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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Många vårdtagare passerar akutsjukvården tillsammans med sina närstående. Tiden som 

spenderas där är en påfrestning för båda parterna. För närstående är stödet ett centralt 

behov i den stressade situationen, det kan ges på många sätt och av många personer. 

Sjuksköterskan bär på värdefull kunskap och har en roll i stöttandet. Kunskapen och 

stöttningen ska förmedlas i mötet på ett medkännande, respektfullt och hoppfullt sätt. Även 

källor som familj, vänner och vårdtagare bidrar med stöttning.  

 

Syfte  

 

Syftet med studien var att beskriva närståendes behov av stöd inom akutsjukvård.   

 

Metod  

 

En litteraturöversikt valdes som metod. 17 artiklar återfanns efter databassökningar i 

PubMed och CINAHL genomförts. De granskades och placerades därefter i en matris. 

 

Resultat 

 

Fyra kategorier med 10 subkategorier urskilde sig. Dessa var informerande stöd, 

emotionellt stöd, instrumentellt stöd och diffust stöd. Informerande stöd var viktigast för 

närstående och fanns mest skrivet om. 

 

Slutsats 

Information som var kontinuerlig, innehållsrik, ärlig och begriplig gav störst stöd för de 

närstående, och agerade som de främsta behoven. Även känslor som hopp och närhet 

stöttade dem. Det måste ske en förändring på hur man ser på närstående, och det bör 

avsättas resurser för att deras behov av stöd skall tillgodoses.  

 

Nyckelord: Närstående, Akutsjukvård, Sjuksköterska, Socialt stöd 
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INLEDNING 

Sverige består av drygt 10 miljoner invånare (Statistiska centralbyrån, 2018). De flesta av 

dessa personer kommer troligtvis vara i kontakt med akutsjukvården någon gång. Många 

som uppsöker akutsjukvården har medföljande närstående. Eftersom ett akut och ibland 

traumatiskt sjukdomsförlopp försätter vårdtagaren i en kamp mellan liv och död, så 

drabbas många närstående av känslor som chock, stress, ångest och rädsla (McAdam, 

Fontaine, White, Dracup & Puntillo, 2012). Denna oförberedelse för situationen kan 

hjälpas, och som sjuksköterska måste även de närstående bemötas. Att kunna bemöta 

närstående på ett medkännande, respektfullt och öppet sätt står skrivet i 

kompetensbeskrivningen för en legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017b). 

 

BAKGRUND 

Stöd 

Den varianten av stöd som kommer beröras i uppsatsen benämns som socialt stöd. Enligt 

Gilles, Clemence, Courvoisier och Sanchez (2015) är socialt stöd det stöd som skapas av 

sociala relationer och interaktioner, såsom gentemot familj, vänner eller personal. Stöd och 

socialt stöd kommer därför fortsättningsvis att betraktas synonymt. 

 

Historiskt sätt har begreppet socialt stöd beskrivits med flera olika definitioner. Cobb 

(1976) uttrycker att socialt stöd är uppbyggt av tre delar. Handlingar som får en person att 

känna sig älskad och omtyckt, högt värderad och uppskattad, eller som en del av en 

gemenskap. Kaplan, Cassell och Gore (1977) tillägger att handlingarna kan innebära 

uppfostran, ritualer, värderingar, tro, intimitet eller känslomässiga uttryck. Alla dessa 

uttryck är i någon form stöd, och har en positiv mening. 

 

Runt 1970-talet började forskning på begreppet socialt stöd att generera resultat, och 

forskare började även koppla begreppet till hälsa och välmående (House, Landis & 

Umberson, 1988). 

 

Olika typer av stöd 

En begreppsstudie som genomfördes av Cohen och Wills (1985) beskriver fyra olika typer 

av socialt stöd.  

 

Första typen är emotionellt stöd (Cohen & Wills, 1985). Denna form av stöd förmedlar en 

känsla av acceptans och anseende. Människor som ger denna typ av stöd ser förbi de 

eventuella problem som den stöttade kan tänkas ha. Det skulle kunna benämnas som 

villkorslöst stöttande och gynnar en persons självförtroende. 

 

Andra formen Cohen och Wills (1985) beskriver är informerande stöd. Denna typ av stöd 

hjälper personer när de befinner sig i problematiska och traumatiska händelser i livet, till 

exempel i en kris som uppstår när någon i ens närhet blir akut sjuk. Informerande stöd 

syftar till att hjälpa personer att få en större förståelse för, samt lättare att hantera händelsen 

som skett. Exempel på informerande stöd kan vara att ge råd eller guidning. 

 

Cohen och Wills (1985) beskriver den tredje typen, diffust stöd, som uppenbarar sig när 

människor befinner sig i grupper och det sociala behovet möts. Vidare beskrivs att den 
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kontexten dels ger personer en möjlighet att tänka på annat, vilket också ger möjlighet för 

dem att glömma sitt problem tillfälligt (Cohen & Wills, 1985). Sociala sammanhang kan 

på så sätt hålla kvar en person i en positiv känslostämning. 

 

Till sist tas instrumentellt stöd upp (Cohen & Wills, 1985). Det kan bland annat vara i form 

av ekonomiskt stöd, tjänster eller materiellt stöd i form av exempelvis möbler, kläder eller 

bil. Det instrumentella stödet hjälper människor att lösa sina materiella problem. Det kan 

ske direkt som beskrivet ovan eller genom att frigöra tid för att göra annat, till exempel 

avstressande aktiviteter. 

 

 Socialt stöd  

  

     

Emotionellt stöd Informerande stöd Diffust stöd Instrumentellt stöd 
 

Bild 1: Egen illustration på Socialt stöd och dess underkategorier. 

 

Efter Cohen och Wills (1985) kategorisering av socialt stöd, har flera typer av stöd 

definierats eller bytt namn. Dessa beskrivs delvis av Sherbourne och Stewart (1991) när de 

tog fram ett hjälpmedel för att utvärdera socialt stöd. Enligt Levine, Vong och Yoo (2015) 

är hjälpmedlet vanligt förekommande. Det går vid benämningen Medical Support Study 

Social Support Scale (MOS-SSS), och är ett kortfattat frågeformulär bestående av flera 

dimensioner (Sherbourne & Stewart, 1991). De beskriver också emotionellt stöd och 

informerande stöd som kategorier, sedan benämnde de Cohen och Wills (1985) definition 

av instrumentellt stöd som handgripligt stöd. Även Cohen och Wills (1985) definition av 

diffust stöd benämndes av Sherbourne och Stewart (1991) som positiv social interaktion. 

De tar även upp en femte typ av stöd som de kallar för ömhetsstöd. Den typen av stöd som 

förekommer när personer visar varandra kärlek och ömhet. 

 

Även andra kategoriseringar har uppkommit och Berkman, Glass, Brissette och Seeman 

(2000) beskriver fyra typer av stöd. Dessa är emotionellt-, instrumentellt-, informerande- 

och värderande stöd, varav de tre förstnämnda definieras på samma sätt som Cohen och 

Wills (1985) begrepp. Det sistnämnda begreppet innebär det stöd som en person erhåller i 

form av hjälp när ett beslut skall fattas. Detta kan lätt blandas ihop med informerande stöd. 

Av den anledningen klargör Berkman et al. (2000) att informerande stöd och värderande 

stöd skiljer sig. Informerande stöd syftar till guidning och rådgivning gentemot ett specifikt 

behov, varav värderande stöd endast hjälper en person att välja en specifik väg vid ett val. 

Enligt Cavallo et al. (2014) finns många kategoriseringar av stöd, varav en av de främst 

förekommande är beskrivna av Berkman et al. (2000). Cavallo et al. (2014) tillägger även 

en beskrivning som kallas för kamratskapsstöd, som delar definitionen av Cohen och Wills 

(1985) diffusa stöd. Då Cohen och Wills (1985) definitioner av socialt stöd återfinns i de 

främst förekommande kategoriseringarna än idag, kommer dessa att användas i studien.  

 

Stöd och hälsa 

Studier i olika tider har kopplat ihop hälsa och stöd. House, Landis och Umberson (1988) 

nämner denna koppling och förklarar att studierna antingen visat en positiv anknytning 

mellan de två, eller en minskad sårbarhet för stressorer - prövning som skapar fysisk och 

mental påfrestan (Nationalencyklopedin, u.å.). 

 

Bovard (1985) utvecklade en teori där han förklarade potentiella hälsoeffekter av social 

kontakt. Teorin utgår från att socialt samspel stimulerar hjärnan till att utsöndra ett 
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tillväxthormon, vilket ger en positiv och regenererande effekt på kroppen. Samtidigt 

hämmar sociala samspel den del av hjärnan som utsöndrar vissa hormoner, såsom kortisol 

eller katekolaminer (Bovard, 1985). Det inducerar även en minskning av den associerade 

aktiviteten i det sympatiska nervsystemet, vilket leder till minskad stress i kroppen. 

Broadbent och Koschwanez (2012) intygar detta, de fann att den minskade effekten av 

stress kan leda till att en sårläkningsprocess går snabbare. 

 

Hipkins, Whitworth, Tarrier och Jayson (2004) har i deras studie påvisat att socialt stöd är 

kopplat till känslor både av välmående och välbefinnande. Nyare forskning som Harandi, 

Taghinasab och Nayeri (2017) bedrivit tar även upp den psykiska dimensionen av hälsa. 

De fann att gott socialt stöd kan verka som buffert mot både ångest och depression. 

Broadbent och Koschwanez (2012) förklarar att det forskas mycket kring ämnet, och att 

allt fler studier finner positiva resultat som stärker relationen mellan gott stöd och hälsa. 

 

KASAM och stöd 

Walker (2001) betonar att när en människa upplever ett känslomässigt obehag minskar den 

känslan ju mer socialt stöd hon anser sig ha tillgång till, samt om hon upplever sig själv ha 

kontroll på situationen. Detta stöttas av en teori som togs fram av Antonovsky (1991). 

Teorin bygger på motståndsresurser, vad som skapar motstånd mot olika stressorer i livet. 

Vidare beskrivs att socialt stöd kan agera som en motståndsresurs som skapar hanterbarhet 

i situationen. Teorin benämns som känslan av sammanhang (KASAM), och alla personer 

besitter olika nivåer av den. Dessa nivåer kan påverkas både positivt och negativt utifrån.  

 

KASAM består av tre påverkbara delar som tillsammans bildar en helhet. De tre delarna är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). 

Antonovsky (1991) beskriver att begriplighet syftar till hur en person förstår sin 

omgivning, hanterbarhet handlar om vilka resurser en person har för att klara av en 

motgång, meningsfullhet talar om vilken mening en person finner i en situation, hur stor 

känslan av delaktighet är. Om en person har en hög KASAM kan denne uppfatta ett 

problem som hanterbart, begripligt och meningsfullt, och lättare klara av situationen. 

 

Langius-Eklöf och Sundberg (2014) menar att teorin kan appliceras på varje situation en 

person stöter på. Vidare förklaras att en ökning av KASAM kan uppnås med hjälp av andra 

personer. Det kan göras i det ömsesidiga partnerskap som sjuksköterskan bildar med både 

vårdtagaren och dess närstående. Padilla-Fortunatti, Rojas-Silva, Amthauer-Rojas och 

Molina-Muñoz (2018) förklarar att ju starkare kommunikationen mellan vårdare och 

närstående är, desto större förståelse får närstående av situationen. Det beskrivs också att 

denna förståelse hjälper till att minska stressen som de närstående ofta bär runt på. Detta 

styrks även av Keil, Vaske, Kenn, Rief och Stenzel (2017) som fann att en hög KASAM 

kan associeras med en minskad risk för depression och ångest. 

 

Närstående 

En person som någon anser sig ha en nära relation till benämns som närstående 

(Socialstyrelsen, 2004a). Det kan exempelvis vara en god man, bonusbarn, äkta hälft, 

sambo eller liknande (Socialstyrelsen, u.å.). Begreppet anhöriga definieras som familj och 

släktingar i nästkommande led (Socialstyrelsen, 2004b). Trots att dessa begrepp har olika 

definitioner används de på likvärdiga sätt i lagtext enligt Socialstyrelsen (2004a). 

Socialstyrelsen (u.å.) påpekar även att familj inte behöver vara närstående, efter en viss tid 

utan kontakt kan de sluta betraktas som det. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taghinasab%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29038699
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Wouters, Masquillier och Le Roux Booysen (2016) förklarar att närstående kan ha en stor 

betydelse för en vårdtagares hälsa. De beskriver att närstående motverkade känslor av 

depressivitet hos personer som har en svår sjukdom, i deras fall HIV. Närstående är en av 

de största källorna till stöd, detta styrks av Ghasemipoor et al. (2010) som också beskriver 

att närstående spelar en stor roll då de bidrar med alla typer av stöd, främst instrumentellt, 

informerande och emotionellt stöd. Enligt Oliveira och Fumis (2018) påverkas däremot 

närstående genom att de ofta drabbas av ångest, depression och ibland även 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) när vårdtagare behandlas på 

intensivvårdsavdelningar. 

