående går igenom på en 

akutvårdsavdelning kan vara en psykisk utmaning för sjuksköterskorna då det är lätt att bli 

personligt involverad. Utmaningen ligger i att alltid vara professionell och samtidigt visa 

medkänsla i lagom dos (Wikström, 2012).  

 

Det vårdande mötet 

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) regleras hur Sveriges hälso- och 

sjukvård ska bedrivas. I 2§ stadgas att det övergripande målet för hälso- och sjukvården är 

en god hälsa och vård på lika villkor med respekt för alla människors lika värde och den 

enskildas värdighet. I samma paragraf anges vidare att kraven på hälso- och sjukvården 

innefattar att främja goda kontakter mellan patienter och vårdpersonal. Utöver detta ställs 

krav på att patient och närstående får information om hälsotillstånd, vård och behandling i 

enlighet med Patientlagen (SFS, 2014:821). Inom hälso- och sjukvården gäller emellertid 

sekretess enligt 1§ i Offentlighets- och sekretesslagen [OSL] (SFS, 2009:400) av uppgifter 

om enskildas hälsotillstånd såvida uppgiften inte kan avslöjas utan att den enskilde far illa.   

 

Vårdvetenskap är en självständig vetenskap och har en vetenskaplig ansats. Den beskriver, 

med utgångspunkt från patientens syn på sin hälsa och livssituation, vårdande med målet 

att uppnå förbättrad hälsa. Emellertid utesluter inte ett personcentrerat vårdande de 

närståendes perspektiv. Omvårdnadsvetenskap avser bara sjuksköterskornas 

kunskapsområde (Dahlberg & Segesten, 2010). Omvårdnad syftar till att främja hälsa och 

välbefinnande, förebygga ohälsa samt lindra lidande, något de närmaste kan bidra till. 

Familjen kan medverka till att lindra såväl lidandet som till att uppnå en förbättrad hälsa 

med ökat välbefinnande (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). Detta uppnås i en miljö 

som främjar möten (Arman & Rehnsfeldt, 2003). En sådan vårdmiljö kan skapas av 

sjuksköterskor. De ”är” miljön genom det sätt som de bemöter patienten. Ett värmande, 

engagerat och lugnt bemötande skapar en rogivande miljö medan ett mindre engagerat 

bemötande kan bli negativt om patienten inte får utrymme att själv tala (Watson, 2008). 

 

Vårdrelationen 

 

Ordet vårdrelation som begrepp återfinns inte i Svenska Akademiens ordlista men det 

spelar en stor roll i den omvårdnadsvetenskapliga disciplinen. Konsensusbegrepp är de 

överordnade begrepp som beskriver ett vetenskapligt intresseområde. Exempel är vårdande 

ett vårdvetenskapligt konsensusbegrepp. Övriga är människan, hälsan och miljön. 

Relationen är navet i vårdandet (Björck & Sandman, 2007) och utgår ifrån att en människa 

vill en annan människa gott. En sådan vårdande relation är nödvändig för att vårdande 

möten ska uppstå (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Gemensamt för alla typer av vårdrelationer är att de vilar på en vänlig och godhjärtad 

grund samt att sjuksköterskor har förmåga att skapa ett vårdande möte med målet att 

främja patientens hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010; Fossum, 2014). Ett bra bemötande 

kännetecknas av att sjuksköterskor är närvarande i stunden och väljer ord och beteende 

som speglar en strävan efter att skydda människans värdighet (Watson, 2002; Holopainen, 

Kasén & Nyström, 2012). Wilkin och Slevin (2004) har undersökt betydelsen av ett 

omsorgsfullt bemötande i en intensivvårdsmiljö. De anser att sjuksköterskor bör ge patient 

och närstående en holistisk och mänsklig vård, något som förutsätter såväl fysiska och 

tekniska som emotionella kunskaper. En ömsesidig relation skapas när båda parter 

respekterar varandra och visar uppskattning, värme och engagemang (Fossum, 2014).  
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Clukey, Hayes, Merrill och Curtis (2009) studie framhåller att en medveten närvaro och ett 

helhjärtat engagemang från sjuksköterskorna kännetecknar närståendes uppfattning av ett 

vårdande beteende. Holopainen et al. (2012) understryker att med öppenhet, mod och en 

genuin närvaro kan vårdande möte skapas och Watson (2010) går ett steg till när hon anser 

att vårdande möten liknar en kärlekshandling mellan två människor. Relationen i det 

vårdande mötet kan generera inre styrka och harmoni. Watson nämner också att 

sjuksköterskor måste vara lyhörda inför patientens och de närståendes behov och ha dem 

som utgångspunkt när de utför omvårdnaden. Därigenom ser sjuksköterskor patienten i ett 

familjesammanhang (Watson, 2008).  

 

En kombinerad intervju- och observationsstudie av Söderström, Saveman och Benzein 

(2006) beskriver samspelet mellan vårdpersonal och familj. Intervjuer genomfördes med 

familjemedlemmar om deras upplevelser av samspelet med vårdpersonalen under 

sjukhusvistelsen. Två huvudkategorier identifierades: ömsesidig förståelse och ömsesidig 

missförståelse. Resultatet visar att familjemedlemmar som förstår information från 

vårdpersonal har ett öppnare sinne för kommunikation och har lättare för att anpassa sig till 

rutiner än de medlemmar som inte förstår. De sistnämnda avstår i större utsträckning från 

att kommunicera med personalen och har dessutom svårare att anpassa sig. I likhet med 

Söderström et al. (2006), menar Watson (2008) i sin teori att vårdrelationen vilar på ett 

samspel mellan två individer. Hon menar att relationen liknar en människa till människa-

relation som utgår ifrån att sjuksköterskor är omsorgsfullt medvetna (Watson, 2008). 

Kärnan i omvårdnaden är ”intentionalitet” som betyder att sjuksköterskorna riktar 

uppmärksamhet mot patienten och arbetsuppgifterna av hela sitt hjärta. Slutligen är en 

vårdrelation beroende av tillit och hopp och att patienten vågar anförtro sig åt 

sjuksköterskorna. Verklig tillit skapas då sjuksköterskorna är autentiska – äkta - i sitt 

bemötande, sprider värme och visar empati för patienten (Watson, 2002).  

 

Närstående 

Definition av närstående 

 

Nationalencyklopedin (u.å.) definierar ”närstående” som familjemedlemmar och andra 

nära släktingar. Svensk sjuksköterskeförening (2015) och Pryzby (2004) preciserar att 

familjen är en grupp individer utan nödvändigt blodsband. I denna bredare definition ryms 

därför inte bara far- och morföräldrar utan även till exempel nära vänner och grannar under 

förutsättning att dessa har en betydelsefull relation till patienten. Dahlberg och Segesten 

(2010) beskriver patientens närmaste personer som närstående, familj eller släkt. 

Närstående är de som utpekas av patienten som sådana och som själva godkänner det. I 

likhet med Pryzby (2004) ingår make/maka, förälder, partner, barn, släkting och vän i 

begreppet närstående. I den här studien väljs den bredare definitionen och begreppen 

”närstående” och ”familj” används om vartannat för att beskriva samma sak. 

 

Familjefokuserad omvårdnad 

I svensk sjuksköterskeförenings värdegrund för omvårdnad (2016) står att sjuksköterskor 

ska tillvarata närståendes och patientens kunskaper om sin ohälsa å ena sidan och den 

yrkesmässiga kunskapen om omvårdnaden å andra sidan. Svensk sjuksköterskeförening 

(2015) skriver om familjefokuserad omvårdnad som innebär att familjens betydelse för 

patienten uppmärksammas. Familjefokuserad omvårdnad utgår från de emotionella band 

som finns mellan personer. Familjen ses som ett system tillsammans med patienten eller 

som patientens kontext.  
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Siminoff (2012) framhåller att det inte bara är de fysiska symptomen som avgör 

sjukdomsupplevelsen utan att de sociala aspekterna också spelar in, varför erkännande av 

familjen i omvårdnaden är centralt och kan göra vården mer effektiv.  

 

Människor befinner sig alltid i ett sammanhang med andra och inkluderas på så sätt i 

varandras livsvärld (Williams, 2005). När en förändring sker hos en individ påverkas hela 

gruppen (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). Detta aktualiseras när en person skrivs in 

på sjukhus. Hen isoleras från sin vardagliga omgivning, från sin givna roll i familjen och i 

samhället (Åstedt-Kurki, Paavilainen, Tammentie & Paunonen-Ilmonen, 2001a). I flera 

studier uppenbaras att sjukhusvistelsen och sjukdomen inte bara påverkar patienten utan 

även de närstående (Williams, 2005; Åstedt-Kurki et al., 2001a). Söderström, Benzein och 

Saveman (2003) framhåller att sjuksköterskor som har en positiv inställning till närstående 

och som värderar goda relationer är mer benägna att inleda ett samtal med dem. De som 

välkomnar familjen får även nöjdare patienter. Att rikta fokus mot familjen behöver 

således inte innebära dubbelarbete, för om de ses som en resurs kan omvårdnadsarbetet 

tvärtom förenklas (Engel, 2009).  

 

Sjuksköterskors vård av närstående 

 

Sjuksköterskor och annan vårdpersonal är ämnade att upprätta en god relation med 

närstående eftersom de ingår i patientens närmaste omgivning. Vårdpersonal har ett ansvar 

för att skapa en miljö som bygger på förtroende samt att vara lyhörda inför de känslor och 

tankar som ibland döljer sig bakom närståendes reaktioner (Söderström et al., 2006). 

Williams (2005) och Söderström et al. (2006) framhåller i sina respektive studier att vid 

vård av närstående ingår att ge dem information för att få deras förtroende. 

Sjuksköterskorna i Williams (2005) studie anser vidare att kommunikationsutbyte är 

nödvändigt för att ge familjen rätt stöd för att kunna hantera den eventuella kris de går 

igenom. I två andra undersökningar konstateras att utbyte av information också är 

nödvändigt för att relationen till familjen ska bevaras. I den ena undersökningen, 

genomförd av Benzein, Johansson, Årestedt och Saveman (2008), jämförs sjuksköterskor 

som arbetar på sjukhus med sjuksköterskor på en vårdcentral. Majoriteten av dem har en 

positiv inställning till att införliva familjen i omvårdnaden men de förstnämnda har 

generellt en något mindre positiv inställning troligtvis på grund av att relationen begränsas 

till enbart utbyte av information. I den andra undersökningen, genomförd av Åstedt-Kurki 

et al. (2001a), dras utifrån resultatet slutsatsen att samspelet med familjen anses spela en 

stor roll för sjuksköterskorna och att de faktorer som anses ha störst betydelse är att 

förmedla information och ge en holistisk vård. Vidare visar Benzein et al. (2008) resultat 

att sjuksköterskor med mindre erfarenhet är mer uppgiftsorienterade och osäkra i rollen 

samt förhåller sig vanligen till nedskrivna riktlinjer. Sjuksköterskor med längre erfarenhet 

har lättare för att anpassa sig till varje vårdtillfälle och se nya perspektiv utifrån ett mer 

holistiskt synsätt. Benner (2001) lyfter också fram erfarenhetens betydelse i klinisk praxis. 

