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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

På en intensivvårdsavdelning (IVA) vårdas patienter med akuta, livshotande sjukdomar. 

Patienterna utgör en del i en familj och deras sjukdomstillstånd blir en angelägenhet som 

påverkar hela familjen emotionellt. Närstående till kritiskt sjuka patienter är ofta djupt oroade 

över sina anhöriga och ibland är intensivvårdsavdelningen deras första kontakt med 

sjukvården. Sjukvårdspersonal är den yrkeskategori som oftast kommer i kontakt med 

krisdrabbade och då främst i deras akuta chockfas. Vårdpersonalens bemötande i dessa 

situationer har betydelse för att minska risken för framtida psykisk ohälsa hos krisdrabbade 

närstående. Sjuksköterskor inom intensivvård måste skaffa sig den kunskap som behövs för 

att djupare kunna förstå och bemöta närståendes behov och krisreaktioner. 

 

Syfte 

Att beskriva hur vuxna närstående, till vuxna patienter på intensivvårdsavdelningar, skattade 

sina behov i formuläret Critical Care Family Needs Inventory. 

 

Metod  

Metoden var en litteraturbaserad studie med granskning av vetenskapliga originalartiklar. 

Sökning genomfördes via databaserna PubMed och Cinahl samt manuellt via sökmotorn 

Google Scholar. Femton originalartiklar valdes sedan ut för vidare analys. 

 

Resultat 

Alla granskade studier innehöll behovsskattningar enligt Critical Care Family Needs 

Inventory av närstående personer till IVA-patienter. Behoven indelades i kategorierna 

försäkran, information, närhet, stöd och komfort. Kategorin försäkran rangordnades högst. 

Närstående hade behov av att känna hopp och att få ärliga svar på frågor om den anhörige 

patientens tillstånd. Kategorierna information och närhet rangordnades näst högst. Det var 

viktigt för närstående att få information om behandlingen och veta vem de ska vända sig till 

för att få den. Närstående hade även behov av att få känna närhet till den anhörige patienten. 

Kategorierna komfort och stöd var lägst rankade. De närstående prioriterade bort behov inom 

dessa kategorier för egen del. 

 

Slutsats  

Internationella studier visar att det finns liknande behov hos närstående till IVA-patienter. De 

närstående har behov av att känna ett realistiskt hopp, få ärliga svar på sina frågor, erhålla 

tillförlitlig information och få känna närhet till den anhörige patienten, behov som inte alltid 

tillgodoses. Närstående prioriterar ofta den anhörige patientens välmående framför sitt eget 

vilket kan leda till att de egna behoven av stöd och komfort försummas. Sjuksköterskor 

verksamma inom intensivvård bör vara lyhörda inför de individuella behov som varje enskild 

närstående ger uttryck för. 
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BAKGRUND 

Intensivvård 

Svenska Intensivvårdsregistret [SIR] (2012) definierar intensivvård som: 

 

[…] avancerad övervakning, diagnostik eller behandling vid hotande eller manifest svikt i 

vitala funktioner. 

 

Intensivvård är en vårdnivå och inte en vårdplats. Således innebär detta att patientvård som inte 

uppfyller dessa kriterier inte kan klassas som intensivvård trots vård på intensivvårdsavdelning, till 

exempel på grund av till exempel platsbrist på andra vårdavdelningar, medan förslagsvis vård på en 

postoperativ avdelning som uppfyller ovannämnda kriterier klassas som intensivvård (SIR, 2012). 

En intensivvårdsavdelning (IVA) är en specialistavdelning där det råder en högteknologisk miljö 

och är den mest resurskrävande formen av sjukvård (SIR, 2011). Svensk Förening för Anestesi och 

Intensivvård [SFAI] (2012) beskriver att förloppet av IVA-patienternas livshotande 

sjukdomstillstånd kan vara mycket dynamiskt, vilket ofta kräver snabba bedömningar och beslut. 

Vårdtiden är oftast kortvarig, medianvårdtiden på en intensivvårdsavdelning i Sverige är beräknad 

som kortare än 48 timmar. Enligt SFAI (2009) indelas intensivvård i Sverige in i tre kategorier 

(kategori I-III) med olika krav på organisation, kompetens och kringresurser (övriga kompetenser 

som exempelvis anestesi- och operationsverksamhet, blodcentral, kurator, et cetera).  

 

Kategori I 

Intensivvårdsavdelningar inom kategori I återfinns exempelvis på regional- eller universitetssjukhus 

och tillhandahåller de mest kvalificerade övervaknings- och behandlingsmetoderna vid olika typer 

av organsvikt. Kategorin omfattar vanligtvis även specialistintensivvårdsavdelningar som till 

exempel thorax- och neurokirurgi, pediatrisk intensivvård och brännskadevård (SFAI, 2009). 

 

Kategori II 

Denna kategori innefattar intensivvårdsavdelningar på exempelvis länssjukhus. 