 

Familjekonstellationer kan vara uppbyggda på många sätt, exempelvis av bonusfamilj eller 

självvald familj (Österberg Magnusson, 2016). Statistik visar på att en tiondel av alla barn i 

Sverige har en bonusförälder samt bonussyskon (Statistiska centralbyrån, 2016). Eftersom 

begreppet anhörig inte alltid inkluderar bonusfamilj, till exempel om de inte är ingifta eller 

biologiskt besläktade (Agell, Helander & Norman, u.å.), kommer begreppet närstående att 

användas. Då inkluderas alla personer som vårdtagaren betraktar som nära. 

 

Mötet 

Mötet har många dimensioner, varav bemötande är en av dem (Fossum, 2013). Bemötande 

handlar om alla små signaler som uppfattas under ett möte, exempelvis samtalston, 

kroppsspråk eller ögonkontakt. Det kan uppfattas antingen bra eller dåligt. Kommunikation 

är även det en dimension av mötet och innebär ett gemensamt utbyte av information och 

signaler. Uttryck som arrogans, stress eller aggression bidrar till en sämre uppfattning. 

Goda egenskaper som vänlighet och respekt under ett möte gynnar en god uppfattning av 

kommunikationen.  

 

Berman och Chutka (2016) och Haskard Zolnierek och Dimatteo (2009) använder inte 

begreppet bemötande, utan kommunikation. De menar att kommunikation i sig skapar god 

hälsa. Kommunikationen handlar om att den som pratar är trovärdig, har ett gott innehåll 

och följer en röd tråd genom samtalet (Faruk et al., 2017). Vidare skriver de att det finns 

faktorer som en person tar med sig in i ett samtal som påverkar samtalet, bakgrund och 

egenskaper så som socioekonomiska förhållanden, utbildning, religion, erfarenheter och 

liknande. 

 

Sjuksköterskans ansvar 

Svensk Sjuksköterskeförening (2017b) beskriver i sin kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor vilka egenskaper som är av vikt för att kunna utöva omvårdnad. Här 

beskrivs bland annat att en sjuksköterska skall arbeta jämte vårdtagaren och dess 

närstående, samverka med andra professioner, alltid arbeta evidensbaserat och aktivt söka 

ny kunskap. Detta med anledning att forskning och utveckling bidrar till omvårdnad som 

bedrivs på ett säkert, tryggt och jämlikt sätt. Vidare beskrivs att sjuksköterskan skall följa 

gällande lagar och regler, sträva efter en kontinuerlig förbättring av arbetet och utgöra en 

pedagogisk och trygg roll för vårdtagare och närstående.  

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017a) har översatt International Council of Nurses etiska 

kod. Där beskrivs att sjuksköterskan alltid skall sträva efter att ge bättre hälsa, minimera 

lidande, förebygga sjukdomsfall, och de som redan insjuknat skall hjälpas tillfriskna. 
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Mötets vikt beskrivs av Svensk sjuksköterskeförening (2017b). Där förklaras att en 

sjuksköterska skall arbeta för att komma fram till en individuell vårdplan, det skall ske 

tillsammans med vårdtagaren och hens närstående. Svensk sjuksköterskeförening (2017b) 

nämner i kompetensbeskrivningen vikten av att involvera både vårdtagaren och dennes 

närstående, samt att dessa skall behandlas med respekt, empati och öppenhet. Vinthagen 

(2013) beskriver att det utan uppsåt uppstår ett maktförhållande mellan vårdtagaren, 

närstående och sjuksköterskan. Anledningen till det förklaras som att sjuksköterskan oftast 

kommer bära på mer kunskap kring medicin och omvårdnad, och är oftast vid bättre hälsa 

än vårdtagaren. Maktförhållandet uppstår per automatik och måste därför motarbetas 

genom olika strategier (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). En strategi bygger på att 

sjuksköterskan alltid skall eftersträva ett ömsesidigt partnerskap i sina relationer, då 

vårdtagaren är expert på sin hälsa, och sjuksköterskan på omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Kourkouta och Papathanasiou (2014) tar upp hur 

kommunikationen färgas av det som parterna tar med sig in i mötet. Genom att vara 

medveten om detta kan sjuksköterskan använda mötet som en arena för relationsskapande, 

och ge vårdtagare och närstående en chans att göra sig hörda genom att lyssna.  

 

Ghasemipoor, Ghasemi och Zamani (2010), Khalaila (2013) och Langius-Eklöf och 

Sundberg (2014) talar om sjuksköterskans stöttande roll. Ghasemipoor et al. (2010) 

beskriver att rollen var tydlig, och att hen kan bidra med såväl informerande stöd som 

emotionellt stöd. Khalaila (2013) påpekar att ju mer behoven möts desto bättre känsla får 

de närstående av vården. Langius-Eklöf och Sundberg (2014) trycker på att en 

sjuksköterska ska vara ett stöd för både vårdtagaren och närstående. Det nämns också att 

stödet ska agera som en trygg punkt och hjälpa till att skapa en delaktighet. Stöttandet skall 

uppmuntra till hopp, som i sin tur kan leda till en ökad känsla av tröst och glädje. 

 

Akutsjukvård 

En definition av akutsjukvård tas upp av Gabrielsen, Lindström och Nåden (2009). Där 

beskriver de att akut är ett begrepp som kan hjälpa vårdpersonal att identifiera om ett 

tillstånd måste handläggas snabbare än normalt. De nämner även att om en vårdtagare 

klassas som akut, kan denne uppleva tillståndet som obehagligt, intensivt och ibland 

våldsamt i sin fortlöpning. Det beskrivs att akut kan innebära i behov av snabb vård, samt 

ibland även en livsfara för vårdtagaren. 

 

I denna litteraturöversikt kommer begreppet akutsjukvård att innefatta vård som bedrivs 

inom intensivvård och på akutmottagningar. En akutmottagning har som uppdrag att ta 

hand om vårdtagare som är i behov av omgående medicinsk vård (Inspektionen för vård 

och omsorg, 2018). Vidare beskrivs att akutmottagningens mål är att stabilisera och göra 

en läkarbedömning, så att vårdtagaren kan flyttas över till uppföljande vård eller återgå till 

hemmet. Definitionen av intensivvård är enligt Svensk förening för anestesi och 

intensivvård och Svenska intensivvårdssällskapet (2015), den vård som bedrivs för att 

rädda en person som befinner sig i livshotande tillstånd, upplevt allvarliga trauman eller 

sjukdomar. 

 

Problemformulering 

Inom akutsjukvård uppstår det ofta oförutsägbara, intensiva och ibland förödande 

situationer. Det är där som sjuksköterskan måste finnas för vårdtagaren men även för hens 
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närstående. Det är av vikt att sjuksköterskan identifierar de behov av stöd som närstående 

kan tänkas ha, och bemöter dem på rätt sätt. Fossum (2013) menar att en av anledningarna 

till att behoven hos en person inte tillfredsställs eller möts, ofta kan leda till känslor av 

dåligt bemötande och avsaknad av stöd. Det påverkar i sin tur den holistiska bilden av 

situationen negativt. En annan anledning är att det hos många närstående uppkommer 

psykiska problem under och efter den akuta fasen av vården, som även det påverkar livet 

negativt (Oliveira & Fumis, 2018). Många forskare har pekat på det sociala stödets 

buffrande effekt och hur det skapar en motståndskraft mot stressorer (Bovard, 1985; 

Harandi et al., 2017; Hipkins et al., 2004; House et al., 1988), den kunskapen måste 

tillvaratas inom sjukvården.  

 

Den forskning som finns på området belyser främst vårdtagarens behov av stöd. Hen 

påverkas också negativt psykiskt i akutvårds sammanhang, i likhet med närstående 

(Oliveira & Fumis, 2018). Dock så återfinns betydligt mindre forskning gällande 

närståendes behov av stöd. Vi ser ett problem kring detta, eftersom närstående dels bygger 

upp en trygghet och stöttepelare för vårdtagaren, men också för att sjuksköterskor alltid 

skall sträva efter kvalitetsutveckling (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Utveckling 

som i hög grad inkluderar omhändertagandet av närstående, och deras hälsa. Av den 

anledningen har vi valt det aktuella problemområdet. Eftersom akutsjukvårdens klimat 

präglas av tidspress och snabba handläggningar, måste den närståendes behov lyftas fram. 

För att de närstående skall bli bemötta på ett professionellt och förstående sätt, så är det 

viktigt att ha kännedom om närståendes behov av stöd, samt belysa och summera deras 

åsikter och erfarenheter.  

 

SYFTE  

Syftet med studien var att beskriva närståendes behov av stöd inom akutsjukvård.   

 

METOD 

Val av Metod 

Metoden som valdes var en litteraturöversikt (Forsberg och Wengström, 2016). Valet 

motiverades av att metoden kartlägger kunskap inom ett helt område, och då genom 

användning av både kvantitativa, kvalitativa och mixade studier (Segesten, 2017). 

Eftersom syftet i detta fall var att beskriva behovet av stöd, passade en litteraturöversikt väl 

in. Enkät- och intervjustudier hade endast gett utrymme till att kartlägga en del av fältet 

inom den satta tidsramen, de hade också bara sett problemet från ett perspektiv. Av den 

anledningen valdes de inte. Det är av vikt att göra skillnad mellan en systematisk 

litteraturöversikt och en litteraturöversikt. Den förstnämnda är en annan typ av metod, och 

har som syfte att finna bevis för ett fenomen, medans en litteraturöversikt endast kartlägger 

det rådande kunskapsläget (Segesten, 2017). Däremot kräver en litteraturöversikt alltid en 

systematik i arbetet, med det menas en tydlig och grundlig beskrivning av alla steg som 

gjorts (Segesten, 2017; Mulrow, 1987). Det systematiska arbetssättet möjliggör en högre 

kvalitét i studien (Mulrow, 1987). Detta är fortfarande aktuellt då Forsberg och Wengström 

(2016) refererar till Mulrow (1987). En litteraturöversikt med systematik förenklar även för 

läsaren (Mulrow, 1987), då den synliggör den empiriska grunden som studien vilar på 

(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2017). 
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Urval 

Inklusionkriterier och exklusionkriterier 

Ett flertal inklusionskriterier adapterades för att få fram relevanta artiklar. Studierna skulle 

utgå från ett närståendeperspektiv. De skulle innefatta antingen en närståendes upplevelse 

av stöd, varav stödet skulle erhållas av grupper som inkluderar sjuksköterskan. Även 

kontexter som berörde hur närstående uppfattade sitt behov av stöd inom akutsjukvården 

inkluderades. I Polit och Beck (2017) nämns att all forskning som bedrivs ska grundas i 

etiska principer. De inkluderade artiklarna skulle därför vara etiskt godkända eller 

innehålla en analys över forskningsetiken. I litteraturöversikten ingick endast artiklar som 

var Peer reviewed - blivit granskade av experter, i enlighet med Polit och Beck (2017) som 

beskriver att studier som har genomgått en peer review har högre status, och är därför alltid 

ett bättre val. 

 

Studierna fick röra kontexter där akutsjukvård bedrevs på en akutmottagning eller en 

intensivvårdsavdelning, resterande exkluderades. Studier som innehöll stöd och behov av 

stöd för närstående inkluderades om de rörde den akuta fasen, de som rörde stöd till 

vårdtagaren exkluderades och även de studier som rörde den fasen som inte var akut. 

Deltagarna i de studier som användes varierade i åldrar då syftet speglade närstående, men 

inte något speciellt åldersspann. 

 

Studier med design som var både kvantitativ, kvalitativ eller mixad (kvantitativ och 

kvalitativ i samma studie) inkluderades, detta gjordes i enlighet med Borglin (2017) som 

nämner att användandet av både kvantitativ och kvalitativ forskning kan öka helhetsbilden 

av forskningsområdet, då de kompletterar varandra med data. Vidare beskrivs att detta kan 

öka reliabiliteten i studien. 

 

De artiklar som identifierades som låg vetenskaplig kvalitet under kvalitetebedömningen 

exkluderades. Beslutet styrktes av Polit och Beck (2017) som menar att studier med låg 

kvalitet bör exkluderas, även om syftet uppnås. Exklusion förelåg även för de artiklar som 

inte mötte syftet i abstraktet, titeln eller resterande inklusionskriterier. Friberg (2017) 

beskriver att det slutgiltiga urvalet skall läggas in i en tabell, därför återfinns alla artiklar 

som mötte inklusionskriterierna i bilaga B.   

 

Datainsamling 

Datan samlades in i augusti och september 2018 från databaserna PubMed och Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature (Cinahl). PubMed innehåller artiklar inom 

omvårdnad (Karlsson, 2017). Vidare beskrivs att PubMed innehåller mer material än vad 

PubMeds betalversion Medical Literature Analysis and Retrieval System Online gör, 

således valdes PubMed som primär databas (Karlsson, 2017). Vidare nämns att även 

Cinahl är en databas som innehåller artiklar inom omvårdnad, vilket motiverade valet av 

den databasen som sekundär databas.  

 

Primärsökningarna på PubMed gjordes med Medical Subject Headings (MeSH)-termer. 