Sjuksköterskor som har haft kontakt med många människor har en stadig grund som gör 

det lättare att tolka nya händelser. I överensstämmelse med Benzein et al. (2008) beskriver 

Benner (2001) också att en novis vanligen anförtror sig till explicita anvisningar. När 

erfarenheten ökar förbättras prestationen och novisen blir inte lika regelstyrd. Pryzby 

(2004) menar också att erfarenhet kan påverka förmågan att erbjuda emotionellt stöd och 

att kunna vara lyhörd inför familjens åsikter, något som i förlängningen kan ge 

sjuksköterskorna viktig kunskap om patienten.   
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Hayes, Merrill och Clukey (2010) studie undersöker familjer till multisjuka 

traumapatienter och deras upplevelse av personalens omvårdnad. Familjerna uppskattar när 

personalen är ärlig, hjälpvillig och får dem att känna sig lugna. Vidare värderas när 

personalen talar med en klar och vänlig ton, är trevliga och visar medkänsla. Adams, 

Anderson, Docherty, Tulsky, Steinhauser och Bailey (2014) studie beskriver att närstående 

får förtroende för vårdpersonalen om sjuksköterskorna sätter sig ned och visar stöd, ser 

dem i ögonen och använder kroppskontakt för att trösta. Dessutom värderas att 

sjuksköterskorna uppträder professionellt och visar respekt för både patienten och 

familjemedlemmarna. 

 

Det är naturligt att sjuksköterskor i traumasituationer behöver prioritera patientens behov i 

första hand och familjens rop på hjälp i andra hand (Stayt, 2007; Hayes et al., 2010). Att 

vara närvarande förutsätter att sjuksköterskorna kan vara fokuserade på helheten i den 

vårdande situationen (Hayes et al., 2010). En studie gjord på en akutmottagning av 

Hallgrimsdottir (2000), visar också att vårda familjen ingår i akutsjuksköterskans roll. 

Flera studier beskriver att sjuksköterskor bör sträva efter att skapa en familjerelation 

eftersom en sådan relation kan förbättra familjens hälsa posthospitalt (Åstedt-Kurki, 

Paavilainen, Tammentie & Paunonen-Ilmonen, 2001b). Sjuksköterskor på en 

intensivvårdsavdelning upplever emellertid att det är en svår balansgång mellan att vara 

professionell och samtidigt personlig vid vård av närstående. De hävdar att det är 

nödvändigt att gå in med personligt engagemang för att en tillitsfull sjuksköterska-

familjerelation ska kunna utvecklas (Stayt, 2007). Till sist kan sjuksköterskor hjälpa 

närstående navigera på sjukhuset och informera dem om var till exempel cafeteria, toaletter 

samt parkeringsplatser finns. Detta är åtgärder som också visar att sjuksköterskorna vårdar 

de närstående (Engel, 2009).  

 

Närståendes känslomässiga reaktioner  

 

När familjen behöver anpassa sig till sjukhusets främmande miljö och avdelningens rutiner 

kan de uppleva en känsla av hjälplöshet, maktlöshet och stress (Söderström et al., 2006; 

Åstedt-Kurki et al., 2001a; Noome, Beneken genaamd Kolmer, van Leeuwen, Dijkstra & 

Vloet, 2016). Familjen till svårt skadade patienter upplever ett eget trauma, ett negativt 

känslotillstånd som en människa kan drabbas av när hens närstående insjuknar akut eller 

utsätts för en plötslig olycka. Patienten upplever ett primärt trauma medan närstående 

upplever ett sekundärt trauma, ett emotionellt lidande (Clukey et al., 2009). Det är sålunda 

sjuksköterskors ansvar att ta hand om familjen och låta dem delta i omvårdnaden så att de 

känner sig sedda och behövda (Hayes et al., 2010; Gill, Bagshaw & McKenzie, 2016). 

Engel (2009) lyfter också fram att närstående påverkas i hög grad av patientens plötsliga 

skada eller sjukdom. Närstående ingår i omvårdnadsansvaret även om sjuksköterskorna 

inte tar exempelvis vitalparametrar på dem. Sjukhuset i allmänhet och 

akutvårdsavdelningen i synnerhet kan förknippas med skräck och förvirring för alla 

inblandade. Därför är tydlig kommunikation med patient och närstående nödvändig.  

 

Närståendes roll 

 

Närstående axlar många roller bland annat ger de värdefull information till vårdpersonalen 

om patientens sjukdomshistoria och sociala bakgrund samt inger trygghet till patienten 

(Engel, 2009; Pryzby, 2004; Åstedt-Kurki et al., 2001a; Åstedt-Kurki et al., 2001b; 

Söderström et al., 2006; Noome et al., 2016).  
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Williams (2005) och Siminoffs (2012) respektive studier åskådliggör också närstående som 

värdefull källa till information och följaktligen en nytta för patientvården. Som betonats, 

bidrar dem till patientens välbefinnande på flera sätt och påskyndar dennes läkning 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2015; Dahlberg & Segesten, 2010). O’Mahoney (2005) 

framhåller att sjuksköterskor kan betrakta familjen som patientens förlängda arm. Price 

(2004) påpekar att patientens ångest och känsla av maktlöshet minskar när familjen 

närvarar vid sängkanten, varför ett familj- och vårdteamsförhållande där familjen betraktas 

som en samarbetspartner vore önskvärt (Benzein et al., 2008). Vidare är det värdefullt att 

involvera dem vid allvarliga sjukdomstillstånd där det finns få eller inga 

behandlingsalternativ (Dahlberg & Segesten, 2010). Vid demenssjukdomar kan närstående 

också vara viktiga eftersom patienten inte kan uttrycka sig och är därmed beroende av att 

andra fattar beslut å dennes vägnar (Svanström & Dahlberg, 2004). Flera studier visar även 

att de behöver kontinuerlig information om patientens sjukdomstillstånd och önskar hålla 

sig ajour med vad som händer kring patienten för att känna sig delaktiga (Engel, 2009; Gill 

et al., 2016; Siminoff, 2012). Bristande kontinuitet, i synnerhet vid vårdpersonalens 

skiftbyte, kan därför upplevas negativt (Gill et al., 2016). Att känna sig delaktig i 

omvårdnaden och få möjlighet att ge sina synpunkter förbättrar närståendes upplevelse av 

mötet med vårdpersonalen (Gill et al., 2016; Siminoff, 2012; Engel, 2009).  

 

En nyckel till att uppnå individuell omvårdnad är att förbättra utbytet av kommunikation 

mellan framför allt patient och vårdpersonal. Vårdskador uppkommer ofta som en följd av 

att det brister i kommunikationen. Rapportering av patienter mellan två arbetsskift, 

exempelvis mellan dag- och kvällspersonal, kallas för överrapportering. Överrapportering 

som sker inne hos patienten i närvaro av patienten och dennes närstående benämns bedside 

handover (Bruton, Norton, Smyth, Ward & Day, 2016). Detta är ett sätt att framhäva 

patientens och familjens roll i omvårdnaden samt uppmuntra ett gemensamt 

beslutsfattande. Att involvera patient och närstående på detta sätt kan förbättra 

kommunikationsutbytet med personalen (Manias & Watson, 2014) och förbättra de 

närståendes förståelse för situationen (Tobiano, Chaboyer & McMurray, 2012). Vidare, i 

Tobiano et al. (2012) studie, uppskattar familjen att få lyssna på överrapporteringen av 

patienten och interagera med personalen. Patientsekretessen nämns inte som ett problem i 

sammanhanget. 

 

Söderström et al. (2003) har funnit på basis av sin forskning, att familjen inte alltid får 

delta i så stor utsträckning på en intensivvårdsavdelning. Detta på grund av att de 

medicintekniska momenten har företräde och att familjen prioriteras bort på grund av 

tidsbrist. Vidare beskriver Benzein et al. (2008) att det kan vara svårt att tillmötesgå 

familjer med högt ställda krav och som är till besvär. Clarke (2000) framhåller också i sin 

studie att familjen inte alltid ses som en tillgång på sjukhus varför exempelvis 

besökstiderna begränsas. Vårdpersonalen väljer att prioritera sina arbetsuppgifter till 

förmån för patienten och inte till förmån för familjen. Studier visar också att sjuksköterskor 

som känner sig kontrollerade av familjen försöker att engagera dem så lite som möjligt i 

omvårdnaden och håller sig strikt till avdelningens besökstider. Närstående betraktas 

snarare som en börda än en resurs (Benzein et al., 2008). 
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Problemformulering  

Sjuksköterskor som arbetar med akutsjukvård behöver kunskap och kompetens för att 

kunna hantera oförutsägbara händelser (Wikström, 2012).  

Familjefokuserad omvårdnad utgår ifrån ett holistiskt synsätt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2015) där närstående bidrar till att lindra patientens lidande och 

förbättrar dennes hälsa och välbefinnande. Studier visar att patientens ångest och 

maktlöshet minskar när familjen finns närvarande (Engel, 2009; Pryzby, 2004; Åstedt-

Kurki et al., 2001a, 2001b; Söderström et al., 2006; Noome et al., 2016). Tidigare 

forskning lyfter även fram att familjen kan uppleva oro och stress och gå in i ett 

chocktillstånd när en familjemedlem insjuknar akut (Pryzby, 2004; Söderström et al., 2006; 

Hayes, 2010; Noome et al., 2016). Trots att familjen har en central roll visar studier att de 

inte alltid välkomnas i omvårdnaden i så stor utsträckning som vore önskvärt (Söderström 

et al., 2003; Hayes et al., 2010; Benzein et al., 2008; Clarke, 2000), vilket är ett problem. 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) stadgas att det övergripande 

målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor med respekt för 

alla människors lika värde. Detta kan vara svårt att förverkliga utan familjens medverkan. 

Med bevis för att närstående är viktig för patientens hälsa och att de också kan reagera med 

oro och stress samt att deras roll inte alltid tillvaratas i omvårdnaden, behövs en studie som 

undersöker sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta närstående.  

 

SYFTE   

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta närstående på en 

akutvårdsavdelning.  