Intensivvårdsavdelningar inom denna kategori behärskar intensivvård framför allt inom 

cirkulations- och respirationssvikt men saknar de allra mest avancerade metoderna och 

behandlingarna som återfinns inom kategori I (SFAI, 2009). 

 

Kategori III 

Kategori III inbegriper vanligen intensivvårdsavdelningar på länsdelssjukhus och behärskar 

intensivvård på några organssystem, men saknar de resurser som krävs för att erbjuda intensivvård 

enligt kategori I eller II (SFAI, 2009). 

 

Intermediär vård 

På intermediärvårdsavdelningar, så kallade ”step-down-enheter”, vårdas IVA-patienter som inte 

längre behöver fortsatt vård inom kategorierna I-III, men som bedöms som icke-utskrivningsbara 

till en annan avdelning på grund av omfattande vård- och övervakningsbehov som inte kan 

tillgodoses på en allmän vårdavdelning (SFAI, 2009).  

 

Sjuksköterskans roll inom intensivvård 

Inom intensivvårdskategorierna I-II krävs bland annat att sjuksköterskan har specialistutbildning 

inom intensivvård, medan det inom kategori III är önskvärt med specialistutbildning för 

sjuksköterskor men ej ett krav (SFAI, 2009). Sjuksköterskans viktigaste roll på en 

intensivvårdsavdelning är att förhindra komplikationer och upprätthålla vitala funktioner för 

patienten (Kristoffersen, 2006). Enligt SFAI (2009) behöver en specialistutbildad sjuksköterska 

inom intensivvård även ha förmåga att integrera och stödja närstående i vården, ha en fördjupad 

kunskap om närståendes betydelse för patienten och bemötandet av människor med krisreaktioner.  
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Kritisk sjukdom 

Begreppet kritisk sjukdom används i föreliggande studie som ett samlingsnamn för olika 

sjukdomstillstånd med hotande eller manifest akut svikt i ett eller flera vitala organfunktioner som 

medför fara för liv och som kräver intensivvård. 

Familj, anhörig och närstående 

Familj, anhörig och närstående är tidsfluktuerande och mångfacetterade begrepp som appliceras på 

många olika typer av relationer och gruppkonstellationer (Hanson, 2005).  

Juridiskt perspektiv 

Svensk lagstiftning anger ingen enhetlig juridisk definition av vad som utgör ovanstående begrepp 

utan de tillämpas relativt vidsträckt med olika innebörd beroende på lagens ändamål. Det juridiska 

synsättet på familjen och närstående avser ofta juridiska relationer baserade på avtal (såsom 

äktenskap) eller blodsband (Fahlbeck, 2005).  

Valda definitioner 

 I föreliggande studie används begreppen ”familj” och ”närstående” om de personer som anser sig 

ha en nära relation till en patient (Leske & Jiricka, 1998), alternativt om de personer som en 

enskilde patient själv anser sig ha en nära relation till (Wright & Leahey, 2005). Ifall en patient är 

medvetslös kan det vara svårt att avgöra vad patienten själv anser, i sådana fall är närstående de 

personer som förmodas stå patienten emotionellt nära såsom till exempel biologiska 

familjemedlemmar eller makar (SFAI, 2012). Begreppet ”anhörig” har valts att avse patienten som 

erhåller intensivvård.  

 

Kris 

En gemensam angelägenhet 

Traditionellt sett har omvårdnadsvetenskap fokuserat på behoven hos den enskilda patienten 

(Hanson, 2005). Varje patient utgör dock en del i en familj och hälsan hos en individuell 

familjemedlem kan påverka hela familjen känslomässigt. Varje kris blir då en gemensam 

angelägenhet (Cullberg, 2006; Travelbee 1970). En kris, ur psykologisk synpunkt, innebär att en 

yttre händelse eller inre process uppfattas av den drabbade individen ifråga som en förlust eller hot 

om förlust av något eller någon av fundamental betydelse. Den psykiska påfrestningen är så 

överväldigande att den normala problemlösningsförmågan är; nedsatt (Cullberg, 2006; Hillgaard, 

Keiser & Ravn, 1985; McKinley, Nagy, Stein-Parbury, Bramwell & Hudson, 2002). Vård på en 

intensivvårdsavdelning utlöser ofta en kris hos en drabbad familj som kan yttra sig i form av 

känslomässiga reaktioner såsom chock, ångest, ilska, förtvivlan, skuld och/eller rädsla (Engström & 

Söderberg, 2004; Leske, 2002; Plaszewska-Żywko & Gazda, 2012). Sådana reaktioner kan i värsta 

fall påverka familjemedlemmarnas förmåga att utöva en effektiv copingstrategi. 