MeSH-termer är de ord som används för övergripande ämnen (Forsberg & Wengström, 

2016). Med hjälp av Karolinska institutets (u.å.) sida för översättning av svenska ord till 

MeSH-termer fanns vissa av de MeSH-termerna som står skrivna i Tabell 1, resterande 

MeSH-termer återfanns i relevanta artiklar på området. MeSH-termer, Cinahl-headings och 

sökord som var relevanta till syftet, men inte resulterade i någon artikel som passade in på 
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urvalet var relatives, nurse, acute, intensive care, significant others, emergency 

department, support, Certificate of Need, intensive care units, family needs, psychosocial 

needs, Emergency Service, needs. I databasen Cinahl användes Cinahl-headings i 

primärsökningarna, dessa fanns i en tesaurus som innehåller de olika ämnesområdena som 

Cinahl behandlar (Östlundh, 2017). 

 

MeSH-termer och Cinahl-headings infogades tillsammans med passande booleska 

sökoperatorer (se Tabell 1). Karlsson (2017) beskriver att sökoperatörerna härstammar från 

den booleska söklogiken. De tre vanligaste sökoperatörerna är AND, OR och NOT 

(Östlund, 2017). Den booleska sökoperator som användes var AND. Anledningen var att få 

ett bredare men relevant sökresultat. MeSH-termerna Social support och family användes 

återkommande för att få fram relevanta studier. Efter sökningen genomförts fördes den in i 

Tabell 1. 

 

Efter att urvalet av abstrakt gjorts, kunde ett abstrakts liknande artiklar eftersökas i 

PubMed. Många av de inkluderade artiklarna inhämtades genom denna funktion, de fördes 

in i tabellen med markeringen “similar article to PMID”. 

 

Sökningarna har tillsammans genererat en flera studier som passat in på urvalskriterierna, 

och därmed har de inte behövt utökas då det funnits tillräckligt med studier som behandlat 

syftet. 

 

Sökprocessen gick till på följande sätt. Först insamlades sökord som av Karlsson (2017) 

beskrivs syfta till att underlätta sökningarna i databaserna. När artiklarna eftersöktes, 

valdes de i första steget ut på titeln. De granskades vidare om titeln mötte syftet, och 

exkluderades i annat fall. Det andra steget var att granska abstraktet i kvarvarande artiklar. 

De abstrakt som inte mötte syftet exkluderades. Resterande artiklar beställdes eller 

granskades online. Hela artikeln lästes och exkludering genomfördes även här på de 

artiklar som ej mötte syftet. 

 

Databasfilter 

Artikelsökningen begränsades genom ett flertal filter. Anledningen var att öka framsökta 

studiers relevans. Innan sökningen påbörjades gjordes ett val av databas. Karlsson (2017) 

menar att artiklar bör eftersökas i databaser som är relevanta för det område vetenskapen 

befinner sig i, i detta fall omvårdnad.  

 

Som Polit och Beck (2017) beskriver är primärkällor de främsta källorna till ny kunskap, 

därför begränsades sökningarna till artiklar i fulltext, vetenskapliga originalartiklar 

prioriterades. Artiklarna söktes globalt och hade ett åldersspann mellan 2009-2018 

Ejvegård (2009) beskriver ett färskhetskrav. Kravet innebär att alla tidigare studier som 

inkluderas i en studie skall vara av nyare art för att öka reliabiliteten.   

 

Artiklarnas språk begränsades till svenska, norska och engelska. Språken valdes dels 

baserat på aktuella språkkunskaper, men främst för att det enligt Östlundh (2017) 

publiceras flest artiklar på engelska. 

 

Tabell 1 

Tabellen visar i vilken databas som sökningen genomfördes i, sökord som användes, antal 

träffar, lästa abstrakt, lästa artiklar samt slutgiltigt inkluderade artiklar.   
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Tabell 1. Presentation av databassökning i Pubmed och Cinahl  

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 
Antal lästa abstrakt Antal lästa artiklar Antal 

inkluderade 

artiklar 

PUBMED 

20180830 
MeSH terms: 

Emergency care 

AND social 

support AND 

family 

62 9 1 1 

PUBMED 

20180830 
MeSH terms: 

critical care AND 

social support 

AND family 

71 17 4 2 

PUBMED 

20180830 
similar article to 

25230040 
25 3 2 2 

PUBMED 

20180830 
similar article to 

25185767 
60 10 4 4 

PUBMED 

20180830 
similar article to 

25682345 
122 3 2 1 

PUBMED 

20180830 
similar article to   
28011990 

10 1 1 1 

PUBMED 

20180830 
similar article to  
28716040 

32 2 1 1 
 

CINAHL:  

20180831 
(Word in subject 

heading:) family 

AND (Exact 

subject heading:) 

critical care  

253 2 1 1 
 

PUBMED 

20180901 
similar article to 

27381721 
10 4 3 1 

PUBMED 

20180901 
Similar article to 

25276727 
37 3 2 1 

PUBMED 

20180901 
Similar article to 

26962301  
29 1 1 1 

Manuella sökningar  1 

Totalt 565 55 22 17 

 

Manuell sökning 

Den manuella sökningen som inkluderades inhämtades från en referenslista. Det är en av 

flera typer av manuella sökningar Karlsson (2017). En manuell sökning är enligt Forsberg 

och Wengström (2016) ett bra sätt att hitta liknande artiklar som motsvarar syftet. Den 

artikel som kom från en manuell sökning skrevs av Kohi, Obogo och Mselle (2016). 
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Databearbetning 

Artiklarna bedömdes efter hur väl de passade in på urvalskriterierna. Därefter 

kvalitetsgranskades de. Processen kring kvalitetsgranskningen återfinns under dataanalys. 

De artiklar som uppnådde urvalskriterierna och hög eller medel kvalitet inkluderades i 

litteraturöversikten.  

 
 

Formulera sökord 
 

 
⇓ 

 

 
Välj artiklar utifrån titel 

 

 
⇓ 

 

 
Granska abstract, analysera om det passar in på syftet 

 

 
⇓ 

 

 
Läs studien. Passar den in på urvalskriterierna? 

 

 
⇓ 

 

 
Kvalitetsgranska 

 

 
⇓ 

 

 
Inkludera i studien 

 

Bild 2: Sammanfattande illustrering av datainsamling och databearbetning 

 

Dataanalys 

Efter datainsamlingen genomförts hade 17 studier inkluderats, dessa infogades i Bilaga B. I 

bilagan infogades artikelns författare, årtal, land, titel, syfte, metod, resultat samt 

kvalitetsnivå.  

 

Kvalitetsgranskning 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering modifierad 

utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 

kvalitetsgranskning användes för att granska studierna som funnits (Bilaga A). Detta 

gjordes i enlighet med Mårtensson och Fridlund (2017) som påpekar att kvalitén på det 

som skrivs måste kunna påvisas. 

 

Artiklarna granskades på olika punkter beroende på vilken design studien hade. Sedan 

märktes varje artikel med en kod bunden till respektive granskningsformulär. Syftet var att 

underlätta för läsaren genom att påvisa vilken av granskningarna som genomförts. Av de 

inkluderade artiklarna blev 12 stycken bestämda som hög kvalitet och 5 stycken bestämda 

som medel kvalitet.  

 

Analysmetod 

För att utvinna relevant information ur artiklarna användes en analysmetod som hjälpmedel 

(Polit & Beck, 2017). Vidare förklaras att en litteraturöversikt granskar många olika studier 

vars resultat kan skilja sig från varandra. Det är då av vikt att använda en metod som 
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identifierar både likheter och skillnader mellan studierna, men som samtidigt alltid speglar 

syftet. Av den anledningen så analyserades materialet efter en metod som beskrivs av Polit 

och Beck (2017). Analysen fokuserade på studiernas resultat, som skulle möta syftet i vår 

studie. 

 

Analysen inleddes med en genomgång av artiklarnas resultat, där kunde alla stycken som 

associerades med syftet markeras. Studierna analyserades ett flertal gånger för att viktig 

information inte skulle förbises. Nästa steg som genomfördes var att urskilja olika mönster 

och teman som var återkommande i de markerade delarna. Varje tema tilldelades en kod 

(här användes färgkoder) för att lättare kunna urskilja dem från varandra under den 

fortsatta analysen. Efter det extraherades kategorier från respektive tema, även sub-

kategorier kom att identifieras. Med anledning av studiens deduktiva utformning, skapades 

fyra kategorier utifrån Cohen och Wills (1985) teori om socialt stöd under analysen. Under 

dessa kategorier identifierades tio sub-kategorier. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2016) menar att ett av de viktigaste överväganden som måste ha 

gjorts, är att den litteratur som granskas ska behandla etiska frågeställningar eller 

genomgått en etisk prövning och fått godkännande. Av den anledningen valde vi att 

exkludera de artiklar som inte uppnådde de etiska krav som beskrevs i 

exklusionskriterierna.  

 

De artiklar som informerat deltagarna om möjlighet att avbryta studien, samt information 

gällande studien i förväg togs med. Detta i enlighet med att Helgesson (2015) belyser att 

forskning kring människor ska värna om, och bibehålla deltagarens självbestämmanderätt 

och okränkbarhet. World Medical Association (2018) skriver i Helsingforsdeklarationen att 

forskaren ska skydda och alltid prioritera studiedeltagarnas hälsa. Detta är viktigt att 

efterfölja, och i några av de inkluderade studierna så tas det upp i urvalet. Då har 

närstående som inte bedömdes vara vid tillräckligt god psykiskt hälsa exkluderats ur 

studien. 

 

Studien skrevs med en strävan att inte plagiera, förvränga eller sympatisera till fördel för 

syftet. I enlighet med Forsberg och Wengström (2016) ska den litteratur som används 

redogöras för, allt som passar in på urvalskriterierna skall redovisas oavsett om 

frågeställningen stärks eller ej. Av den anledningen uteslöts ingen forskning för att gynna 

den förväntning som funnits på uppsatsens slutresultat. Kjellström (2017) nämner också att 

alla som forskar ska hålla sig till god forskningssed. Det betyder att ärlighet och 

hederlighet skall vara genomgående.  

 

RESULTAT 

Resultatet baserades på fem kvalitativa studier, 10 kvantitativa studier samt två mixade 

studier. Enligt Roséns (2017) rekommendationer så ges en överblick av de inkluderade 

studierna i en bifogad tabell, denna tabell presenteras i Bilaga B, matris för inkluderade 

artiklar. Under analysen återfanns fyra huvudkategorier med subkategorier, samtliga 

redovisades i Tabell 2. Fynd i respektive kategori och subkategori redogjordes under 

vederbörlig titel i detta resultat. 
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Tabell 2. Identifierade kategorier och subkategorier 

Informerande stöd Emotionellt stöd Instrumentellt stöd Diffust stöd 

• Innehåll och 

frekvens 

• Ärligt och 

begripligt 

• Kommunikation 

• Tröst 

• Närhet 

• Hopp 

• Empati och Respekt 

• Optimism 

 • Familj 

• Religion 

 

Informerande stöd 

Innehåll och frekvens 

Närstående ansåg att informationen var ett av de största behoven (Al-Mutair, Plummer, 

Clerehan & O’Brien, 2013; Carlson, Spain, Muhtadie, McDade-Montez & Macia, 2015; 

Hinklea & Fitzpatrick, 2011; Høghaug, Fagermoen & Lerdal, 2012; Kohi et al., 2016; 

Masa'Deh, Saifan, Timmons & Nairn, 2013; Sánchez-Vallejo, Fernández, Pérez-Gutiérrez 

& Fernández-Fernández, 2016; Shorofi, Jannati, Moghaddam & Yazdani- Charati, 2016).  

Närstående som var yngre ansåg att informationen var mer viktig än vad de äldre 

närstående gjorde (Hsiao, et al., 2016), däremot ansågs informationen inte spela störst roll 

jämfört med att ha kontroll över vårdtagarens tillstånd (Barth, Weigel, Dummer, Machado 

& Tisott, 2016). Frekvensen av uppdateringarna spelade en betydande roll, och var av vikt 

att hållas regelbunden (Botes & Langley, 2016; Hinklea & Fitzpatrick, 2011; Jacob et al., 

2016), och med ett relevant innehåll (Carlson et al., 2015). Sánchez-Vallejo et al. (2016) 

beskrev att hälften av de närstående fick daglig uppdatering om omvårdnaden och de flesta 

som mottog uppdateringar förstod den (Sánchez-Vallejo et al., 2016). Kohi et al. (2016) 

beskrev att det efterfrågades mer struktur och regelbundenhet på den informativa delen, 

med anledning att närstående upplevde ett emotionellt tumult. Vidare förklarades att en 

struktur i vårdandet skulle ge en större känsla av sammanhang. Det framkom att även vid 

försämring hos vårdtagaren var struktur och planering viktigt.   

 

Närstående beskrev att det som gav positiva intryck var relationen mellan närstående och 

vårdare (Carlson et al., 2015; Jacob et al., 2016; Masa’Deh et al., 2013; Moghaddasian, 

Lak Dizaji & Mahmoudi, 2013; Sanchez et al., 2015). Goda relationer mellan närstående 

och vårdpersonal skapades dels genom att hålla de närstående uppdaterade, resultatet blev 

att vårdaren kunde ge adekvat information beroende på hur situationen såg ut (Masa’Deh 

et al., 2013).  