 

METOD  

Val av Metod 

Kvalitativ metod valdes utifrån studiens syfte. Datainsamlingen och bearbetningen pågick 

sida vid sida vilket är kännetecknande för kvalitativ forskning i enlighet med Polit och 

Beck (2017). Metoden som präglas av mindre formalism och struktur gav frihet till att 

interagera med deltagarna. Detta finner stöd hos Henricson och Billhult (2012). Avsikten 

med metoden var att inhämta beskrivningar av sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta 

närstående. På så sätt fick vi en inblick i deras verkliga arbetsmiljö. Kvale och Brinkmann 

(2014) samt Henricson och Billhult (2012) menar att en fördel med den kvalitativa 

metoden är att intervjuaren får inblick i intervjuobjektens naturliga miljö. Intentionen var 

att samla information om erfarenheter som underlag för databearbetningen vilket 

ytterligare motiverade det kvalitativa tillvägagångssättet, enligt Graneheim och Lundman 

(2004). Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att kunna anpassa frågornas 

ordningsföljd efter deltagarnas tankegångar. Denna intervjuform, att vara flexibel och 

ställa öppna frågor utan logisk ordning men behålla en viss struktur, är vanlig i kvalitativ 

forskning (Danielson, 2012a). Datamaterialet analyserades genom en kvalitativ 

innehållsanalys. En sådan, menar Danielson (2012b), är lämplig att använda när 

datamaterialet utgörs av beskrivande berättelser. Metoden kan förse forskaren med nya 

insikter och öka förståelsen för ett givet fenomen (Krippendorf, 2013).  
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Urval  

Eftersom avsikten var att göra en kvalitativ studie gjordes inte urvalet slumpmässigt utan 

strategiskt (Malterud, 2014). Bekvämlighetsurval tillämpades för att få kontakt med 

potentiella deltagare genom att maila olika akutvårdsavdelningar. Det är vanligt 

förekommande att göra ett bekvämlighetsurval för att uppnå ett strategiskt urval, enligt 

Trost (2010). I enlighet med Henricsson och Billhult (2012) valdes de med hänsyn till 

syftet med utgångspunkt från att de hade erfarenheter av att bemöta närstående. 

 

Inklusionskriterier för de deltagande var en sjuksköterskelegitimation samt att de vid 

intervjutillfället arbetade på en akutvårdsavdelning och hade erfarenheter av att bemöta 

närstående. Bemötande av närstående ingår i sjuksköterskors vardagliga arbete, därför 

gjordes ingen begränsning utifrån arbetslivserfarenhet. Sjuksköterskor med 

specialistutbildning exkluderades eftersom arbetet riktade sig till grundutbildade 

sjuksköterskor. Nio intervjuer bedömdes vara nog för att få en varierad 

verklighetsberättelse och en hanterbar mängd material att bearbeta. Detta överensstämmer 

med Lundman och Graneheim (2012) samt Trost (2010).   

 

Urvalsgrupp 

 

Urvalsgruppen bestod av totalt nio grundutbildade sjuksköterskor från fyra olika sjukhus i 

Stockholm, varav tre män och sex kvinnor i olika åldrar och med varierande 

arbetslivserfarenhet. Sex sjuksköterskor hade arbetat ett år eller mer på avdelningen och 

resterande tre hade arbetat mindre än ett år.  

 

Datainsamling  

För att rekrytera deltagare till studien tillämpades bekvämlighetsurvalet, i enlighet med 

Trost (2010). Ett brev med förfrågan om tillstånd att genomföra studien skickades till 

verksamhetschef på respektive sjukhus (Bilaga A). Avsikten med brevet var att ge 

verksamhetschefen en introduktion till ämnet samt beskriva syfte och metod, för att på så 

sätt inhämta godkännande (Vetenskapsrådet, 2003). Brevet sändes via mail varefter 

godkännande inhämtades på fyra sjukhus i Stockholm. I beslutet ingick att intervjuerna 

fick genomföras på arbetstid. Verksamhetscheferna tillfrågade sjuksköterskor på sin 

respektive avdelning. Totalt sju sjuksköterskor från fyra olika avdelningar anmälde sitt 

intresse att delta. Den åttonde deltagaren kontaktades via en av de sjuksköterskor som 

intervjuades. När en kontakt leder till nästa kontakt kallas det för snöbollsurval enligt Trost 

(2010). Intervjudeltagarna arbetade på fem akutvårdsavdelningar: två allmänkirurgiska 

avdelningar, två internmedicinavdelningar och en allmän akutvårdsavdelning som vårdar 

patienter från akutmottagningen - från medicin, neurolog, ortoped och kirurgsektionerna. 

På nämnda avdelningar behandlas instabila patienter som behöver övervakning och täta 

kontroller. 

 

För att intervjuerna skulle få en tydlig struktur och besvara studiens syfte skrevs en 

intervjuguide i enlighet med Trost (2010) och Kvale och Brinkmann (2014) (bilaga B). 

Intervjuguiden gjorde det möjligt att strama upp intervjun så att relevanta frågor ställdes 

vilket rekommenderas av Danielson (2012a). För att låta deltagaren styra intervjun och för 

att samtalet skulle flyta bättre, anpassades ordningsföljden på frågorna för att följa deras 

associationsbanor. Trost (2010) beskriver att intervjuguiden kan flyttas om men utan att 

innehållet förändras.  
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I intervjuguiden listades tre huvudämnen upp med ett antal underfrågor som ämnade 

besvara studiens syfte. Dessa var bemötande, närstående och utmaningar. Kompletterande 

frågor som: ”beskriv mer ingående”, ”ge exempel på en situation där du”, ”förtydliga” et 

cetera ställdes vid behov för att få mer uttömmande svar. Intervjuguiden och 

inspelningsutrustningen testades redan vid en pilotintervju efter Danielsons (2012a) 

inrådan. Pilotdeltagaren rekryterades via en privat kontakt och uppfyllde valda 

inklusionskriterier. Guiden gav svar på studiens syfte men reviderades något efter 

pilotintervjun, två ledande frågor togs bort: ”anser du att bemötande av anhöriga är en del 

av personcentrerad omvårdnad?” och ”hur viktigt är ett omsorgsfullt bemötande av 

anhöriga anser du?”. Trots revidering besvarade pilotintervjun studiens syfte och 

inkluderades följaktligen i dataanalysen.  

 

Under september månad 2016 genomfördes nio intervjuer, inklusive pilotintervjun, med 

sjuksköterskor från fem olika avdelningar. Två telefoner användes för att spela in 

intervjuerna som var mellan 23 och 36 minuter långa. Detta överensstämmer med Polit och 

Beck (2017) som menar att ljudinspelning garanterar att ingen relevant information går 

förlorad. Den första intervjun var pilotintervjun som genomfördes på Sophiahemmet 

Högskola. De sju efterföljande intervjuerna genomfördes på respektive avdelning och den 

sista nionde intervjun via videoprogrammet Skype. Detta på grund av att en av intervjuarna 

var sjuk. Trost (2010) samt Polit och Beck (2017) menar att det finns en risk för störningar 

om intervjun genomförs på allmän plats. Med hänsyn till detta valdes en lugn och 

avbrottsfri intervjumiljö, ett avskilt samtalsrum på avdelningarna. Skype-intervjun spelades 

in med hjälp av ett inspelningsprogram på datorn.   

 

I samband med genomförandet av intervjuerna erhölls ett muntligt och skriftligt samtycke 

(bilaga C) efter att de fått information om studiens syfte och upplägg. De fick också en 

påminnelse om att deltagandet var frivilligt. Intervjuerna inleddes med att deltagarna 

berättade allmänt om sin akutvårdsavdelning, hur länge de arbetat där samt 

förutsättningarna för att en patient vårdas på avdelningen. På liknande sätt rekommenderar 

Trost (2010) att intervjun kan inledas med att deltagaren berättar fritt om något i anslutning 

till ämnet för att skapa en lättsam atmosfär. Vid samtliga intervjutillfällen medverkade två 

intervjuare men en tog alltid ledarrollen medan den andra satt bredvid och ställde 

kompletterande frågor när det behövdes. Det faktum att en person förde samtalet medförde 

att det inte talades i mun på varandra.  

 

Databearbetning 

Intervjuerna genomlyssnades så nära inpå intervjusituationen i tid som möjligt för att 

lättare minnas känslor utifrån intervjudeltagarnas intonation, ansiktsuttryck och gester, i 

enlighet med Danielson (2012a). I det första steget av bearbetningen transkriberades 

intervjuerna ordagrant genom att lyssna på inspelningarna och samtidigt skriva ner texten. 

En person transkriberade fyra intervjuer och en person fem intervjuer. Att transkribera 

ordagrant förenklade analysprocessen på så sätt att vi kom ihåg deltagarnas kroppsspråk 

och kunde lättare knyta text till deltagare. Enligt Danielson (2012b) säkerställer det också 

att ingen relevant information försummas. För att skilja intervjuarna och deltagarna åt 

benämndes intervjuare till (A) och intervjudeltagare till (I). Transkriberingarna kodades 

med ett nummer (I1-I9) och sparades i en privat mapp på två datorer i enlighet med 

Danielson (2012a) som hävdar att transkriberingar bör kodas och förvaras oåtkomligt för 

utomstående. I steg två av bearbetningen lyssnades inspelningarna igenom igen samtidigt 

som texten lästes på nytt för att verifiera korrektheten.  
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Vi reflekterade först tillsammans över innehållet i inspelningarna för att få en helhetsbild 

och därefter fortsatte arbetet enskilt för att inte påverka varandra. Enligt Polit och Beck 

(2017) är bearbetning av kvalitativ data en aktiv process som kräver flera noggranna 

genomgångar av materialet för att få en fördjupad förståelse. Steg tre var att läsa igenom 

transkriberingarna flera gånger för att dels öka förståelsen samt finna mönster i texten. Var 

och en strök under meningsenheter som besvarade syftet. Kvale och Brinkmann (2014) 

definierar en meningsenhet som en kort formulering direkt hämtad från deltagarens 

berättelse. På så sätt reducerades hela textmassan för att bli mer hanterbar. Därefter 

kondenserades meningsenheterna vilket innebär att innehållet konkretiserades ytterligare 

men sammanhanget var detsamma, något Graneheim och Lundman (2004) framhäver 

vikten av. Kondenseringarna var utgångspunkten för den fortsatta kodningen i 

analysprocessen.  

 

Dataanalys 

Arbetet med analysprocessen fortsatte enskilt med att kondenseringarna från 

databearbetningen kodades. Detta innebar att enheterna fick en etikett som kortfattat 

beskrev dess innehåll, enligt Danielson, (2012a). Koderna bildar sedan underlag för de 

slutgiltiga underkategorierna och huvudkategorierna (Polit & Beck, 2017). 

Meningsenheterna, kondenseringarna och koderna sammanställdes i var sin matris. Efter 

denna sammanställning påbörjades det gemensamma analysarbetet. Polit och Beck (2017) 

framhåller att hela textmassan ska passa in under kategorierna. Vidare betonar Lundman 

och Graneheim (2004) att kategorierna behöver vara tydligt åtskilda för att 

meningsenheterna ska passa under respektive kategori och inte överlappa flera kategorier. 

Vi analyserade och diskuterade vad meningsenheterna, kondenseringarna och koderna som 

sammanställts i matriserna hade för gemensamt innehåll och identifierade underkategorier. 

Dessa var tydligt åtskilda och samtliga meningsenheter passade in under en underkategori 

utan att överlappa flera. Slutligen urskiljdes huvudkategorier som övergripande 

sammanfattade budskapet i underkategorierna. Analysprocessen gjordes utifrån Danielsons 

(2012a) beskrivning. En tabell med meningsenheter, kondenseringar, koder, 

underkategorier och huvudkategorier skapades. I tabell 1 finns exempel på denna 

analysprocess. Detta förutsättningslösa förfarande att utgå ifrån ett fåtal enskilda fall och 

dra slutsatser utifrån dem kallas induktion, enligt Malterud (2014).  
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Tabell 1. Exempel på analysprocess. 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 
Jag hade ett pass när 

närstående satt och 

vakade hela natten. De 

var jätteledsna och 

tyckte allting var 

jobbigt. Jag satte mig ner 

och visade att jag fanns 

där och gav dem stöd. 

Sitta ner och visa 

att jag finns där 

och ge dem stöd 

Stötta 

närstående 

Sjuksköterskor 

visar engagemang 

Närståendes behov 

av information och 

stöd 

/…/ har man med sig 

närstående på spåret i 

vården av patienten, blir 

vården så mycket 

enklare. Om man 

förklarar för dem vad 

som händer och 

involverar dem i 

patientens vård så kan 

man lättare utföra vården 

Förklarar vad som 

händer och 

involverar 

närstående i 

patientens vård  

Närstående 

involveras i 

vården  

Deltar i 

omvårdnaden 

Närstående som en 

tillgång 

De kanske har någon 

annan plan i livet och 

inte orkar med det, och 

en oförståelse, faktiskt. 

De kanske inte ser till 

patientens bästa utan de 

tänker bara på sitt bästa. 

De ser inte till 

patientens bästa 

utan till sitt eget 

bästa 

Tänker 

själviskt 

Bristande 

samarbete 

Närstående som ett 

hinder 

 

Forskningsetiska överväganden 

Förvanskning 

 

För att inte manipulera studieprocessen är det enligt Vetenskapsrådet (2011) viktigt att inte 

fabricera data eller förvanska det funna resultatet. Att utesluta data från det presenterade 

resultatet är också ett sätt att förvanska rapporteringen. I den här studien redovisades all 

data som besvarade syftet och ingen data som bestred syftet undanhölls för att manipulera 

studieprocessen.      

 

Informationskrav  

 

I enlighet med informationskravet (Vetenskapsrådet, u.å) fick samtliga deltagare inför 

varje intervjutillfälle skriftlig information om studiens syfte och metod samt hur utsagorna 

skulle användas (bilaga D). I detta krav ingick även att upplysa deltagarna om frivillig 

medverkan samt att det är tillåtet att avbryta medverkan när som helst under arbetets gång. 

I den skriftliga informationen förklarades att ändamålet för det insamlade materialet var 

examensarbetet och att materialet skulle raderas efteråt för att skydda individernas 

identitet.  

 

Samtyckeskrav 

 

Samtyckeskravet vilar på principen om att deltagarna själva får bestämma över sin 

medverkan. Detta innebär att deltagarna bör lämna sitt samtycke efter att ha delgivits 

information om studien (Malterud, 2014).  
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Informerat samtycke innebär också att deltagarna när som helst får dra sig ur studien utan 

att forskaren ifrågasätter detta eller pressar deltagaren att fortsätta (Vetenskapsrådet, u.å). 

Samtycke inhämtades skriftligen från samtliga deltagare efter att de fått information om 

projektet och efter en försäkran om att innehållet begripits. Detta är en förutsättning för att 

uppnå ett etiskt tillvägagångssätt enligt Malterud (2014).  

 

Konfidentialitetskrav 

 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas personuppgifter skyddas och undanhålls 

obehöriga (Vetenskapsrådet, 2011). Därför beskrevs vilka åtgärder vi skulle komma att 

vidta för att minimera risken för att personuppgifterna sprids. Inför varje intervju bad vi 

om ett muntligt godkännande från intervjudeltagarna att spela in. För att uppnå skydd mot 

att obehöriga skulle få tillgång till uppgifterna kodades transkriberingarna med nummer 

(I1-I9). Kodnycklar användes, enligt Vetenskapsrådet (2011), för att hänföra uppgifter till 

de enskilda intervjudeltagarna. Koderna och kodnycklarna sparades i en privat mapp på två 

datorer som krävde lösenord för att få tillgång till, i enlighet med Danielson (2012a). 

Inspelningarna raderades direkt efter användning. I enlighet med konfidentialitetskravet 

maskerades även deltagarnas namn. Vidare, för att skydda deltagarnas integritet, 

redovisades inga personliga data i resultatet, vilket Kvale och Brinkmann (2014) beskriver.  

 

Nyttjandekrav 

 

Detta krav handlar om att enskilda uppgifter bara får används för forskningsändamål och 

inte för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, u.å). För att uppfylla detta var vi tydliga med 

att informera om att intervjudeltagarnas uppgifter bara skulle användas till vår studie och 

endast publiceras i skolans öppna databas DIVA. 

 

RESULTAT 

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta närstående på en 

akutvårdsavdelning. Ur databearbetningen utvecklades tre huvudkategorier och sex 

underkategorier som visas nedan i tabell 2. Resultatet presenteras genom att summera 

innehållet i respektive huvudkategori och underkategori och belysa med citat. För att göra 

texten mer lättläst och begriplig korrigerades citaten något, icke relevanta ord togs bort 

(Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Tabell 2. Översikt över framkomna huvud- och underkategorier. 

 

Huvudkategori Underkategori 

Närståendes behov av information och 

stöd 

 

Sjuksköterskors kunskap och kompetens  

 

Sjuksköterskor visar engagemang 

Närstående som en tillgång Förmedlar trygghet  

 

Deltar i omvårdnaden 

Närstående som ett hinder Oro och frustration  

 

Bristande samarbete 
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Närståendes behov av information och stöd 

Det framkom i samtliga intervjuer att närstående hade ett stort behov av information och 

stöd. För att tillgodose detta behov behövde sjuksköterskorna inneha kunskap och 

kompetens. Sjuksköterskorna förklarade på ett lättförståeligt sätt och uppträdde lugnt för 

att inte trissa upp stämningen. Sjuksköterskorna bemötte var och en individuellt och visade 

engagemang. 

 

Sjuksköterskors kunskap och kompetens 

 

Kunskap och kompetens var två nära relaterade begrepp som gjorde sjuksköterskorna 

professionella menade dem. Detta ansågs nödvändigt då närstående efterfrågade 

information. Flertalet sjuksköterskor hävdade att närstående ibland kunde vara mer 

informationskrävande än patienten. Patienten fokuserade på det medicinska arbete som 

sjuksköterskorna gjorde medan närstående fokuserade på den information som delgavs.  

Närstående var ofta nyfikna och ville veta vad som hände samt varför specifika åtgärder 

genomfördes et cetera. Det framgick tydligt i intervjuerna vikten av att ha kännedom om 

detta behov. Att kunna informera närstående var därför en viktig del i bemötandet. 

Samtidigt hävdade flera sjuksköterskor att det var viktigt att alltid ha sekretess i åtanke när 

de talade med de närstående. Patienten bestämde vad som skulle delges de närstående. De 

hade inte automatiskt rätt att få veta allt om patienten. Detta enligt lag och ett sunt förnuft, 

förklarade en av dem.  

 

Sjuksköterskorna uppgav att den sociala aspekten ingick i deras kompetens. En av 

sjuksköterskorna brukade fråga närstående vilket stöd de hade hemma och eventuellt 

erbjöd samtal med kurator eller förmedlade en kontakt till sjukhuskyrkan. En annan 

sjuksköterska hade erfarenhet av att närstående ibland befann sig i en bubbla som de hade 

svårt att ta sig ur. I sådana situationer förklarade flera sjuksköterskor att det var extra 

viktigt att besvara detta uppenbara rop på hjälp genom att konsultera någon utan medicinsk 

kompetens. Därigenom kunde de ge närstående råd och stöd.  

 

På en akutvårdsavdelning pågick ett ständigt informationsflöde kring patienten på grund av 

att det var många inblandade i vården, poängterade flera sjuksköterskor. Närstående fick 

mycket information från läkare och sjuksköterskor, information som ibland kunde vara 

svår att ta in. Vidare berättade sjuksköterskorna att de var tvungna att förklara på ett sätt 

som närstående och patienten förstod. Detta var en utmaning hävdade flera av dem. En 

sjuksköterska tog ett övervakningsskåp som satt på väggen som exempel för att förklara 

hur hen talade med närstående på ett begripligt sätt. För en lekman kunde skåpet upplevas 

skrämmande och därför var hen noga med att förklara dess nödvändiga funktioner och att 

det var personalens ansvar: 

 

Det här skåpet kontrollerar hjärtslag, vi har hjärtövervakning, klämman 

visar syresättningen av blodet – det är den siffran där. Det kommer att pipa 

ibland, när det piper här så piper det också inne på vår expedition. 

 

I sjuksköterskors professionella arbete ingick att kunna prioritera arbetet menade samtliga 

sjuksköterskor. De underströk att patienten alltid var central i omvårdnaden trots att 

närstående behövde stöd:  
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Man ska vara tydlig och tänka att patienten alltid är det primära - alltid det 

primära! De närstående kommer hundra procent av gångerna, om det inte 

gäller barn eller så, som andra eller tredje prioritering. 

 

Närstående hade rätt att få information men en sjuksköterska berättade att kraven ibland 

var oöverstigliga. De kunde framstå som mycket relevanta för de närstående men inte i 

sammanhanget när sjuksköterskorna behövde prioritera patienten: 

 

/…/ jag har tre patienter och patient nummer tre gärna vill ha ett glas saft, 

absolut, hon ska få ett glas saft, men han (pekar bort) kan inte andas. Då 

måste jag ju ta tag i det först. När närstående undrar, varför får han inte 

någon saft, jag har ju bett om det i en kvart nu (höjer rösten), kan ingen bara 

hämta ett glas saft? 