 

Informationen skulle innehålla en prognos (Botes & Langley, 2016; Jacob et al., 2016; 

Kohi et al., 2016; Masa'Deh et al., 2013), vårdtagarens situation och tillstånd (Gaeeni, 

Farahani, Seyedfatemi & Mohammadi, 2014; Jacob et al., 2016; Kohi et al., 2016; Shorofi 

et al., 2016) samt behandling (Laursen, Andresen & Rosenberg, 2016; Masa'Deh et al., 

2013). Vissa önskade en försäkran angående att bästa möjliga vård gavs till patienten 

(Hinklea & Fitzpatrick, 2011; Jacob et al., 2016; Kohi et al., 2016; Obringer, Hilgenberg & 

Booker, 2012), och en förklaring till varför personalen gjorde vissa saker med vårdtagaren 

(Hinklea & Fitzpatrick, 2011).  

 

Informationsbristen skapade negativa upplevelser (Al-Mutair et al., 2013; Carlson et al., 

2015; Laursen et al., 2016; Sanchez et al., 2015). Det berodde dels på yttre faktorer som 

personalens flexibilitet och villighet gällande besökstider kom i vägen för informationen 

(Al-Mutair et al., 2013; Carlson et al., 2015). Carlson et al. (2015) beskriver att närstående 

menade att innehållet i informationen inte var tillräcklig och att de inte uppdaterades 
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tillräckligt ofta, vilket fick dem att uppleva en kunskapslucka kring vårdtagarens hälsa 

(Carlson et al., 2015). Laursen et al. (2016) menade att närstående fick efterfråga 

information då det inte alltid kom spontant. Det fick de närstående att uppleva stress och en 

känsla av maktlöshet som i vissa fall kunde påverka vardagen. 

 

Informationen kunde vara så otillräcklig att den eftersöktes på egen hand (Al-Mutair et al., 

2013). Vidare beskrevs att det ibland skedde genom kontakter som arbetade på sjukhuset. 

Det förklaras också att närstående envisades med att få svar på de frågor de ställde. 

Närstående letade information från alla källor de kunde hitta oavsett pålitlighet, om 

källorna gav en dålig nyhet letade de efter pålitligare källor (Gaeeni et al., 2014). Vidare 

beskrevs att närstående även letade efter alternativa sätt att ta reda på vårdtagarens 

situation. Det gjordes med hjälp av upprepade frågor, genom att stå i dörröppningar för att 

få en bild av situationen, och även i vissa fall genom att obehörigt tränga sig in i 

vårdtagarens rum.  

 

Ärligt och Begripligt 

Ärlig (Al-Mutair et al., 2013; Gaeeni et al., 2014; Hinklea & Fitzpatrick, 2011; Kohi et al., 

2016; Masa'Deh et al., 2013; Sánchez-Vallejo et al., 2016) och begriplig information (Al-

Mutair et al., 2013; Botes & Langley, 2016; Gaeeni et al., 2014; Jacob et al., 2016; 

Sánchez-Vallejo et al., 2016; Moghaddasian, Lak Dizaji & Mahmoudi, 2013) önskades 

återkommande av de närstående. Begriplig information tordes minska de närståendes oro 

och ångest (Gaeeni et al., 2014). Även den begripliga informationen kunde ibland ha olika 

innehåll, beroende på vilken kategori av vårdpersonal de pratade med. Laursen et al. 

(2016) fann att drygt häften av de närstående som deltog kunde förstå den information som 

gavs. Oärlighet genom att aktivt undanhålla sanning gav de närstående en negativ känsla 

(Gaeeni et al., 2014; Masa’Deh et al., 2013). Vårdpersonal gav relevanta svar på 

närståendes frågor (Gaeeni et al., 2014). Informationen i sig gav de närstående hopp för 

framtiden, samt att den stillade det informativa behovet (Gaeeni et al., 2014). 

 

Gaeeni et al. (2014) fann att närstående beskrev att läkarna gav övergripande information, 

medan en släkting som hade kunskap inom området förklarade mer djupgående. Vidare 

beskrevs att många av de närstående letade efter ansiktsuttryck, kroppsspråk eller liknande 

signaler, som kunde avslöja något kring vårdtagarens tillstånd utöver samtalet. 

 

Närstående önskade att få information om utrustningen som fanns kring vårdtagarna (Jacob 

et al., 2016; Shorofi et al., 2016), vitala parametrar och eventuella ingrepp så att de kunde 

förstå innebörden av dessa (Al-Mutair et al., 2013). Vidare beskrevs att informationen 

hjälpte till lugna de närstående. 

 

Kommunikation 

Dålig kommunikation spelade roll (Al-Mutair et al., 2013; Gaeeni et al., 2014; Rensen et 

al., 2017), och var ofta orsaken till en sämre upplevelse (Al-Mutair et al. 2013; Carlson et 

al., 2015; Gaeeni et al., 2014; Hinklea & Fitzpatrick, 2011; Laursen et al., 2016). Det 

kunde leda till ångest, oro och stress (Gaeeni et al., 2014). Kommunikationen hade enligt 

närstående varit knapp och av dålig kvalité (Hinklea och Fitzpatrick, 2011). Vissa av de 

närstående hade förlitat sin kommunikation med vårdpersonalen på en kontaktperson som 

arbetade på sjukhuset (Al-Mutair et al., 2013). Bristen på god kommunikation ledde till 

missuppfattningar kring de närståendes behov som till följd gav mindre information om 

stödinsatser (Carlson et al., 2015). Vidare förklarades att de som inte var nöjda med 

kommunikationen hade högre nivåer av PTSD och depressiva symptom. Närstående 
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upplevde ofta att sjukvårdspersonalen varken lyssnade eller var uppmärksamma i 

kommunikationssammanhang (Al-Mutair et al., 2013).  

 

Gaeeni et al. (2014) beskrev att närstående ansåg att information gav dem möjlighet till att 

ta kontroll genom att lära sig ta hand om den sjuke, det genererade en känsla av hopp om 

att återgå till det normala. Vidare nämndes att informationen som de närstående erhöll 

skapade ett lugn och en god relation till personalen. Önskemål om att få prata med en 

sjuksköterska uppkom (Botes & Langley, 2016; Jacob et al., 2016) 

 

Närstående upplevde att informationen som gavs var tillräcklig och konsekvent (Al-Mutair 

et al., 2013; Rensen et al., 2017). Rensen et al. (2017) fann att det var en av de främsta 

positiva upplevelserna som närstående hade. Al-Mutair et al. (2013) skrev att 

informationen skapade en känsla av att kunna hantera situationen och även att acceptera 

det som framtiden bar på. 

 

Emotionellt stöd 

Emotionellt stöd var en viktig del av närståendes behov (Sánchez-Vallejo et al., 2016). Al-

Mutair et al. (2013) skrev att stöd var en av sjukhusets essentiella uppdrag gällande hjälp, 

för att närstående ska kunna hantera den pressade situation de befann sig i. De skrev också 

att närstående ansåg att tillgången till stöd var på en rimlig eller bra nivå (Al-Mutair et al., 

2013). Dock så var det mindre viktigt att få stöd från vårdpersonal (Carlson et al., 2015). 

Masa’Deh et al. (2013) beskrev att närstående hade ett betydande behov av emotionellt 

stöd. Det främsta behovet låg i att få veta vilka roller som vårdpersonalen hade i 

omvårdnad och behandling. Emotionellt stöd var däremot mindre viktigt jämfört med 

andra sorters stöd, exempelvis informerande stöd (Obringer et al., 2012; Shorofi et al., 

2016). Gaeeni et al. (2014) påpekade att de närstående önskade ett lämpligt stöd upprepade 

gånger, då det kunde hjälpa dem hantera situationen bättre. Kvinnor jämfört med män hade 

ett större behov av emotionellt stöd (Høghaug et al., 2012). Vidare beskrevs att närstående 

med lägre utbildning hade högre behov av stöd, det ökade med vårdtiden. Också ett 

samband mellan längre vårdtid och hög utbildning ökade behovet av emotionellt stöd. 

Vissa närstående ansåg att emotionellt stöd var det minst viktiga (Botes & Langley, 2016), 

dock var det emotionella stödet från familjen viktigt (Carlson et al., 2015; Masa’Deh et al., 

2013). Familjen och nära vänner kunde bidra till en stor del av det sociala och 

psykologiska stödet (Masa’Deh et al., 2013). Vissa närstående ansåg att de hade som minst 

behov av att ha nära vänner som stöd (Kohi et al., 2016). 

 

Tröst 

Tröst var som behov i likhet med emotionellt stöd, inte lika viktigt för de närstående 

jämfört med informerande stöd (Obringer et al., 2012; Shorofi et al., 2016). Jacob et al. 

(2016) skrev att ett av de minst betydelsefulla behoven var fysisk tröst. Kvinnor önskar 

mer tröst än vad män gör, och de kvinnorna med en lägre utbildning önskade mer tröst än 

andra närstående (Høghaug et al., 2012). Om vårdpersonalen log, var hoppfulla och 

positiva så gav det tröst i sig (Al-Mutair et al., 2013).  

 

Närhet 

Närhet prioriterades högt hos de närstående (Hsiao et al., 2016; Kohi et al., 2016; Obringer 

et al., 2012; Shorofi et al., 2016). Det innebar en fysisk närhet och möjlighet att kunna 

träffa vårdtagaren ofta (Al-Mutair et al., 2013; Masa’Deh et al., 2013). Masa’Deh et al. 

(2013) förklarade att de önskade närhet för att själva inse att de som närstående inte kunde 
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göra något för att förändra vårdtagarens tillstånd (Masa’Deh et al., 2013). Av de vårdtagare 

som haft längre vårdtider, fanns ett samband mellan yngre närstående och ett högre behov 

av närhet, detta i relation till äldre närstående som uppmätte lägre behov av närhet 

(Høghaug et al., 2012). Al-Mutair et al. (2013) beskrev att brist på närhet till vårdtagaren 

påverkade känslorna negativt och ökade ångesten. Vissa närstående var inte nöjda med den 

privata sfären mellan vårdtagare och närstående, de menade att ingen i vårdpersonalen gav 

någon eftertanke kring detta (Masa’Deh et al., 2013). Att få ha samma person som 

återkommande kontakt beskrivs som positivt, speciellt när kontakten kommunicerar med 

alla närstående separat (Carlson et al., 2015). Att ha flera kontakter kan även generera 

positiva känslor (Masa’Deh et al., 2013). Hos flera så var belåtenheten angående kontakten 

hög (Jacob et al., 2016; Moghaddasian et al., 2013; Sanchez et al., 2015). 

 

Hopp 

Att känna hopp och mening är viktiga känslor för närstående (Al-Mutair et al., 2013; Botes 

& Langley, 2016; Masa’Deh et al., 2013). Med hjälp av att vårdpersonalen agerade 

hoppfullt, var uppmuntrande, optimistiska, hade ett leende på läpparna och en ögonkontakt 

ingavs en känsla av hopp hos de närstående tillsammans med en god känslostämning (Al-

Mutair et al., 2013). Närstående ansåg att förutom vårdpersonalens bidragande delar, var 

även den religiösa kontakten viktig för att inge en hoppfull och positiv känslostämning 

kring framtiden (Al-Mutair et al., 2013). För att hålla uppe hoppet kunde de närstående 

utöva religionen genom att läsa koranen eller be böner för vårdtagaren (Masa’Deh et al., 

2013). 

 

Empati och respekt 

Empati från vårdpersonalen skapade en gynnsam och betydelsefull relation mellan parterna 

(Moghaddasian et al., 2013). Vidare skrevs att en situation kunde göras mer hanterbar med 

hjälp av empati från vårdpersonalen. Empatin skapade även en god stämning hos de 

närstående om vårdpersonalen både var empatiska och snälla (Gaeeni et al., 2014). 

Moghaddasian et al. (2013) skriver att sjuksköterskornas empati var bra enligt de flesta 

närstående. Det poängterades att sjuksköterskans uppmärksamhet (Rensen et al., 2017), 

empati och omtanke var viktig (Al-Mutair et al., 2013). Vissa närstående uttryckte att 

källan till missnöjdheten var brist på emotionellt stöd (Al-Mutair et al., 2013; Carlson et 

al., 2015; Hinklea & Fitzpatrick, 2011; Laursen et al., 2016; Masa’Deh et al., 2013). Det 

gällde framför allt under perioder då vårdtagaren svävade mellan liv och död (Carlson et 

al., 2015; Masa’Deh et al., 2013). Carlson et al. (2015) skriver att de närstående inte kände 

sig bemötta på ett bra sätt av vårdpersonalen, eftersom inget initiativ till stöttning togs. Det 

skapade negativa känslor som ångest och en ohanterbar situation. Närstående upplevde att 

det fanns en avsaknad av empati och medlidande hos vårdpersonalen (Hinklea & 

Fitzpatrick, 2011; Laursen et al., 2016). De kände sig ensamma utan stöd eller vägledning i 

situationen (Laursen et al., 2016). 