 

Att uppträda lugnt inför närstående, ansågs viktigt av samtliga sjuksköterskor. En av dem 

berättade om ett tillfälle när närstående till en patient som skulle skrivas ut fick sitta och 

vänta för att läkaren var upptagen i samtal. De hade inte tålamod att vänta eller förståelse 

för att det som är viktigast går först. I sådana situationer var det professionellt att behålla 

lugnet även om det ”kokade inombords”. 

 

Avslutningsvis ansåg ett flertal sjuksköterskor att det var nödvändigt att hålla närstående 

på ett behörigt avstånd för att kunna utföra ett professionellt arbete. För att kunna leva upp 

till detta krävdes att vara påläst och välja de rätta orden. En sjuksköterska berättade att tack 

vare erfarenhet utvecklades självförtroendet. Att vara trygg, säker och rak i 

kommunikationen men samtidigt empatisk tyckte majoriteten var en svår balansgång.  

 

Sjuksköterskor visar engagemang  

 

Huvudparten av sjuksköterskorna nämnde att bemötande av närstående bör följa den 

gyllene regeln - att bemöta andra som man själv vill bli bemött. Varje dag kunde innebära 

stora variationer av hur de närstående reagerade, varför det var viktigt att sjuksköterskor 

anpassade sitt bemötande därefter. Många sjuksköterskor tyckte att detta var en utmaning. 

En lyfte fram ett verkligt exempel - sex patienter med vardera två närstående blev 

sammanlagt tolv närstående att bemöta utöver de befintliga sex patienterna.  

 

Det gick inte att använda en standardmall när det kommer till bemötande av närstående 

framkom i intervjuerna. Bemötandet utfördes med ”fingertoppskänsla”, beskrev en av dem. 

Flera av sjuksköterskorna underströk betydelsen av att visa medkänsla även vid mindre 

akuta sjukdomstillstånd. En sjuksköterska lyfte fram vikten av att lugna närstående i alla 

sammanhang oavsett sjukdomstillstånd - att befinna sig på sjukhus kunde vara stressande 

och känslosamt i sig: 

 

/…/ man försöker lugna, för det som kan vara en väldigt banal orsak till att 

ligga här för oss, att vi bara, ”jaja den här patienten han mår ju bra han 

kommer ju gå hem imorgon”, men för de närstående kan det ju vara en 

jättestor grej. 

 

Inom samma ämne berättade en sjuksköterska att enkla uppgifter kunde stärka 

självsäkerheten såsom ett inflammerat nageltrång som visserligen gjorde ont men gick över 

efter ett par dagar.  
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Händelser som inte krävde så mycket uppmärksamhet kunde ge sjuksköterskorna extra tid 

till att vara lugna och stöttande. Flera sjuksköterskor beskrev att när närstående var ledsna 

var det viktigt gå in i situationen med inlevelse och engagemang. Vidare framkom att vissa 

närstående behövde få en hand på axeln eller en kram.  

 

Ett välkomnande bemötande där sjuksköterskorna engagerade sig i närstående redan när de 

kom till avdelningen ansågs viktigt för de flesta sjuksköterskor. Titta i ögonen, skaka hand 

och presentera sig för de inblandade kännetecknade ett gott bemötande menade dem. 

Dessutom berättade flertalet att de var noga med att lämna avdelningens telefonnummer till 

de närstående och förklarade att de när som helst fick höra av sig. Detta kunde stärka 

närståendes förtroende för vården och ge trygghet att lämna patienten i vårdpersonalens 

händer.  

 

Närstående som en tillgång 

Ett återkommande ämne som framgick i intervjuerna var att närstående var en tillgång för 

patienten. Den trygghet som närstående förmedlade till patienten ansågs ovärderlig och 

svår att leva upp till för en utomstående. Närstående deltog ofta i vården för patientens 

bästa. Med information om patienten kunde de bidra till och förenkla omvårdnaden. 

 

Förmedlar trygghet 

 

När en patient var medvetslös eller inte svarade på tilltal ansågs närstående vara en 

värdefull resurs av samtliga sjuksköterskor. En sjuksköterska berättade om en händelse där 

en svårt sjuk patient svarade på tilltal först när närstående kom in i rummet. Hen förklarade 

att närstående genom dofter och beröring kunde visa sin närvaro och förmedla trygghet till 

patienten. En annan sjuksköterska beskrev att patienterna ofta blir lugnare bara av att 

närstående varit på avdelningen tidigare. Familjen hade en viktig roll i att stötta patienten i 

den främmande sjukvårdsmiljön, summerade en av dem: 

 

/…/ oftast är familjen otroligt viktig. Familjen kan vara ett stort stöd och en 

trygghet när man kommer som patient till ett nytt ställe. Det spelar ingen roll 

om du är ung, gammal eller nyanländ, det är alltid en ny plats att komma till 

ett sjukhus. 

 

En sjuksköterska berättade om en händelse där patienten fått ett tungt besked och att det 

som utomstående kunde vara svårt att lugna patienten. I den situationen var närstående en 

stor tillgång för både vårdpersonal och patient. De visade medkänsla, stöttade och försökte 

ha en trevlig stund med patienten trots den svåra situationen. En svårt sjuk patient mår ofta 

bra av att ha familjemedlemmar runt sig, menade flera sjuksköterskor. En sjuksköterska 

beskrev att det nattetid var svårt att lindra patienternas tänkbara ångest, de hann inte alltid 

stanna och lyssna. Även här var de närstående en otrolig tillgång genom den trygghet de 

förmedlade till patienten och sättet på vilket de lindrade patientens ångest. 

 

Deltar i omvårdnaden 

 

Att närstående var en tillgång när de vill vara delaktiga i vården var samtliga 

sjuksköterskor ense om. De kunde exempelvis vara en värdefull informationskälla som 

kunde komma till nytta när patienter hade svårt att uttrycka sig.  
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Vid exempelvis demens var det bra att ha närstående med vid ankomstsamtalet som kunde 

ge information om patienten. En sjuksköterska berättade att informationen från närstående 

till och med förenklade den individuella omvårdnaden. En annan berättade:   

 

Det är väldigt bra att de finns där för att man ska kunna få information /…/ 

speciellt hos de äldre, man kanske funderar på, hur fungerar det egentligen 

där hemma? Att man faktiskt kan bolla med dem. Patienten kanske inte alltid 

säger sanningen eller förstår sanningen och då är ju de närstående av 

väldigt stor vikt.  

 

En sjuksköterska berättade att det finns många patienter med drogmissbruk. Vid dessa och 

liknande tillstånd var närstående ofta en stor tillgång i vården. En annan involverade gärna 

närstående till äldre patienter vid bland annat vårdplanering och vårdsituationer eftersom 

hen hade ett ansvar för att närstående skulle förstå vilken roll de spelade i vårdplanering 

och i kontakt med biståndshandläggare. Närstående hade också mer kunskap om de sociala 

aspekterna, kunskaper som sjuksköterskor behövde dra nytta av, menade en sjuksköterska. 

 

Det rådde delade meningar i intervjuerna om att närstående ville patienten väl vilket gjorde 

att de ofta var positiva till att involveras i omvårdnaden. En sjuksköterska berättade hur 

hen brukade instruera närstående om hur hjälpmedel skulle användas vid mobilisering. 

Däremot beskrev de flesta sjuksköterskorna att de vid intimt omvårdnadsarbete sällan bad 

de närstående om hjälp - det var sjuksköterskors ansvar. En sjuksköterska förtydligade:  

 

Ni behöver inte ta det här ansvaret, det är vårt jobb att utföra basal 

omvårdnad. Då behöver inte närstående stå och hjälpa om de inte vill, det är 

också sådär man får känna av. Vissa är väldigt känsliga just när det gäller 

intim hygienen och sånt. I vissa fall är närstående delaktiga men sen som 

sagt, man vill alltid försäkra sig om att det görs på korrekt sätt. 

 

På en av avdelningarna fick närstående vara delaktiga i omvårdnaden genom något som 

kallades för patientcentrerad rapportering (PCR). Detta var en kreativ lösning som 

främjade delaktighet ansåg de två sjuksköterskor som arbetade där. De menade att det var 

ett utvecklingssteg i riktning mot en mer personcentrerad vård. PCR som arbetssätt innebar 

att rapporteringen av patienter från exempelvis morgon- till kvällspersonal skedde inne hos 

patienten tillsammans med sjuksköterskor, undersköterskor och eventuellt närstående. 

Samma avdelning hade många enkelsalar, fria besökstider och närståendesäng i varje sal 

utom två. Sjuksköterskorna trodde att närstående i och med detta kände sig välkomna och 

kunde involveras mer i omvårdnaden.  

 

Till sist uppskattade en sjuksköterskorna när en närstående tog initiativ och rullade iväg sin 

patient i rullstol ner till cafeterian. En sådan enkel gest visade inte bara att närstående ville 

sin närstående väl, det visade också på att de ville engagera sig i patientens tillfrisknande.   

 

Närstående som ett hinder 

I samtliga intervjuer framgick att vårdvistelsen på akutvårdsavdelningen vanligen gav 

upphov till stress och rädsla hos närstående. När upprördheten skedde på bekostnad av 

patienten sågs de som ett hinder. Då och då kunde närståendes agenda skilja sig åt från 

patientens. Detta medförde att de inte bara hade ett negativt inflytande över patienten, de 

hade dessutom samarbetssvårigheter med personalen.  
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Oro och frustration 

  

Flera sjuksköterskor ansåg att närstående ibland var mer oroliga än patienten. En 

sjuksköterska berättade att närstående kunde ”elda upp” patienten på grund av sin uttalade 

rädsla istället för att vara ett stöd. Mycket tid behövdes för att lugna dem vilket gick ut 

över arbetet kring patienten. Vidare berättade en sjuksköterska att patienten också kunde 

känna att hen var tvungen att visa styrka framför sina upprörda närstående, något som 

påverkade hälsan negativt. När närstående betedde sig på det här sättet tog en av 

sjuksköterskorna mod till sig och bad närstående – ta ett steg tillbaka eller lämna rummet.  

 

Samtliga sjuksköterskor berättade att stressen på akutvårdsavdelningen kunde ge upphov 

till oroliga och frustrerade reaktioner hos närstående. Detta kunde vara en naturlig 

försvarsmekanism, förklarade en av dem. Andra menade att beteendemönstret kunde 

förklaras med det chocktillstånd som närstående kunde befinna sig i. Baserat på sina 

erfarenheter uttryckte en av sjuksköterskorna att närstående kunde ha ett behov av att 

kontrollera situationen givet att de hade en nära relation till patienten. Visserligen var det 

naturligt att närstående ville vara nära patienten och hålla sig ajour med vad som hände 

men problem uppstod om de närstående tog vårdpersonalens uppmärksamhet på bekostnad 

av patientens:  

 

Närstående ska berätta vad som är fel, varför jag är dålig, berätta hur de 

mår. Jag vill gå till min patient! 

 

Bristande samarbete 

 

Flera sjuksköterskor berättade utifrån sina erfarenheter, att patientens åsikter ibland skiljde 

sig åt från de närståendes. De kanske tyckte och tänkte något helt annat och till och med 

vägrade acceptera sjuksköterskornas arbete. Ett par av sjuksköterskorna hävdade att detta 

kunde bero på att de närstående hade en annan agenda och därför inte såg vad som var bäst 

för patienten. De förklarade att när sådana situationer uppstod var det viktigt att alltid 

prioritera patientens röst framför de närståendes. En sjuksköterska berättade att närstående 

vid sådana tillfällen kunde bli väldigt arga och ställa till med en stor scen: 

 

Patienten säger: ”nej jag vill inte leva längre, jag vill inte bli opererad” men 

närstående säger ”självklart måste du det”. 

 

En sjuksköterska berättade om en händelse där närstående till en patient vägrade gå hem 

efter besökstid. De ansåg att det var en rättighet att få stanna kvar på avdelningen. Till slut 

lämnade de avdelningen med patienten utan att informera personalen och i och med detta 

utsattes patienten för fara. Sjuksköterskan förklarade att närstående den gången inte bara 

hade ett negativt inflytande över patienten, de vägrade dessutom att samarbeta med 

personalen.  

 

En sjuksköterska berättade om sin erfarenhet av att närstående inte samarbetade när en 

kvinna med palliativ cancer vårdades på avdelningen. Den närstående till kvinnan vägrade 

acceptera att kvinnan skulle få sjukvård i hemmet (ASIH) efter sjukhusvistelsen. Hen ville 

istället att kvinnan skulle vårdas på Stockholms Sjukhem: 
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/…/ han var så arg när vi hade läkarsamtal med honom, så satt han och 

skakade av ilska. Och det var väldigt obehagligt för han ville inte, och 

oavsett hur mycket informerade samtal vi hade så ville han inte acceptera 

vårt beslut och patientens beslut.  

 

Vidare förklarade sjuksköterskan att det gick åt väldigt mycket tid till samtal med den 

närstående och många i personalen på avdelningen kände frustration kring vårdsituationen. 

Det blev ett enormt jobb att samordna patientens vård när familjemedlemmen inte lyssnade 

på vårdpersonalen. Problem uppstod när de närstående gick för långt och vägrade inse att 

patienten var vårdpersonalens ansvar och inte deras, menade flera sjuksköterskor.  

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Akut omhändertagande av patienter förutsätter tydlig ledning och prioritering av 

vårdinsatser (Socialstyrelsens, 2008). Sjuksköterskorna var ense om att patienten alltid ska 

ges första prioritet. Patienter som vårdas på en akutvårdsavdelning har första prioritering 

för att deras tillstånd kräver det (Hayes et al., 2010). Samtliga sjuksköterskor höll med 

denna uppfattning men poängterade också att de förväntas informera närstående med 

patientsekretessen i åtanke. Patientsekretessen är ett krav sjuksköterskor förväntas följa 

enligt OSL (SFS, 2009:400).  

 

Nyckeln till att vara professionell är att kunna utföra olika vårdmoment samtidigt som man 

har en överblick över patienterna och deras närstående. Denna helhetssyn är 

kännetecknande för det holistiska synsättet (Nantz & Hines, 2015; Wikström, 2012). Ett 

exempel på att sjuksköterskorna arbetade holistiskt var när de frågade närstående vilket 

stöd som finns hemma samt erbjöd kuratorsamtal. Detta är nödvändigt i svåra situationer 

när sjuksköterskorna inte kan förverkliga stödet som närstående efterfrågar eller när de 

närstående befinner sig i en bubbla. Benzein et al. (2008) och Benner (2001) hävdar att 

mindre erfarna sjuksköterskor har svårare för att leva upp till ett holistiskt synsätt i 

praktiken på grund av att de är mer uppgiftsorienterade som noviser. Det framhölls i ett 

fåtal intervjuer att som nyexaminerad sjuksköterska kändes allting nytt och främmande, 

varför bemötandet främst fokuserade på åtgärder kring patienten. Men generellt framgick 

att oberoende av erfarenhet ansåg sjuksköterskorna det vara viktigt att närstående får ett 

adekvat bemötande. Utifrån resultatet drar vi slutsatsen att erfarenhet gynnar 

sjuksköterskornas självförtroende men att denna inte är avgörande för att utföra holistisk 

omvårdnad.  

 

Gemensamt för alla vårdrelationer är att de vilar på en vänlig och godhjärtad grund och att 

sjuksköterskorna skapar ett vårdande möte (Dahlberg & Segesten, 2010; Fossum, 2014). 

Den vårdande relationen kan likna en människa till människa-relation med en jämn 

maktbalans (Watson, 2008). Ett genomgående ämne i intervjuerna var att det är viktigt att 

visa närstående empati och lugna dem i alla sammanhang. Med detta förhållningssätt 

närmar de sig Watsons teori om att inlevelse och engagemang krävs för att en omsorgsfull 

relation ska utvecklas (Watson, 2010). Patienterna på en akutvårdsavdelning är där för att 

deras vård kräver det och de närstående axlar bland annat rollen som tröstare och 

förmedlare av trygghet. Resultatet från den här studien visar att sjuksköterskorna vanligen 

kunde förlita sig på att närstående förmedlade trygghet.  
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Sjuksköterskorna kunde ägna sig åt de uppgiftsorienterade åtgärderna samtidigt som de 

backade upp de närstående så att de orkade stötta patienten. När familjen går in i ett 

chocktillstånd kan den trygga familjegemenskapen rubbas. Det är viktigt att 

sjuksköterskorna ser detta och går in som stöttare till både patient och närstående. Att 

tillfredsställa närståendes önskemål innebär att de är professionella i sin yrkesroll och 

samtidigt visar medkänsla, det är utmaningen. Detta överensstämmer med Stayts (2007) 

studie där sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning anser det vara svårt att både vara 

personlig och professionell i mötet med närstående. 

 

En aspekt som också berör närståendes behov av information och stöd och som framhölls i 

intervjuerna, var att sjuksköterskor bör ha en förmåga att vara hjälpande och 

tillmötesgående i alla sammanhang. Sjuksköterskor vårdar patienter med olika 

sjukdomstillstånd och därför kan en i deras ögon lindrig åkomma vara enkel att behandla 

men trots det kan de närstående vara tämligen oroliga, något som måste respekteras. Vi 

anser, mot bakgrund av sjuksköterskornas beskrivningar, att det är viktigt att alla har 

samma mål för de närstående, nämligen en ömsesidig vårdrelation som bygger på respekt 

och förtroende, allt i enlighet med hälso- och sjukvårdslagens krav på att vård ska ske på 

lika villkor och med respekt för människovärdet (SFS 1982:763). En sådan tillitsfull 

relation skulle också kunna bli mer harmonisk, om man får tro Watson (2002). 

Sjuksköterskorna känner trygghet till sig själv samtidigt som närstående får förtroende för 

deras vårdande handlingar.  

 

Att närstående är en tillgång på många sätt har bekräftats både i etablerad forskning och i 

vår studie. Att familjen i många fall är patientens enda trygghet under sjukhusvistelsen och 

att vårdpersonalen har en förhållandevis liten betydelse framgick i intervjuerna. Patienten 

var ofta lugnare i de stunder då närstående närvarade, kanske var det de välbekanta 

dofterna och beröringen som ingav trygghet. Samtliga sjuksköterskor i vår studie var 

överens om att närstående även var en viktig källa till information, detta i enlighet med 

tidigare forskning (Siminoff, 2012; Williams, 2005). De förklarade att information från 

närstående kunde underlätta för att göra omvårdnaden mer individuell. Sjuksköterskorna 

inkluderar gärna närstående vid ankomstsamtalet, i synnerhet närstående till äldre patienter 

eller andra som har svårt att uttrycka sig. Att närstående är en tillgång när de agerar 

språkrör för patienter med begränsad kommunikationsförmåga påtalas även i tidigare 

forskning (Svanström & Dahlberg, 2004).  

 

Utöver att vara en källa till information och en trygghet kan närstående användas som en 

resurs i omvårdnaden, något som uppskattades av sjuksköterskorna i den här studien. I 

forskningen råder det dock delade meningar om detta. Då och då händer det att närstående 

inte får delta i omvårdnaden på grund av att de medicinska vårdmomenten får företräde 

och att engagera sig i de närstående tar för mycket tid från patientvården (Söderström et 

al., 2003; Hayes et al., 2010). Resultat visar förvisso att de medicinska momenten alltid 

prioriteras på en akutvårdsavdelning men att familjen skulle involveras i mindre 

utsträckning på grund av detta, framkom inte.  

En avdelning på vilken två av sjuksköterskorna i studien arbetade, visade sig ha 

implementerat ett arbetssätt i riktning mot att uppnå en mer personcentrerad vård enligt 

dem, nämligen PCR. Nyckeln till att individualisera omvårdnaden är att förbättra utbytet 

av kommunikation menar bland andra Bruton et al. (2016). Detta kan ske i praktiken när 

överrapportering sker hos patienterna tillsammans med familj och personal.  
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Tack vare ökad delaktighet kan närstående ta del av och eventuellt påverka viktiga beslut 

som fattas kring patientens sjukdomstillstånd. Samma avdelning visade sig ha många 

enkelsalar, en närståendesäng i varje sal samt fria besökstider. Sjuksköterskorna på den här 

avdelningen hade minst negativa erfarenheter av familjen. Detta kan bero på att de 

närstående får tillräckligt med utrymme och får känna sig delaktiga i vården vilket kan 

lindra deras oro och ångest och förbättra det gemensamma vårdarbetet. Givet att det är så 

skulle flera situationer där närstående ses som ett hinder kunna undvikas (Benzein et al., 

2008). Sammanfattningsvis kan patientcentrerad rapportering tillsammans med goda 

resurser vara ett bevis på att närstående får den uppmärksamhet de förtjänar. Närstående 

används som en resurs och en god familj och vårdteams-förhållande blir verklighet.  