 

Brist på respekt identifierades som en källa till negativa upplevelser (Al-Mutair et al., 

2013; Gaeeni et al., 2014; Laursen et al., 2016; Masa’Deh et al. 2013). En del närstående 

menar att vårdpersonalen behandlat dem som en börda (Al-Mutair et al., 2013). De kunde 

känna att vårdpersonalen var okänsliga (Gaeeni et al., 2014; Masa’Deh et al., 2013) och att 

de kände sig exkluderade ur vårdtagarens omvårdnad trots att de gärna ville lära sig om hur 

det fungerar (Laursen et al., 2016).  
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Optimism 

Bristen på optimism är en av källorna till negativa upplevelser hos de närstående (Al-

Mutair et al. 2013; Carlson et al., 2015; Laursen et al., 2016), och det hade givit en bättre 

känslostämning om informationen som gavs innehöll optimism (Al-Mutair et al., 2013; 

Carlson et al., 2015). Generellt upplevde de en emotionell frustration som gav ångest och 

skapade förvirring i situationen (Laursen et al., 2016). Enligt Jacob et al. (2016) var 

närstående mest nöja med den omvårdnaden de fått av vårdpersonalen. 

 

Instrumentellt stöd 

Behov av att tänja på regler kring besökstider fanns, även behov av ett väntrum eller rum 

med bättre komfort (Al-Mutair et al., 2013; Masa’Deh et al., 2013; Obringer et al., 2012). 

Närstående var i majoritet nöjda med den generella miljön på avdelningen, samt den 

komfort som erbjudits (Kohi et al., 2016; Sanchez et al., 2015). Närstående var även nöjda 

med avdelningens förtroendeingivande atmosfär (Sanchez et al., 2015). Masa’Deh et al. 

(2013) beskrev att familjen kring de närstående och vårdtagaren kunde bidra med 

instrumentellt stöd i form av ekonomisk hjälp, vilket var ett av de närståendes behov 

(Masa’Deh et al., 2013). 

 

Diffust stöd 

Familj 

Masa’Deh et al. (2013) beskrev att det viktigaste stödet till de närstående var det stödet 

som gavs från andra familjemedlemmar. Det lättade de negativa känslorna och gav en 

positiv upplevelse. Flera närstående uppskattade att vänner och/eller släktingar med 

medicinsk kunskap var närvarande, det hjälpte de närstående att behärska sina känslor 

(Gaeeni et al., 2014). 

 

Religion 

Psykologisk läkning med hjälp av religiösa resurser var en viktig del för vissa närstående, 

medan andra ansåg att en religiös guide, präst eller liknande var mindre viktigt (Obringer 

et al., 2012).  En del närstående vände sig till och prioriterade religionen i dessa akuta 

situationer (Masa’Deh et al., 2013). De använde då religion som ett hjälpmedel (Al-Mutair 

et al., 2013). Vidare beskrevs att deltagare som var troende menade att vårdtagarens 

tillstånd bestämdes av tron mer än av medicinska behandlingar, då tillståndet ansågs vara 

ett test på vårdtagarens tro. De närstående läste koranen för vårdtagaren varje dag och 

kunde ibland samlas för att be tillsammans (Al-Mutair et al., 2013; Masa’Deh et al., 2013). 

Vissa närstående menade att böner skall göras vid vårdtagaren, och att religionen var en av 

de viktigaste delarna i stödet (Masa’Deh et al., 2013). Vidare beskrevs att vårdpersonalen 

uppmuntrade till religiösa aktiviteter som exempelvis böner. Denna uppmuntran 

uppskattades av de närstående.  

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Resultatet baserades på 17 globala studier med 1658 närstående och vårdpersonal. I denna 

studie så var syftet att beskriva närståendes behov av stöd. Huvudresultatet som belyses var 

att behovet av information och kommunikation ansågs som viktigast av de närstående. 
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Även empati och respekt från vårdpersonalen var av stor vikt tillsammans med närhet till 

vårdtagaren.  

 

I resultatet fanns att de närstående hade störst behov av Informerande stöd. Där existerade 

ett genomgående behov av information som skulle ges ofta, tydligt och uttömmande. Detta 

kan hjälpa närstående när de befinner sig i traumatiska händelser och kriser (Cohen & 

Wills, 1985). Frågan kring varför informationen var så pass viktig för de närstående har 

många förklaringar. En möjlig förklaring beskrivs av Mathew, Azariah, George och 

Grewal (2015). Den utgår från att informationen som ges hjälper närstående att hantera 

deras stress, det hjälper även till att skapa rimliga förväntningar angående vårdtagarens 

framtid. Denna tankegång har även dykt upp i vårt resultat och stärks därmed från flera 

källor.  

 

Informerande stöd skapar större förståelse och hanterbarhet (Cohen & Wills, 1985). Det 

kan relateras till resultatet, där flera andra behov tillfredsställdes på samma gång. Exempel 

på dessa är att information gav hopp, tröst, och framför allt ökad kontroll på situationen. 

Av resultatet att döma så tror vi att denna kontroll minskar drastiskt för en närstående när 

en oförutsedd, akut sjukdom drabbar en vårdtagare. Resultatet belyste att informationen 

även minskade de negativa psykiska effekterna, som kan uppstå av stress och andra 

negativa känslor. Även Padilla-Fortunatti et al. (2018) nämner att information verkar 

motarbetande på stress. Detta tar återigen upp möjligheten att information ökar kontroll av 

situationen. Kanske är det så för att en person omedvetet skyddar sig själv mot skadliga 

situationer, som en stresshantering. KASAM som handlar om känslan av sammanhang 

(Antonovsky, 1991), grundas i stor del av kontroll och hur det kan uppnås genom olika 

delar. Då begreppet kontroll kan tänkas ligga nära begreppet sammanhang. Padilla-

Fortunatti et al. (2018) menar att kommunikation ökar förståelsen för situationen. Hit 

kopplas också Wong, Liamputtong, Koch och Rawson (2018a), som belyser att närstående 

som har vårdtagare på intensivvårdsavdelningar, psykiskt befinner sig på en plats som 

präglas av motgång och tillbakatagande av kontroll. Vidare förklaras att varje närstående 

då startar ett sökande efter en mening i situationen. När de funnit meningen hade en känsla 

av att klara av och hantera den uppstått eller förstärkts. Kanske är tillbakatagandet en 

omedveten handling som drivs av det emotionella gap som förlorad kontroll lämnar bakom 

sig. Både Padilla-Fortunatti et al. (2018) och Wong et al. (2018a) stöttar Antonovskys 

(1991) KASAM i relation till kontroll av situationen. Relationen styrks även av resultatet 

då detta fenomen gick att observera i alla granskade studier. Slutsatsen kring detta var att 

informationen hjälpte de närstående att kontrollera sina stressnivåer, och gav en god 

förutsättning för tillfredsställande kommunikation.  

 

I vissa fall upplevde närstående att behovet av informerande stöd inte tillfredsställdes av 

vårdpersonalen, framförallt gällande innehåll och kommunikation. När vårdpersonalen var 

psykiskt eller fysiskt frånvarande, okänsliga, inte bidrog alls eller bidrog med lite hopp, så 

skapade det en känsla av bortkoppling hos de närstående (Wong, Liamputtong, Koch & 

Rawson, 2018b). Denna bortkoppling gjorde det svårare att återta kontroll över situationen. 

I resultatet beskrivs att alla handlingar som minskade informationsgivningen gav en 

negativ påverkan på de närstående, troligtvis inkluderades en känsla av bortkoppling bland 

dessa. Det kopplas till Antonovskys (1991) KASAM, då för lite information skulle 

försvåra möjligheten att skapa ett högre KASAM. Detta med anledning av att 

vårdpersonalen bidrar med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, och om dessa 

delar är frånvarande, så kommer redskapen som bidrar till ökad KASAM begränsas. 

Resultatet indikerade att upplevd brist på information ökade närståendes eget sökande efter 
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den. Vi observerade att detta skedde både aktivt och passivt. Exempel gavs av Masa’Deh et 

al. (2013), där beskrevs att skärmar med information om vårdtagarens aktuella tillstånd, 

närhet och utomstående kontakter användes för att få tag på information som uteblivit. 

Detta agerande kan även det ha att göra med människans behov av att kontrollera sin 

omgivning, och minska känslan av bortkoppling. Möjligtvis kan drivandet mot kontroll 

vara ett skydd för oss själva, då vår naturliga instinkt bygger på självbevarelse. Forskning 

pekar på att stöd och hälsa hänger ihop, och att mindre socialt stöd mellan närstående och 

vårdpersonal ger en sämre buffrande effekt mot ångest och depression (Harandi et al., 

2017). Detta kan stödja självbevarelse som en rimlig och omedveten anledning till 

tillbakatagande av kontroll av situationen, för att motverka tillstånd som ångest, oro, stress 

eller PTSD. I det stora perspektivet så påvisar detta vikten av informerande stöd.  

 

Resultatet indikerade på att de yngre närstående ansåg informationen viktigare än de äldre 

närstående gjorde. Detta var ett intressant fynd och skulle kunna relateras till att yngre 

personer aldrig befunnit sig i situationen förr, och av den anledningen inte vet hur de skall 

hantera den. Det kunde också bero på att kunskapen inte var lika stor som hos de äldre. Att 

informerande stöd utgjorde det främsta behovet var väntat. Ett intressant fynd relaterat till 

detta var den uttryckta bristen av informerande stöd som närstående upplevde. Detta 

förekom i större mån än vad som förväntats. Dock är det är viktigt att komma ihåg att det 

finns två sidor av samma mynt, och att även vårdpersonalen har en syn på ämnet. För dem 

existerar en bild där de måste försöka balansera mellan autonomi och bevarande av hopp, 

varav den senare kan innebära undanhållande av information (Pergert & Lützén, 2012). En 

sjuksköterska ska vara lyhörd, och kunna känna av situationen när hen träffar närstående 

och vårdtagare. Detta kan relateras till Kourkouta och Papathanasiou (2014) och Svensk 

sjuksköterskeförening (2017b), som belyser mötets viktiga roll för ett lyckat 

relationsskapande mellan närstående och sjuksköterska. Visserligen är närstående ibland 

inte mottagliga för information, ibland gynnas de inte heller av den. Men deras rätt till 

autonomi bör alltid gå i linje med autonomiprincipen som belyser rätten till 

självbestämmande, trots att sanningen stjälper mer än den hjälper så kan den bidra med 

ökad KASAM. I annat fall så bör mötet kunna leda till en diskussion kring vad den 

närstående vill ha för typ av information. Detta resonemang överensstämmer med Pergerts 

och Lützéns (2012) slutsats att sjuksköterskan skall bidra med hopp, och balansera mellan 

det och autonomi. Detta skall göras genom en gemensam överenskommelse. De beskriver 

att fokus skall ligga på att balansera och inte slaviskt förlita sig på autonomin. Vår 

ståndpunkt grundas inte i samma tankar, vi anser att en bra balans skall föreligga som alltid 

skall involvera de närståendes åsikter. Sanningen bör ges oavsett, och av vårt resultat att 

döma så är det även bland de närståendes främsta behov. Kanske är en feltolkning från 

vårdpersonalens sida en av anledningarna till att närstående upplever mindre informerande 

stöd. De försöker balansera mellan sanning och hopp medans närstående egentligen 

efterfrågar information i alla dess former.  

 

Emotionellt stöd värderades som näst högst behov av de närstående. Vår initiala tanke var 

att emotionellt stöd hade en större roll än informerande stöd, och resultatet pekar på 

motsatsen. Åsikts splittringen är inte något unikt för denna studie, utan återfinns i 

forskning som rör frågan. Vissa studier pekar på emotionellt stöd som det främsta behovet 

(Noor et al., 2012; Aro, Pietilä & Vehviläinen-Julkunen, 2012) Andra studier pekar på 

informerande stöd som främsta behov (Chatzaki et al., 2012). Vår studie fann att 

närstående hade delade åsikter kring behovets betydelse, men en majoritet ansåg 

informerande stöd som viktigast. Det fanns även de som var ointresserade av 

vårdpersonalens stöd, och föredrog familjens. Det kan ha och göra med att närstående 
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hellre vände sig till vårdtagaren för stöd, då närhetsbehovet hade ökat i och med att denne 

var sjuk. I den kontexten kan emotionellt stöd tillfredsställas på egen hand. Eftersom 

informerande stöd också kan bidra med hopp och tröst så sker stöttning även där. Då det 

emotionella stödet kommer från så många källor, uppstår tanken om det uppfattas som 

mindre viktigt av närstående för att det tillfredsställs konstant, men både passivt och 

omedvetet. Då kommer emotionellt stöd i sin helhet och sjuksköterskans emotionella 

stöttning få mindre efterfrågan. Fynden kan också bero på att vårdpersonal var av 

uppfattningen att närstående skall erhålla emotionellt stöd av deras familj eller vänner, 

personer som känner dem. Kanske kan detta relateras till att emotionellt stöd bygger på 

ovillkorligt stöttande (Cohen & Wills, 1985), och en skev uppfattning kring att familj och 

vänner alltid bidrar med detta.  

 

Det uppkom resultat som pekade på att kvinnor hade ett högre behov av emotionellt stöd 

än män. Detta fynd kan relateras till att kvinnor i dagens normativa samhälle vågar visa sig 

mer sårbara för allmänheten än vad män gör, då det anses mer accepterat. Eftersom studier 

indikerade på ett större behov av emotionellt stöd hos kvinnor, bör sjuksköterskor beakta 

detta i sitt arbete. Då sjuksköterskan skall behandla alla med empati och alltid sträva efter 

att förebygga sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b), kan extra vikt och uppmärksamhet läggas när hen möter 

kvinnor i vården.  