Vid intervjuerna framkom ytterligare en gemensam kategori, nämligen att närstående 

ibland hindrade vården av patienten. Sådana tillfällen kunde vara när närstående 

överreagerade på skrämmande situationer, när de inte såg till patientens bästa eller när de 

av olika skäl vägrade samarbeta. Flera studier visar att sjukhusvistelsen i sig kan väcka 

känslor av hjälplöshet, maktlöshet och stress för patienten och för de närstående. Detta 

förstärks av att de tvingas anpassa sig till sjukhusmiljön och till avdelningens rutiner som 

skiljer sig från hemmiljön (Åstedt-Kurki et al., 2001b; Noome et al., 2016). Det framgick i 

resultatet att samarbetet kunde brista i de situationer då närstående bröt mot avdelningens 

rutiner. Fossum (2014) och Holopainen et al. (2012) betonar vikten av respekt för att en 

ömsesidig relation ska utvecklas men när närstående inte kan eller vill samarbeta drar vi 

slutsatsen att detta blir en verklig utmaning. Resultatet visade också att när de närstående 

drabbades av oro och frustration kunde det gå ut över sjuksköterskornas arbete med 

patienten. Är detta ett uttryck för det sekundära trauma som närstående kan uppleva på 

sjukhus, överensstämmer resultatet med Hayes et al. (2010).  

Metoddiskussion  

En fördel med den kvalitativa metoden är att den är flexibel och att processen är dynamisk 

(Polit & Beck, 2017). Avsikten var varken att identifiera samband mellan olika variabler 

eller att jämföra olika behandlingsmetoder, därför uteslöts ett kvantitativt tillvägagångssätt. 

En litteraturstudie var inte heller ett alternativ eftersom denna redovisar etablerad 

forskning och drar slutsatser utifrån den (Polit & Beck, 2017). Det finns forskning som 

belyser samspelet mellan sjukvårdspersonal och närstående på olika sjukvårdsinrättningar 

men inte specifikt på en akutvårdsavdelning, varför vi avgränsade oss till denna. Detta ger 

stöd åt valet av en kvalitativ metod med intervjuer som källa till information. Utifrån ett 

antagande om att flera datakällor stärker trovärdigheten enligt Polit och Beck (2017) och 

Danielson (2012), skulle ett antal observationer som komplement till intervjuerna ha 

kunnat påverka resultatet positivt. 

 

Under processens gång insåg vi att ”anhöriga” inte var den bästa definitionen för att 

beskriva patientens närmaste omgivning. Socialstyrelsen (u.å) definierar ”anhörig” som en 

individ inom familjen eller en nära släkting, medan "närstående” definieras som en individ 

i nära relation med en annan person. Efter datainsamlingen insåg vi att det var bättre att 

genomgående använda begreppet närstående i arbetet för att beskriva personerna i 

patientens närmaste omgivning. Vi är medvetna om att vi hade anhöriga med i syftet när 

verksamhetscheferna kontaktades med information om studien men detta tror vi inte 

påverkade resultatet då sjuksköterskorna talade om familjen, närstående och anhöriga om 

vartannat i intervjuerna.  
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Urvalet valdes med hänsyn till syftet och valda inklusionskriterier. Vi önskade ett så 

varierat och innehållsrikt material som möjligt för att förbättra studiens trovärdighet, varför 

ett bekvämlighetsurval gjordes. Avsikten var att inkludera sjuksköterskor med varierade 

erfarenheter men då tiden var begränsad var detta svårt att uppnå. Polit och Beck (2017) 

förklarar att kvalitativ metod i allmänhet och intervjuer i synnerhet är tidskrävande 

eftersom det krävs ett omfattande jobb för att genomföra intervjuer, transkribera och för att 

bearbeta och analysera materialet. För att få en så varierad urvalsgrupp som möjligt 

beslutades att inkludera deltagare från fem olika avdelningar på fyra sjukhus. I kvalitativa 

studier kan antalet deltagare vara för litet för att kunna generalisera resultatet, enligt Kvale 

och Brinkmann (2014). Vi strävade inte efter att allmänförklara slutsatserna utan snarare 

att komma nära inpå en utvald grupp sjuksköterskors verklighet. Vid intervjuerna användes 

en intervjuguide som bara flyttades om utan att innehållet ändrades. Detta, menar vi, kan 

ha gynnat resultatet eftersom det var lättare att finna mönster - likheter och skillnader i 

sjuksköterskornas utsagor.  

 

Valet av intervjuplats fungerade huvudsakligen väl. Sju av nio intervjuer genomfördes på 

avdelningarna i ett avskilt rum för att undvika avbrott. Vi är ense om att valet av plats i 

deltagarnas verkliga arbetsmiljö kan ha påverkat deras skildringar. Trots att intervjuerna 

utfördes avskilt på respektive avdelning vågade sjuksköterskorna möjligen inte påpeka 

brister i lika stor utsträckning som de hade gjort om intervjuerna utförts utanför 

sjukhusområdet. Detta kan ha färgat resultatet på så sätt att positiva erfarenheter övervägde 

negativa. För att minimera denna spekulativa negativa påverkan på resultatet, gick vi 

igenom de forskningsetiska övervägandena tillsammans med deltagarna och förklarade 

ändamålet med studien samt hur personuppgifterna skulle undanhållas obehöriga. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes av oss båda två vilket kan ha påverkat resultatet. Å ena 

sidan anser vi att det var positivt att kunna diskutera med varandra i efterhand och att dela 

varandras tolkningar. Att vara två personer vid intervjuerna var en fördel då vi kunde 

blicka tillbaka på deltagarna och minnas deras kroppsspråk och tonläge som uttryck för 

känslor. Danielson (2012a) skriver att detta är en fördel vid databearbetningen. Å andra 

sidan skulle en nackdel med två intervjuare kunna vara den maktobalans som kan uppstå 

enligt Trost (2010). För att motverka denna förde en person samtalet medan den andre 

personen bara ställde kompletterande frågor. Vidare började vi varje intervju på ett lättsamt 

sätt genom att ställa allmänna frågor för att minska nervositeten och för att 

sjuksköterskorna skulle känna sig bekväma med oss som intervjuare.  

 

Videointervjun via Skype var inte ett medvetet val eftersom en av oss blev sjuk. Inför vårt 

beslut vägde vi fördelarna med att genomföra intervjun i verkligheten med en intervjuare, 

mot att genomföra intervjun via videoprogrammet Skype med två intervjuare. Fördelen 

med det senare alternativet vägde tyngre då en telefonintervju via Skype har många 

likheter med en verklig intervju. Exempelvis kan deltagarens icke-verbala kroppsspråk och 

gester komma till uttryck. Mot bakgrund av detta menar vi att videointervjun inte var av 

sämre kvalitet än övriga intervjuer. 

 

I bearbetningsfasen efter att transkriberingarna lästs igenom flera gånger, synliggjordes 

mönster i texten och textmassan reducerades. Den största utmaningen i denna fas var att 

komma fram till de lämpligaste kategorierna samt att få hela textmassan att passa in under 

vart och ett av de tre huvudkategorierna. Dessutom vävdes erfarenheterna in i varandra 

vilket komplicerade formuleringen av kategorierna. Detta styrks av Lundman och 

Graneheim, (2004) och Krippendorff (2013).  
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Polit och Beck (2017) nämner också denna svårighet vid genomförandet av en kvalitativ 

innehållsanalys eftersom samtliga meningsenheter som besvarar syftet måste inkluderas, i 

annat fall riskerar forskaren manipulera resultatet, enligt Vetenskapsrådet (2011). I den här 

studien har all data som besvarade syftet redovisats och ingen data som bestred syftet har 

undanhållits. De enheter och kategorier som besvarade syftet och illustrerade 

intervjudeltagarnas utsagor användes i resultatet. För att stärka trovärdigheten valdes att 

presentera delar av resultatet i form av citat, i enlighet med Henricsson och Mårtensson 

(2012).  

 

Som sjuksköterskestudenter har vi en viss förförståelse som av naturliga skäl har inverkan 

på hela forskningsprocessen men vi anser att denna huvudsakligen varit positiv. Den 

teoretiska bakgrunden fungerade, i överensstämmelse med Malterud (2014), som en 

inspirationskälla till arbetet och gav oss underlag för att fastställa problemställningen. En 

nackdel med förförståelsen kan ha varit att intervjuernas objektivitet påverkades då 

frågorna som ställdes möjligen var ledande. Detta är vanligt förekommande enligt Kvale 

och Brinkmann (2014). I strävan efter att begränsa den personliga inverkan valde vi för det 

första bort avdelningarna vi arbetar på som undersköterskor. För det andra försökte vi att 

hålla sinnena öppna för nya intryck och erfarenheter om bemötande av närstående.  

 

När ett första utkast av arbetet var klart lät vi två utomstående personer validera 

kategorierna i förhållande till resultatet och bekräfta hur väl dessa överensstämde med 

deras uppfattning av vad som skildrats (Henricson, 2012; Lundman & Graneheim, 2012).  

Under hela processen hade vi ett antal grupphandledningar där kurskamrater läste igenom 

arbetet i sin helhet och gav synpunkter på kategoriernas representativitet, något vi också 

anser gynnade trovärdigheten till resultatet.  

 

Till sist anser vi att metoden har gett oss svar på syftet att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av bemötande av närstående. Sjuksköterskorna gav oss verklighetsförankrade 

exempel baserade på såväl positiva som negativa erfarenheter vilka låg till grund för våra 

slutsatser. Att göra en kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskans bemötande av 

närstående på andra avdelningar hade varit möjligt, men eftersom denna studie grundar sig 

på ett fåtal intervjuer är resonemanget om överförbarhet av mindre betydelse.  

 

Slutsats   

Närstående kan både ses som en tillgång och som ett hinder i vården. Närstående är en 

resurs när de ger patienten trygghet, tröstar och när de får vara delaktiga i vården av 

patienten på ett kontrollerat sätt. Närstående är ett hinder när de på grund av sin oro och 

frustration inte följer avdelningens rutiner och inte samarbetar kring patienten vilket kan 

äventyra patientsäkerheten. Resultatet har visat att bemötande av närstående är en viktig 

del av omvårdnaden, detta just för att förbättra förutsättningarna för dem att vara en resurs 

och inte ett hinder. Närståendes reaktioner när de besöker en akutvårdsavdelning varierar. 

Sjuksköterskor bör därför ha kännedom om detta för att kunna anpassa bemötandet 

individuellt. 

 

Fortsatta studier   

 

Resultatet från den här studien kan vara en utgångspunkt för att fortsätta studera hur 

sjuksköterskor använder närstående som en resurs för att få fler skildringar som kan 

användas för att förbättra och utveckla vården.  
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Det kan också vara en språngbräda för fortsatta studier om hur sjuksköterskor arbetar 

konkret för att förhindra att närstående utgör ett hinder och vilka förslag de har på 

förändringsområden som kan underlätta för närstående att delta i vården. Vidare, eftersom 

vårdrelationen är tudelad och familjemedlemmarna beroende av varandra, är ett förslag på 

fortsatta studier att komplettera denna undersökning med en motsvarande som beskriver 

närståendes erfarenheter av att bemöta sjuksköterskor. Vi har funnit mycket forskning om 

samspelet mellan vårdpersonal och närstående på en intensivvårdsavdelning och vårt 

resultat har flera likheter. Att studera likheter och skillnader mellan avdelningar gällande 

bemötande av närstående skulle därför kunna bidra till att förbättra kvalitén. 

Avslutningsvis kan en observationsstudie komplettera en kvalitativ studie liknande denna 

men som grundar sig på ett större urval. Detta skulle kunna generera ett rikare material och 

åskådliggöra beteenden och händelser som sjuksköterskorna är omedvetna om.  

 

Klinisk tillämpbarhet   

 

Vår förhoppning är att sjuksköterskor blir uppmärksammade på hur närstående kan 

bemötas på en akutvårdsavdelning tack vare vårt arbete. Med kännedom om att närstående 

kan vara både en tillgång och ett hinder i vården kan sjuksköterskor bli bättre på att 

identifiera sådana situationer och därigenom anpassa bemötandet. 

 

Speciellt tack 

 

Vi vill rikta ett stort tack till de nio sjuksköterskor som deltog i studien och till deras 

verksamhetschefer. Vi tackar för att de tagit sig tid att berätta om sina spännande 

erfarenheter om att bemöta närstående. Till sist önskar vi tacka våra kurskamrater och vår 

handledare som läst igenom arbetet vid ett flertal gånger och gett oss värdefulla synpunkter 

under hela undersökningsprocessen.  
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     Stockholm 2016-08-22 

 

Till verksamhetschef, 

Vi heter Amelie och Julia och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet Högskola, termin 

5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. Området som 

ska studeras berör akutsjukvård och sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta anhöriga på en 

akutvårdsavdelning (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och 

uppläggning). Vi är därför mycket intresserade av få genomföra arbetet på din avdelning. 

 

Om Du godkänner att studien genomförs på X sjukhus är vi tacksamma för din underskrift av 

denna bilaga som därefter returneras till oss. Om Du känner dig tveksam till att studien 

genomförs vid X sjukhus är vi tacksamma för besked om detta. Har Du ytterligare frågor 

rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Vänlig hälsning   

__________________________   __________________________  

Students namnteckning   Students namnteckning 

__________________________   _________________________ _ 

Students namnförtydligande  Students namnförtydligande 

__________________________   __________________________  

Students telefonnummer   Students telefonnummer 

__________________________   __________________________  

Students E-postadress   Students E-postadress 

 

__________________________  

Handledares namnteckning 

__________________________  

Handledares namnförtydligande 

__________________________  

Handledares telefonnummer 
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SAMMANFATTNING AV ARBETETS UPPLÄGG OCH INNEHÅLL 

 

Arbetets titel 
Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta anhöriga på en akutvårdsavdelning  

 

Problemområde 
När en familjemedlem insjuknar akut eller utsätts för en allvarlig händelse påverkas familjen 

negativt. Sjuksköterskor på en akutvårdsavdelning behöver kunskap och kompetens för att 

kunna hantera oförutsägbara händelser och samtidigt kunna kommunicera med patient och 

närstående på ett respektfullt sätt. Tidigare forskning har visat att familjen kan uppleva oro 

och stress när en familjemedlem insjuknar akut och gå in i ett chocktillstånd. Studier visar 

också att patientens ångest och maktlöshet minskar när familjen finns närvarande. Trots att 

familjen har en central roll har studier visat att de inte alltid välkomnas i så stor utsträckning 

som vore önskvärt. Mot bakgrund av att familjen är viktig för patientens hälsa och att de 

upplever en egen kris men ibland förs bakom ljuset avser vår studie undersöka 

sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta närstående.  

 

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta anhöriga på en 

akutvårdsavdelning.  

 

Arbetets design och metod för datainsamling beskrivs kortfattat 
Vi använder en kvalitativ undersökningsmetod för att studera området. För att inhämta data 

genomför vi 7 kvalitativa forskningsintervjuer med sjuksköterskor som har minst ett års 
erfarenhet av att vårda närstående på akutmottagningen i Solna.  

 
Tidslängd för arbetet är 10 veckor. 
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Jag godkänner härmed att Amelie Engstrand och Julia Thorberg får utföra studien 

”Sjuksköterskors bemötande av anhöriga på en akutvårdsavdelning” på Danderyds sjukhus 

avdelning 75 under tidsperioden september-oktober 2016. 
 

 

__________________________  

Ort, datum 

 

 

__________________________  

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

 

__________________________  

Namnförtydligande 
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BILAGA B  

 

 
 

 

 

Intervjuguide 
Intervjun inleds med att informera om studiens syfte och att deltagaren när som helst 

får avbryta intervjun utan anledning. Före intervjun har deltagarna fått ta del av 

skriftlig information om forskningsstudien. Vi försäkrar oss om att informanten har 

förstått innehållet i denna information. Sedan inhämtas informerat samtycke före 

intervjun inleds.  

 

Frågor 
 

•! Ge en kort beskrivning av den här akutvårdsavdelningen. 

•! Hur länge har du jobbat på avdelningen?  

•! Vad är förutsättningen för att få vårdas på avdelningen?  

 

Bemötande 

•! Vad kännetecknar ett bra bemötande?  

 

Anhöriga 

•! Berätta om dina erfarenheter av att bemöta anhöriga. 

•! Vilken roll, anser du, familjen har när det kommer till patientens hälsa? 

•! Hur får anhöriga vara närvarande i vården här på avdelningen?   

•! Vad har ni för besökstider? Är du nöjd med dessa, varför? 

•! Har ni rutiner för hur anhöriga ska bemötas här på avdelningen?  

•! Vilka egenskaper tror du anhöriga uppskattar i ditt bemötande? 

•! Beskriv det första mötet med anhöriga när de kommer till avdelningen?  

•! Minns du en händelse när det varit positivt att anhöriga närvarande? 

•! Minns du en händelse när det varit negativt att anhöriga närvarande? 

 

Utmaningar 

•! Vad finns det för utmaningar att bemöta anhöriga i vården? 

•! Utifrån dina erfarenheter, hur kan bemötandet av anhöriga förbättras? 
  
Följdfrågor 

•! Kan du utveckla ditt svar? 

•! Kan du ge exempel, hur menar du? 

 

Avslutning 

•! Önskar du lägga till något? 
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Informerat samtycke 
 

•! Härmed bekräftar jag att jag fått skriftlig samt muntlig information om 

forskningsstudien.  

•! Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt 

frivilligt. 

•! Härmed är jag medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt 
deltagande. 

•! Härmed tillåter jag att det inspelade materialet hanteras elektroniskt av författarna och 

förvaras utan att obehöriga kan ta del av det.  

•! Härmed tillåter jag att den färdiga uppsatsen publiceras i den öppna databasen DIVA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….. ………………………..  ……………………….. 

Datum  Deltagarens namnteckning  Namnförtydligande 

 

 

 

 

Undertecknad har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående deltagare samt 

erhållit deltagarens samtycke. Deltagaren har även fått en kopia av information om 

forskningsstudien. 

 

 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 

Datum  Namnteckning  Namnförtydligande 

 

 

………………………. ……………………….. ……………………….. 

Datum  Namnteckning Namnförtydligande 
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Sophiahemmet Högskola 

Information till deltagare vid intervjustudie  
 
Sjuksköterskors bemötande av anhöriga på en akutvårdsavdelning  
  

Hej, 

Vi heter Amelie och Julia och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet Högskola, termin 

5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. Området som 

ska studeras berör akutsjukvård och sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta anhöriga på en 

akutvårdsavdelning. Vi är därför intresserade av att genomföra intervjuer med cirka 2-3 

sjuksköterskor. Inklusionskriteria för de deltagande sjuksköterskorna är att de har en treårig 

grundutbildning, arbetar på en akutvårdsavdelning och har erfarenheter av att bemöta 
närstående. 

 
Problemområde  
När en familjemedlem insjuknar akut eller utsätts för en allvarlig händelse påverkas familjen 
negativt. Sjuksköterskor på en akutvårdsavdelning behöver kunskap och kompetens för att 

kunna hantera oförutsägbara händelser och samtidigt kunna kommunicera med patient och 
närstående på ett respektfullt sätt. Tidigare forskning har visat att familjen kan uppleva oro 

och stress när en familjemedlem insjuknar akut och gå in i ett chocktillstånd. Studier visar 
också att patientens ångest och maktlöshet minskar när familjen finns närvarande. Trots att 

familjen har en central roll har studier visat att de inte alltid välkomnas i så stor utsträckning 

som vore önskvärt. Mot bakgrund av att familjen är viktig för patientens hälsa och att de 

upplever en egen kris men ibland förs bakom ljuset avser vår studie undersöka 

sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta närstående.  

 

Syfte  
Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta anhöriga på en 

akutvårdsavdelning.  

  
Förfrågan om deltagande  
Vi tillfrågar dig om du vill medverka i studien i egenskap av sjuksköterska som arbetar på en 

akutvårdsavdelning och bemöter anhöriga i ditt arbete. Du kan när som helst välja att hoppa 

av studien.  

 

Hur går studien till? 
En intervju utförs och består av ett antal frågor där du fritt får beskriva dina erfarenheter. 

Intervjun beräknas ta ca 30 min och utförs avskilt på avdelningen. Vi kommer att spela in 

intervjun med en diktafon för att sedan transkribera den.  

 
Hantering av data 
Det är bara vi författare till studien som kommer att hantera dina uppgifter och förvara de 

oåtkomligt. Dina svar kommer att behandlas med säkerhet så att obehöriga inte får tillgång till 

dem. För att skydda din identitet anonymiserar vi ditt namn. Resultatet kommer att 
presenteras som ett examensarbete för sjuksköterskor på grundnivå och publiceras i den 

öppna databasen DIVA. Givetvis får du arbetet när det är klart.  
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Sophiahemmet Högskola 

Med vänlig hälsning  

Sophiahemmet Högskola  
  

 
 

Amelie Engstrand   Julia Thorberg  
0702 669 160*   0732 564 842* 

amelie.engstrand@stud.shh.se  julia.thorberg@stud.shh.se 

 

Marie-Jeanne Hendrikx 

08-406 2879* 

Handledare 

  

  
 

 
 

 
* = Avidentifieras vid det färdiga arbetet 

 