 

Resultat indikerade även på en relation mellan lägre utbildning, och ett ökat behov av 

emotionellt stöd. De närstående som hade hög utbildning upplevde ökat behov endast i 

samband med längre vårdtider. Detta styrks av Chatzaki et al. (2012) vars resultat fann 

samma sak. Om det kan indikera en koppling mellan hög utbildning och högre 

sårbarhetströskel är svårt att spekulera i. Kausaliteten kan inte heller påtalas, då studierna 

inte syftade till att undersöka dessa fenomen. Fynden skulle kunna tyda på att då 

närstående med hög utbildning utsätts för stressande stimulis under en längre tid, nås 

tillslut en gräns. Gränsen uppstår där kunskapen spelar en mindre roll jämfört med det 

emotionella behov som uppstått. Då räcker inte informationen till för att lösa situationen. 

Även KASAM går att relatera till detta, då Langius-Eklöf och Sundberg (2014) menar att 

alla situationer antingen höjer eller sänker en persons KASAM. De personer som har högre 

utbildning kanske har en högre grad av KASAM än de med lägre utbildning. Av den 

anledningen har de en större buffert för psykisk ohälsa, och drabbas därför inte av detta 

förns efter en längre tids sjukhusvistelse.   

 

Emotionellt stöd indikerades även som ett större behov för yngre närstående än för äldre, i 

likhet med informerande stöd. Den initiala tanken var att äldre närstående skulle vara mer 

beroende av varandra eftersom de ofta levt många år tillsammans. Dock har möjligtvis 

yngre närstående ett större behov av att kontrollera situationen. Då erfarenheten är ny för 

dem. I enighet med detta lyfter Høghaug et al. (2012) att yngre personer är mer sårbara och 

är därav i behov av mer stöd av vårdpersonalen. Emotionellt stöd ökar en persons 

självförtroende (Cohen & Wills, 1985). Det kan kopplas till att yngre närstående kanske 

inte alltid har så stort självförtroende jämfört med de äldre, och att detta ökar 

kontrollbehovet eftersom de förlitar sig mindre på dem själva. Fyndet kan även relateras 

till att äldre personer i större mån söker emotionell mening och inte emotionellt stöd, detta 

görs i noggrant utvalda grupper av nära människor (Scholz, Kliegel, Luszczynska & Knoll, 

2012). Vidare beskrivs att yngre personer istället söker emotionellt stöd från större grupper 

bestående av nära och avlägsna kontakter, vilket ger en sämre tillfredsställelse. Denna 

skillnad i tillfredsställelse kan föreslå att äldre närståendes källor till socialt stöd är mer 
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effektiva, och att deras behov av emotionellt stöd inte upplevs som lika stort, eftersom det 

tillfredsställs i större mån. Emotionellt stöd förmedlar även en känsla av acceptans och 

anseende (Cohen & Wills, 1985). Möjligtvis är de yngre närstående i större behov av 

acceptans och anseende än de äldre.  

 

I likhet med informerande stöd så påpekade flera närstående bristen på emotionellt stöd, 

och att vårdpersonalen saknade empati och optimism. Detta hade för dem ökat situationens 

hanterbarhet. Hanterbarhet är en byggsten i närståendes KASAM (Antonovsky, 1991; 

Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). I likhet med informerande stöd så minskar den 

upplevda bristen av emotionellt stöd nivån av KASAM, och det skulle kunna grunda sig i 

att vårdpersonalen ger vissa närstående mindre emotionellt stöd. Denna synpunkt tas även 

upp av Høghaug et al. (2012) som nämner att vårdpersonalen kan prioritera bort närstående 

för personer som de anser har högre behov av emotionellt stöd, men också för att de anser 

att den närstående klarar sig bra själv. Detta kan också förklaras som en feltolkning av 

stödbehovet. Eftersom flera studier identifierat detta problem så bör vårdpersonal se till de 

närstående i början av varje pass. Då kan de svara på eventuella frågor. Det skulle även 

möjliggöra en bättre bedömning av de behov som finns hos dem.  

 

Instrumentellt- och diffust stöd var mindre viktiga behov för de närstående, jämfört med 

informerande och emotionellt stöd. De viktigaste delarna som bidrog med dessa stöd var 

familj, religion och möjlighet till egen komfort. Fynden kan relateras till att instrumentellt- 

och/eller diffust stöd endast återfanns i små delar av studierna. Forskare verkade i 

allmänhet prioritera det informerande och emotionella stöttandet. I och med det så fanns 

inte mycket att diskutera kring dem, trots att de enhetligt rankades längst ned på 

behovstrappan. Att dessa stödtyper inte tillåts ta plats kan ha att göra med oenigheten 

gällande dem som begrepp. Cohen och Wills (1985) definierade först begreppen, sedan 

gavs de nya namn av Sherbourne och Stewart (1991). Även Berkman et al. (2000) bytte 

namn på diffust stöd. Alla dessa namnbyten belyser risken att begreppet kan ha urvattnats, 

och blivit svårare att definiera. Fynden kan även bero på att närstående ofta prioriterar bort 

sin egen komfort. Istället fokuserar de på vårdtagaren och har högre behov av att ta emot 

stöttning där vårdtagaren fortfarande ligger i fokus, exempelvis genom informerande stöd. 

Exempel på begreppen är pengar, tjänster eller tankedistraktioner (Cohen & Wills, 1985). 

Kanske kan instrumentellt stöd ha en större roll under långa sjukdomsförlopp, och diffust 

stöd en större roll utanför sjukhuset. Då exemplen studeras belyses möjligheten att detta 

kan vara fallet. 

 

Vårt fynd av att religionen agerade som ett av de viktigaste behoven i studier från kristna 

eller muslimska samhällen, talar för en kulturell skillnad. Intressant i dessa studier var att 

religionen främjades av både närstående, vårdtagare och personal. Det skulle kunna 

relateras till att inte endast enstaka individer var troende, utan att hela samhället var 

uppbyggt på tron. Vi tror att om vardagen i helhet präglas av religion, vilket den gör i 

dessa länder, så kommer den troligtvis även att prägla den närståendes tillvaro jämte en 

vårdtagare. Om religionen och tillhörande begrepp såsom hopp och öde definierar en 

persons sätt att tänka, så får rimligtvis andra begrepp mindre betydelse. Ett exempel är 

mötet som består av många signaler som tolkas antingen positivt eller negativt (Fossum, 

2013). Även Faruk et al. (2017) tar upp religion som en av de faktorer som kan påverka ett 

möte. Att kommunikationen och mötet får en mindre betydelse grundas i utgångspunkten 

att allt redan bestäms av en högre makt. Då spelar vårdandet en mindre roll eftersom 

sjukdomens utfall istället styrs av tron. Detta stöttas av vårt resultat som beskriver att de 
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studier som präglades av religion också innehöll mindre informerande stöd, och sämre 

kommunikation.  

 

De närstående påverkades negativt när det inte fanns andra platser att vistas på än 

vårdtagarens rum. Detta belyser möjligheten att en alternativ plats ger dem andrum och 

möjlighet att närvara på samma gång. Det kanske också är en god resurs när den 

närstående behöver värna om sin egna integritet och personliga sfär. Eftersom relationen 

mellan gott stöd och hälsa ständigt stärks genom ny forskning på ämnet (Broadbent & 

Koschwanez, 2012), så anser vi att allt stöd är gott stöd i denna mening. Det är även en bra 

hälsofrämjande intervention. Detta kan också relateras till en av sjuksköterskans 

huvuduppgifter, att främja hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a), vilket betonar 

värdet av alternativa och komfortabla utrymmen alltmer. 

 

Metoddiskussion 

Den metod som användes var en litteraturöversikt. Med hjälp av den har ett flertal resultat 

analyserats, och i enlighet med Polit och Becks (2017) beskrivning har den funnit en 

bredare bild på problemområdet. Vi anser att syftet blivit besvarat, dock har vissa problem 

gällande generalisering, reliabilitet och validitet uppkommit längst vägen.  

 

De inkluderade artiklarna består av kvalitativa, kvantitativa och mixade studier. Polit och 

Beck (2017) beskriver en av nackdelarna med kvantitativ metod, vilket är att den inte 

fångar helheten av problemet, då de endast mäter variabler. Vidare beskrivs att problemet 

med det kvalitativa angreppsättet är att replikerbarheten minskar. Minskningen kan ske 

eftersom resultaten kan bli olika på samma problemområde, på grund av den smala 

kohorten. Även frågor kring generaliserbarheten av kvalitativa studier uppkommer, då 

resultaten sällan kan appliceras på den generella befolkningen. Det nämns även att mixad 

metod ökar validiteten då syftet eftersträvas i flera angreppssätt. Dock nämner Polit och 

Beck (2017) att kritik formats mot att sammanväva de två paradigmen med motivationen 

att de inte är kompatibla. Vidare beskrivs att många forskare anser att syftet skall avgöra 

metodvalet, att forcera ett syfte in i en metod anses olämpligt. Forskares åsikter skiljer sig 

åt, inget är rätt eller fel. I denna studie så ses användningen av alla metoder som en styrka. 

De kvantitativa studierna innehöll ofta många närstående som graderade sina behov i 

enkäter. De kvalitativa studierna innehöll färre men djupare beskrivningar av behoven, och 

de  mixade studier blandade båda angreppssätten.   

 

När artiklarna eftersöktes med hjälp av sökord så uppkom svårigheter. Bland annat med att 

finna tillräckligt med studier under de valda sökkombinationerna. En påverkbar faktor är 

att sökorden möjligtvis skrevs i fel kombinationer, därav blev sökningarna inte tillräckligt 

avsmalnade. För att lösa problemet så eftersöktes relaterade artiklar till inkluderade och 

exkluderade abstrakt på Pubmed. Med hjälp av denna funktion genererades nya relevanta 

artiklar, som också gick igenom en urvalsprocess för att inkluderas. Eftersom så många 

artiklar fanns på detta vis så övergick sökningarna till denna funktion från sökningar 

genom sökord. Det kan bero på att fler fynd per tidsenhet erhölls genom relaterade artiklar, 

jämfört med nya sökordskombinationer. En av artiklarna fanns genom manuella sökningar. 

Artikeln tros inte ha påverkat resultatet då den återfunnits i databasen PubMed, mötte vårat 

syfte samt urvalskriterier. Den inhämtades från en artikels referenslista som funnits genom 

en av våra databassökningar, vilket torde öka reliabiliteten då andra forskare funnit 

studierna som tillförlitliga.  
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Sökningarna genomfördes endast i två databaser. Möjligheten existerar att det kan finnas 

fler relevanta artiklar i andra databaser som exkluderats. Enligt Henricson (2017) kan detta 

sänka studiens reliabilitet och validitet, vi tror inte det påverkat i stor mån då de flesta 

funna artiklars resultat är eniga.  

 

Urvalskriterierna syftade till att öka reliabiliteten i studien, därför har studier som blivit 

etiskt godkända och peer-reviewed inkluderats. De inkluderade artiklarna utgick från både 

närstående- och personalperspektiv. Detta kan påverka validiteten negativt då risken för 

missvisande helhetsbild av studien. Endast 17 studier granskades vilket kan påverka 

generaliserbarheten negativt. Detta med anledning av att den studerade kohorten ej ansågs 

vara tillräckligt stor för att kunna representera den totala populationen. Geografiska 

skillnader observerades, och olika kulturer rangordnade behoven i olika grad. Dock 

framgår en global enighet i vilka behov som var viktiga oavsett rangordning, detta kan öka 

generaliserbarheten av behoven i sin helhet men inte dess rangordning. Frågan kring hur de 

olika sjukhus-systemen är uppbyggda kan påverka behovsrangordningens 

generaliserbarhet, eftersom vissa närstående erbjöds färre besöksmöjligheter, medan andra 

studier inte ens tog upp frågan kring besökstider. Kohorten må vara enad i största mån 

gällande resultatet, men rangordnings avvikelsen kvarstår. Därför minskar applicerbarheten 

av de divergerande resultaten i ett svenskt samhälle, och därmed även generaliserbarheten.  

 

Urvalet som gjordes i de inkluderade studierna kan ha påverkat resultatet. De flesta studier 

valde slumpmässigt ut närstående. Vissa exkluderade närstående som haft påtaglig 

emotionell påverkan, andra exkluderade närstående vars vårdtagare behandlats endast en 

kort tid. Resultat-, validitets- och reliabilitetspåverkan riskeras dels eftersom inte alla 

närstående som i början var aktuella för studien inkluderades, samt att vissa närstående 

avböjde till deltagande i studier.  

 

Det kvalitetsgranskningsprotokoll som användes är ett av många existerande. Enligt Polit 

och Beck (2017) är de kriterier som sätts upp i olika protokoll sällan samstämmiga. Det 

kan påverka kvalitetsbestämning av studier och även resultatet. Modifieringen i det 

använda protokollet stärker reliabiliteten och validiteten i resultatet. Anledningen är att 

protokoll modifierat efter flera författare täcker mer kunskap och underlag i 

kvalitetsbedömning. Reliabiliteten påverkas positivt av det arbetssätt som implementerats, 

då alla studier granskats av två individer (Henricson, 2017). Den kvalitet som studierna 

erhållit har varit antingen hög eller medel, varav de som graderades som medel oftast 

gjorde det på grund av små brister i metodbeskrivnigen. Med anledning att bristerna var så 

pass små att studierna var ett eller två krav från hög kvalitet, bortsågs detta och tros ej ha 

påverkat resultatets reliabilitet.  

 

Dataanalysen gjordes delvis individuellt för att sedan integreras och diskuteras mellan två 

personer. Genom att minska risken för att missa viktig information, så kan detta påverka 

reliabiliteten positivt. Den förförståelse som kan uppenbaras under dataanalysen hanterades 

genom externa parter, som handledargrupper och handledare. Dessa bidrog med feedback 

och guidning, som av handledaren grundats i teori och erfarenhet. Dock har vi haft i åtanke 

att de åsikter som inte grundas i evidensbaserad forskning kan vara felaktiga. För att öka 

reliabiliteten och minska risken av resultatpåverkan, har föreslagna förändringarna passerat 

handledaren och kurslitteratur innan de implementerats. Enligt (Henricson, 2017) ökar 

detta reliabiliteten i litteraturöversikten.  
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De inkluderade artiklarna har lästs ett flertal gånger, då läsarens språkkunskaper kan vara 

begränsade (Kjellström, 2017). Av den anledningen fanns det en risk att de artiklar som 

användes och återgavs kunde feltolkas eller missuppfattas. För att motverka en negativ 

inverkan, användes ordböcker vid tvivel på artiklarnas innebörd. Inför studien så togs ett 

flertal forskningsetiska aspekter upp som krav för att en studie skulle inkluderas. Dessa 

aspekter har följts och har troligtvis höjt studiens trovärdighet. Detta eftersom ett resultat 

som bygger på peer- reviewed och etiskt godkända studier, vars utgångspunkt ligger i 

bevarandet av deltagarnas rättigheter och hälsa, visar på en seriositet i forskningen och 

ökar chanserna för att studien skall vara högkvalitativ. 

 

Det resultat som beskrivits kan troligtvis generaliseras gällande behoven, dock inte 

upplevelserna till fullo. Detta med anledning att behoven överlag inte skiljer sig märkbart 

beroende på vart studien tillämpas, trots kohortens storlek och geografiska utbredning. 

Men upplevelserna skiljer sig exempelvis beroende på geografisk plats eller sjukhusets 

utformning. Överväganden bör dock göras till att uppmuntra religiösa aktiviteter beroende 

på vart studien tillämpas geografiskt, då det finns mer eller mindre religiösa samhällen.  

 

Slutsats 

Närstående hade framförallt ett behov av informerande stöd som bygger på information. 

De viktigaste elementen som bidrog med stöd var att informationen gavs kontinuerligt, var 

begriplig, ärlig och innehållsrik. Den kunde i de flesta fall även öka begripligheten och 

hanterbarheten av situationen. Emotionellt stöd var det näst viktigaste behovet. Det som 

gav mest stöd i denna kategori var närhet till vårdtagaren, samt att få känna hopp med hjälp 

av vårdpersonalens stöd. Det kunde uppnås om vårdpersonalen var empatisk, respektfull, 

optimistisk och tröstande. 

 

Det är av vikt att mer resurser läggs på närstående utan att tas från vårdtagaren. Närstående 

skall vara uppenbar del av sjuksköterskans omsorg, och ha möjlighet till god information. 

Vid akuta situationer skall det vara tydligt vem den närstående kan vända sig till vid frågor, 

då minskar risken för att information uteblir. Sjuksköterskan skall även få tid att se över de 

närståendes behov av stöd, och eftersom alla inte har samma behov så måste varje situation 

får möjlighet att kännas in, diskuteras och individanpassas. 

 

Fortsatta studier 

Fortsätta studier gällande närståendes behov inom akutsjukvård är nödvändigt, men även 

ökad implementering av resultaten i utbildningar för vårdpersonal och studenter inom 

vårdyrket. När vi belyst de behov av stöd som de närstående har, var resultaten eniga kring 

en punkt. Den punkten var att närstående som erhöll stöd i olika former hanterade 

situationen bättre. Fortsatta studier som undersöker och belyser relationen mellan bättre 

hantering av situationer, och olika typer av stöd anser vi därför är viktigt. En anledning till 

detta är för att det endast finns sparsam forskning inom området. Men också för att svaret 

kan hjälpa till att utveckla kunskap, metoder och hjälpmedel som underlättar arbetet med 

närståendes behov. Dels kan detta ske på sjukhusen, men också i andra arbeten som 

involverar närstående i akuta situationer.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

Vi hoppas att arbetet kan bidra med att belysa kunskap som resulterar i att sjuksköterskor 

tänker efter kring hur de agerar mot närstående. Samt att denna studie uppmuntrar till 

eftertanke kring hur ofta de informerar och vad de informerar om till närstående. Vårt 
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arbete kan bidra till att närstående får en bättre upplevelse av sjukhusvården trots att de 

befinner sig i en stressande situation. Arbetet kommer publiceras i en portal som kallas för 

DIVA, för att aktiva inom yrket ska ha möjlighet att läsa litteraturöversikten. 
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BILAGA A 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg et al. (1999) och Willman et al. (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 
 

I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomiserad controlled trial (RCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Randomiserad studie med få 

patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Väl planerad 

och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 



 

II 
 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. 

Interaktionen mellan data och tolkning 

påvisas. Metodkritik. 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar 
Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Delt

agar

e 

(bort

fall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Al-Mutair, A.  S., 

Plummer, V., 

Clerehan, R., & 

O’Brien, A. 
2013 

 
Saudiarabien 

Needs and 

experiences of 

intensive care 

patients' 

families: a Saudi 

qualitative study 

Vilket behov 

närstående i 

ett muslimskt 

land har och 

vad de 

upplever 

saknas. 

Design: Deskriptiv experimentell design 
Urval: 18år eller äldre, tillgänglig på 

sjukhuset under besökstider, läs- och 

skrivkunskaper i arabiska, hade en 

familjemedlem på intensivvårdsavdelningen 

under minst 24h. Ej de som enligt 

sjuksköterskan bedömdes som för sårbara. 
Datainsamling: Semi-strukturerade 

intervjuer 
Analys: Holloway och Wheelers 

innehållsanalys efter transkribering 

12 
(-) 

Närstående hade behov av att få delta mer i  

omvårdnaden, samt behov av stöd till familjen  

som var där, de önskade också att få läsa  

koranen, att de skulle få möjlighet att  
vara där oftare, att personalen var mer  

positiv, men framför allt att de skulle få      
information. 

K 

II 

Barth, A. A., 

Weigel, B. D., 

Dummer, C. D., 

Machado, K. C., &  

Tisott, T. M.   
2016 

 
Brasilien 

Stressors in the 

relatives of 

patients admitted 

to an intensive 

care unit. 

Att identifiera 

och 

rangordna de 

huvudsakliga 

stressorerna 

som 

närstående 

upplever på 

intensivvårds

avdelningar. 

Design: Deskriptiv tvärsnittsstudie 
Urval: första generationen släktningar eller 

partner, äldre än 18år, familjemedlem 

inskriven på intensivvårdsavdelningen i över 

24h oavsett anledning till inskrivning, som 

har besökt patienten minst två gånger innan 

de fyller i frågeformuläret. 
Datainsamling: the Intensive Care Unit 

Environmental Stressor Scale (ICUESS). 

Översatt och anpassad kulturellt. 
Analys: Med Statistical Package for Social 

Science (SPSS) 

69 
(-) 

 

Den främsta stressoren var att vårdtagaren  

som den närstående besläktade låg i koma  

samt att patienten inte kunde tala. De  
främsta stressorerna involverade  
situationen som de närstående befann sig  

i, medans stressorer som att få  

information angående vårdtagaren låg  

ganska långt ner. 

P 

I 

 

 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



 

IV 
 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Delt

agar

e 

(bort

fall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Botes, M. L., & 

Langley, G. 
2016 
 
Sydafrika 

The needs of 

families 

accompanying 

injured patients 

into the 

emergency 

department in a 

tertiary hospital 

in Gauteng. 

Att beskriva 

närståendes 

behov när de 

kom med en 

skadad till 

akutmottagni

ngen, samt 

hur dessa 

behov blev 

bemötta. 

Design: Deskriptiv design 
Urval: Familj till patienter som kom in till 

akutmottagningen, kunde skriva och först 

engelska, var över 18 år, kognitivt intakta, 

närvarande på sjukhuset vid tidpunkten som 

de letade deltagare. 
Datainsamling: 2 enkäter som 

mätinstrument. Den första mätte grad av 

betydelse, den andra mätte grad av 

belåtenhet av mötta behov 
Analys: Critical Family Needs Inventory 

100 
(1) 

Studiens resultat visar att närstående  

rankade mening som gavs via information  

och hopp som högst. Kommunikation kom 
på andra plats. Tillgång till sin skadade 

närstående rankades på 3:e plats och  

emotionellt stöttande samt tröstande låg  

väldigt långt ner på behovslistan.  

Däremot ville den  

närstående känna sig sedd och accepterad 
av vårdpersonalen.  

P 
I 

Carlson, E. B., 

Spain, D. A., 

Muhtadie, L., 

McDade-Montez, 

L., &  
Macia, K. S.  
2015 
 
USA 

Care and Caring 

in the intensive 

care unit: Family 

Members’ 

Distress and 

Perceptions 

about Staff 

Skills, 

Communication, 

and Emotional 

Support 

Hur en familj 

upplever 

personalens 

kunskap, 

kommunikati

onen, det 

emotionella 

stödet. 

Design: Longitudinell studie 
Urval: Närmsta släkting eller make, 

patienten behandlades på ett nivå 1 

traumacenter på kirurgisk 

intensivvårdsavdelning, max 1 

familjemedlem per patient 
Datainsamling: Enkätundersökning 
Analys: The Screen for Posttraumatic Stress 

Symptoms, The Beck depression inventory 

användes som design på enkäterna och 

analys. 

29 
(-) 

Närstående upplever att de har väldigt bra 

Stöd eller är väldigt nöjda med stödet de får.  

Trots det påvisar 10% av deltagarna  

symtom av posttraumatiskt  

stressyndrom. 

P 
II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



 

V 
 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Delt

agar

e 

(bort

fall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Gaeeni, M., 

Farahani, M. A., 

Seyedfatemi, N., & 

Mohammadi, N.  
2014 
 
Iran 

Informational 

support to 

family members 

of intensive care 

unit patients: the 

perspectives of 

families and 

nurses. 

Beskrev 
vikten av 

informerat 

stöd ur både 
närståendeper

spektiv och ur 

sjuksköterske

perspektiv på 

intensivvårds

avdelning.  

Design: Icke-experimentell tvärsnittsstudie  
Urval: vara nära familjemedlem 

(make/maka, barn, far, mor, syster och bror), 

vara en av patientens medföljande, ha 

erfarenhet av ämnesstudier, ålder över 18 år, 

iransk nationalitet och lust att delta i studien. 

Urvalskriterier för sjuksköterskor var minst 

ett års arbetslivserfarenhet i 

krishanteringsenhet, iransk nationalitet och 

lust att delta i studie. 
Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. 
Analys: Konventionell innehållsanalys 

31 
(-) 

Tre huvudsakliga kategorier som utvanns  

var: att ge/få information, hantera  

information och använda information. Att 
få information var det som närstående  

eftersökte mest.  
 

K 
I 

Hinklea, J. L., & 

Fitzpatrick, E. 
2011 

 
USA 

Needs of 

American 

relatives of 

intensive care 

patients: 

Perceptions of 

relatives, 

physicians and 

nurses 

Vilket behov 

de närstående 

upplever att 

de har på en 

amerikansk 

intensivvårds

avdelning. 

Förväntningar 

från både 

närståendeper

spektiv och 

professionspe

rspektiv. 

Design: Prospektiv tvärsnittsstudie 
Urval: De patienter som hade tillbringat 

minst 24 timmar på en av 

intensivvårdsavdelningarna. Vuxna 

familjemedlemmar eller partner som 

patienten delade ett etablerat förhållande 

med och som besökte patienten samtidigt på 

en av de 6 avdelningarna 
Datainsamling: Critical Care Family Needs 

Inventory 
Analys: SPSS med hjälp av beskrivande och 

inferentiell statistik 

102 
(1) 

 

Närstående anser att det främsta behovet 
cirkulerar kring hur de och vårdtagaren 

behandlas/bemöts. 

P 

II 

 

 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



 

VI 
 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Delt

agar

e 

(bort

fall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Hsiao, P-R., Redley, 

B., Hsiao, Y-C., 

Lin, C-C., Han, C-

Y., &  Lin, H-R. 
2016 
 
Taiwan 

Family needs of 

critically ill 

patients in the 

emergency 

department 

Vilket behov 

anhöriga har 

på en 

akutmottagni

ng samt hur 

det tycker att 

deras behov 

uppnås. 

Design: Prospektiv tvärsnittsstudie 
Urval: Familj - som följde med en patient 

som hade kategoriserats som nivå I 

(återupplivning), II (Emergent) eller III 

(Urgent) i den femnivå taiwanesiska Triage 

och Acuity Scale, om patienten hade väntat 

på akutmottagningen i mer än 8 timmar för 

att få tillgång till en säng, släkt via blod, 

äktenskap eller adoption, över 20år, 

kommunicera i tal eller skrift på kinesiska. 

Sjuksköterskor - licensierade 

akutsjukvårdmottaningsjuksköterskor direkt 

involverade i patientvård inom 

akutsjukvårdsmottagningen. 
Datainsamling: Kinesisk version av Critical 

Care Family Needs Inventory(CCFNI) 
Analys: SPSS för statistisk analys 

300 
(-) 

Anhörig rankade behov associerade med 

kommunikationen med vårdtagaren högst,  

behov av emotionellt stöttande rankades  

längre ned.  

P 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



 

VII 
 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Delt

agar

e 

(bort

fall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Høghaug, G.,  

Fagermoen, M. S., 

& Lerdal, A.  
2012 
 
Norge 

The visitor’s 

regard of their 

need for support, 

comfort, 

information 

proximity and 

assurance in the 

intensive care 

unit 

Att identifiera 

hur 

sociodemogra

fiska 

variabler 

fördelar sig 

på besökare 

på 

intensivvårds

avdelningar, 

och i relation 

till det se hur 

deras behov 

av stöd, tröst, 

information, 

närhet och 

försäkran ser 

ut. 

Design: Korrelation Tvärsnittsstudie 
Urval: alla som besökte patienter på 

intensivvårdsavdelningen, 16 år eller äldre, 

förmåga att förstå norska,  
Datainsamling: Critical Care Family Needs 

Inventory 
Analys: Deskriptiv statistik SPSS 

146 
(84) 

Det fanns tydliga demografiska                        

skillnader i hur personer  

upplever sitt behov av stöd, tröst,  

information, närhet och försäkran.   

P 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



 

VIII 
 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Delt

agar

e 

(bort

fall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Jacob, M., Horton, 

C., Rance-Ashley, 

S., Field, T.,  

Patterson, R., 

Johnson, C., 

Saunders, H., 

Shelton, T., Miller, 

J., & Frobos, C.  

2016 

 

USA 

Needs of 

Patients' Family 

Members in an 

Intensive Care 

Unit With 

Continuous 

Visitation. 

Att beskriva  
familjemedle

mmars behov, 

på en 

intensivvårds

avdelning 

med fria 

besökstider. 

Design: Experimentell deskriptiv studie 
Urval: Mentalt kompetent, familjemedlem, 

partner eller nära vän, patienten skulle ha 

varit inskriven på en neurospecialiserad 

intensivvårdsavdelning i minst 48h de 

föregående 3 dagarna. 

Datainsamling: Frågeformulär baserad på 3 

tidigare komponenter the Critical Care 

Needs Inventory (CCNI), the Family 

Satisfaction in the ICU (FS-ICU) survey,31-

35. De omformulerade formulären och skrev 

påståenden som passade bättre till 

neurospecialiseringen. 

Analys: Deskriptiv statistik 

51 
(6) 

 

Familjemedlemmarna ansåg 

att deras behov tillfredsställdes i  
hög mån. De behov som  
familjerna rankade som högst 
var information om patienten.  
De som rankades lägst var  
deras egen komfort när de var  
där. 

P 

I 

Kohi, T. W.,  

Obogo, M. W., & 

Mselle, L. T.  
2016 
 
Tanzania 

Perceived needs 

and level of 

satisfaction with 

care by family 

members of 

critically ill 

patients at 

Muhimbili 

National hospital 

intensive care 

units, Tanzania. 

Att beskriva 

närståendes 

behov och 

nivå av 

belåtenhet 

kring dess 

behov på 

intensivvårds

avdelningar, i 

relation till 

omvårdnaden 

av 

vårdtagaren. 

Design: Deskriptiv tvärsnittsstudie. 
Urval: Familjer till kritiskt sjuka patienter 

som var inskrivna på 

intensivvårdsavdelningen, kunde prata 

Swahili, både kvinnor och män, ålder över 

18. Om de inte kunde prata swahili, var 

under 18 blev exkluderade. De intervjuade 

max 3 familjemedlemmar per patient. 
Datainsamling: Semi-strukturerat 

frågeformulär 
Analys: analyseras med hjälp av beskrivande 

och inferentiell statistik av SPSS 

110 
(-) 
 

Att få möjlighet till snabb och  
adekvat information värderades 

högt som behov. I den här studien 
så ansåg de närstående att deras 
behov sågs efter, men kan bli  
bättre. 

P 

I 

 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



 

IX 
 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Delt

agar

e 

(bort

fall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Laursen, J., 

Andresen, K., & 

Rosenberg, J. 
2016 
 
Danmark 

Relatives to 

Critically Ill 

Patients Have 

No Sense of 

Coherence: A 

Quality 

Improvement 

Article Using 

Mixed Methods. 

Att undersöka 

anhörigas 

tillfredställdh

et och 

involvering i 

vårdtagarens 

vård. 

Design: Mixad metod 
Urval: Familj till patient med försämring i 

deras sjukdom inom de senaste 48h. 

Definieras enligt tidiga varningsteckenpoäng 

≥ 7 ha det mobila akutteamet ringt på för 

konsultation eller förflyttning till 

intensivvårdsavdelning eller ett annat rum 

för närmare övervakning. Patienter som hade 

psykiatriska störningar/diagnoser, 

språksvårigheter, eller tillbakadragande av 

godkännande blev exkluderade. 
Datainsamling: Frågeformulär och 

djupgående intervjuer 
Analys: Svaren i frågeformuläret 

analyserades med hjälp av ” cut-off values”. 

Intervjuerna transkriberades och 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

 27 
(-) 

 
 

Närstående kände sig miss- 
nöjda med deras involvering 
i vårdtagarens vård. De hade  
velat ha mer stöttning.   

P & K 

II 

Masa’Deh, R., 

Saifan, A., 

Timmons, S., & 

Nairn, S. 
2013 
 
Jordanien 

Families' 

stressors and 

needs at time of 

cardio-

pulmonary 

resuscitation: a 

Jordanian 

perspective. 

Att Identifiera 

familjers 

behov under 

hjärt- och 

lungräddning. 

Design: Icke-experimentell tvärsnittsstudie 
Urval: Vara vuxna, släkt till patient som 

finns på en intensivvårdsavdelning, släkt till 

patient som blivit utsatt för hjärt- och 

lungräddning, både lyckad eller inte.  
Datainsamling: Semi-strukturerade 

intervjuer, ansikte mot ansikte. 
Analys: Analyserades i ett dataprogram som 

heter NVivo software efter transkribering. 

7 
(-) 

Studien visar på att tre behov är  
representerade i intervjuerna.  

Släktingar som är med under hjärt-  

och lungräddning vill ha information  

och uppdateringar på patientens status. 

De har även ett behov av att vara nära  

patienten under hjärt-  

och lungräddning, samt att de har  

ett behov av stöd under hjärt-  

och lungräddningen.  

Här vände sig många till bön efter de  

blivit ombedda till det samt på eget  

bevåg.  

K 
II 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



 

X 
 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Delt

agar

e 

(bort

fall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Moghaddasian, S., 

Lak Dizaji, S., & 

Mahmoudi, M.  
2013 
 
Iran 

Nurses empathy 

and family needs 

in the intensive 

care units. 

Att utvärdera 

sjukskötersko

rs empati och 

hur empatin 

står i relation 

till anhörigas 

behov. Ur ett 

närståendeper

spektiv. 

Design: Tvärsnittsstudie 
Urval: Randomiserat urval av anhöriga efter 

val av sjukhus. 
Datainsamling: Barrett-Lennard 

Relationship inventory 

(BLRI) empathy scale and Critical Care 

Family Needs Intervention (CCFNI) 
Analys: deskriptiv och inferentiella 

statistiskt test 

418 
(-) 
 

Närstående ansåg att sjuksköterskornas  

empati var god. Att få information kring  

vilken behandling som är aktuell spelade  

störst roll. Visar på ett samband mellan  

närståendes uppfattning om hur deras  

behov blir mötta och sjuksköterskans  
empatiska sinne.  
 

P 

I 

Obringer, K., 

Hilgenberg, C., & 

Booker, K. 
2012 
 
USA 

Needs of adult 

family members 

of intensive care 

unit patients 

Att ta reda på 

vad som är 

viktigast för 

närstående till 

patienter på 

en 

intensivvårds

avdelning 

Design: Deskriptiv design 
Urval: över 18, kunde läsa på en ”9th grade 

level”, hade en betydande relation till 

patienten (föräldrar, far- och morföräldrar, 

syskon, barn och make), patienten var 

tvungen att ha varit inskriven 24-72h före 

familjemedlemmen har slutfört formuläret.  
Datainsamling: Critical Care Family Needs 

Inventory(CCFNI) 
Analys: SPSS för statistisk analys 

50 
(5) 

 

Närstående ansåg att informerande stöd  

var det viktigaste, medan emotionellt stöd  

inte betydde lika mycket. 
 

P 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



 

XI 
 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Delt

agar

e 

(bort

fall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Rensen, A., Van 

Mol, M. M., 

Menheere, I., 

Nijkamp, M. D., 

Verhoogt, E., Maris, 

B., Manders, W., 

Vloet, L., & 

Verharen, L. 
2017 
 
Nederländerna  

Quality of care 

in the intensive 

care unit from 

the perspective 

of patient's 

relatives: 

development and 

psychometric 

evaluation of the 

consumer 

quality index 'R-

ICU'. 

Att beskriva 

utformningen 

och utvärdera 

instrumentet 

CQI 'R-ICU', 

vars uppgift 

är att mäta 

patienters 

upplevda 

kvalitet av 

vård, samt 

identifiera 

delar av 

vården som 

kan 

förbättras. 

Design: Mixad metoddesign 
Urval: tysktalande, släktingar till patienter 

på en intensivvårdsavdelning, 18år och 

äldre. 
Datainsamling: Consumer Quality Index 

(CQI) ‘Relatives in Intensive Care Unit’. 

Frågeformulär 
Analys: undersökande faktoranalys & 

Spearmans korrelationskoefficient 

55 
(9) 

Studien visar att närstående såg den  

informativa delen som viktigast. Att vara  

uppdaterad samt att få samma information  
från läkare och sjuksköterska var  

betydande. Det som spelade minst roll för  

deras uppfattning av vårdens kvalitet var  

obehaget, kontakt med personer i samma  

situation eller med spirituella guider  

(tex. Präst etc.).  
 

K & P 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



 

XII 
 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Delt

agar

e 

(bort

fall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Sánchez-Vallejo, 

A., Fernández, D., 

Pérez-Gutiérrez, A., 

& Fernández-

Fernández, M. 
2016 
 
Spanien 

Analysis of 

needs of the 

critically ill 

relatives and 

critical care 

professional's 

opinion. 

Att beskriva 

närståendes 

behov på 

intensivvårds

avdelningar, 

samt att 

beskriva 

vårdpersonale

ns åsikter på 

aspekter 

relaterade till 

närvaron av 

de närstående 

på 

avdelningen. 

Design: Prospektiv deskriptiv studie 
Urval: ålder över 18 år; inga psykiska eller 

kognitiva problem för att svara på 

frågeformuläret; En primär orsak till 

inskrivning än planerad operation, en 

intensivvårdsavdelnings vistelse på över 48 

h. Endast en släkting per patient valdes. 

Urvalet av vårdpersonal var i sin tur 

bestående av alla läkare, sjuksköterskor och 

vårdassistenter som arbetade i den nämnda 

intensivvårdsavdelningen under studietiden 

och med minst tre månaders erfarenhet av 

intensivvårdsavdelning som urvalskriterier 
Datainsamling: 2 frågeformulär självskrivna. 
Analys: Epi Info version 3.5.4 freeware-

paketet användes för statistisk analys av 

resultaten. 

97 

(-) 
 

Den information som närstående fick ta  

del av var tillräckligt bra men det fattades 
information kring den omvårdnad som de         

närstående fick ta del av. Upplevelsen av 
stöd bestämdes mycket beroende på  

besökstider samt vilket bemötande de  

närstående fick av personalen. Familjen 
samt andra familjer på avdelningen  

tenderade till att bli indirekta  

stöttningskällor om inte personalen var det.  

P 

I 

Shorofi, S. A., 

Jannati, Y., 

Moghaddam, H. R., 

& Yazdani- Charati, 

J. 
2016 
 
Iran 

Psychosocial 

needs of families 

of intensive care 

patients: 

Perceptions of 

nurses and 

families 

Att undersöka 

hur 

närstående till 

patienter på 

intensivvårds

avdelning, 

och 

sjukskötersko

r som arbetar 

där upplever 

de 

närståendes 

psykosociala 

behov. 

Design: deskriptiv-analytisk studie 
Urval: Slumpade enligt Excel 

RANDBETWEEN function. Fick nummer 

utifrån vilken sängplats patienten hade. 
Datainsamling: 2 formulär med 

sociodemografiska egenskaper och Critical 

Care Family Need Inventory (CCFNI) 
Analys: Statistisk analys med hjälp av SPSS 
  

160 
(-) 
 

Närståendes främsta behov  
cirkulerade kring vårdtagaren 
och att dennes vård skall vara 
bra, samt att de efterfrågar  
information kring situationen.  

P 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 