  

Coping  

Enligt Rydén och Stenström (2008) inbegriper coping (bemästring) alla de krafter, ansträngningar, 

handlingar, både på det kognitiva och emotionella planet, som individen måste ta i anspråk för att 

kunna hantera, tolerera, reducera eller minimera inre och yttre krav samt de konflikter som uppstår 

mellan dessa krav. Den krisdrabbades ålder, den sociala situationen och den roll skeendet spelar i 

familjen inverkar på krisens förlopp. Leske och Jiricka (1998) menar att det finns fler likheter än 

olikheter mellan familjemedlemmars upplevelser av kris under de första dagarna av en 

intensivvårdsvistelse; familjemedlemmar reagerar initialt på ett liknande sätt oavsett ålder, kön, 

relation till patienten och allvarlighetsgraden i patientens sjukdom. 
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Krisfaser 

Cullberg (2006) menar att krisförloppet kan beskrivas utifrån olika reaktionsfaser som sker i 

samband med ett dramatiskt besked.  Reaktionsfaserna skiljs åt i sina karaktäristiska innehåll men 

är ej klart åtskilda då en fas antingen kan saknas eller integreras i en annan fas.   

 

Chockfas 
Denna fas varar från en kort stund till några dygn. Individens uppträdande varierar, en del blir 

högljudda och/eller förvirrade, andra tysta och paralyserade. Det är inte ovanligt att personen har 

svårt att minnas vad som har sagts eller skett. Individen i chock är inte mottaglig för att ta in eller 

bearbeta vad som har hänt. Det är inte ovanligt att en individ i chockfasen försöker hålla en 

kontrollerad fasad utåt medan det under ytan egentligen råder kaos (Cullberg, 2006).  

 

Reaktionsfas 
Chock- och reaktionsfasen utgör tillsammans den akuta krisen. Reaktionsfasen påbörjas då den 

drabbade har förmåga att börja ta in det som har skett (eller det som kommer att ske). För 

utomstående blir det ofta väldigt tydligt att den drabbade försöker finna någon mening i den 

kaotiska situationen. I denna fas mobiliseras individens försvarsmekanismer, som kan vara till hjälp 

för individen då de minskar känslan av hot. Försvarsmekanismer kallas de omedvetna psykiska 

reaktionssätt som har till uppgift att minska upplevelsen av och medvetandet om hot och fara 

(Cullberg, 2006). 

 

Bearbetningsfas 

När det akuta skedet lämnas inträder bearbetningsfasen. Längden av fasen är beroende på den inre 

och yttre betydelsen av traumat. Individen börjar kunna blicka framåt istället för som tidigare vara 

helt låst på den traumatiska händelsen och det förgångna. Försvarsmekanismer blir mindre påtagliga 

i och med bearbetningen. Om individen inte träder in i bearbetningsfasen inom ett år efter traumat 

så är det ett tecken på att personen behöver professionell hjälp (Cullberg, 2006). 

 

Nyorienteringsfas 

I nyorienteringsfasen (som inte har något egentligt slut) har individen lärt sig att leva med det som 

har skett utan att det påverkar vardagen alltför mycket. Vissa händelser eller datum framkallar dock 

fortfarande en påtaglig smärta som kan upplevas som att ingen läkning har skett (Cullberg, 2006). 

 

Närståendes behov vid kritisk sjukdom 

Behov av tro och hopp 

Närstående har behov av att få känna hopp och få ärliga svar på sina frågor om den anhöriges 

tillstånd och behandling (Engström & Söderberg, 2007; Takman & Severinsson, 2005; Verhaege, 

Van Zuuren, Defloor, Duijnstee & Grypdonck, 2010). Under den akuta fasen av den anhöriges 

sjukdom bärs de närstående upp av hopp om den sjuke anhöriges överlevnad (Verhaege et al., 

2010). I en studie av Plakas, Cant och Taker (2009) upplevde närstående till IVA-patienter känslor 

av både positiv och negativ karaktär. De negativa känslorna präglades av sorg och rädsla att förlora 

sin anhörige medan de positiva känslorna präglades av förhoppning om att ett mirakel skulle kunna 

ske. Många närstående använde sig av sin religiösa tro som en copingstrategi för att försöka finna 

styrka och hopp om ett bra behandlingsresultat hos den anhörige patienten, medan andra närstående 

fann styrka och mod inom sig själva eller hos andra personer. Enligt Verhaege et al. (2010) 

genomgår närstående en process där hoppets karaktär skiftar från att enbart handla om den sjuke 

anhöriges överlevnad till ett hopp om ett acceptabelt liv. Hoppet måste dock baseras på fullständig 

och realistisk information då de närstående kan tycka att det känns lättare att veta att den anhörige 

inte kommer klara sig än att tvingas leva i en påfrestande ovisshet (Verhaege et al., 2010; Fridh, 

Forsberg & Bergbom, 2009; Ågård & Harder, 2007). Verhaege et al. (2010) menar vidare att falska 
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förhoppningar som ges i ett tröstande syfte av sjukvårdspersonalen kan minska de närståendes 

förtroende när sanningen väl uppdagas.  

Behov av närhet och delaktighet 

Närstående personer har behov att få vara nära sin sjuka anhörig och tillåtas att vara delaktiga i 

vården för att känna sig vara till hjälp för den anhörige. När de närstående närvarar hos sin sjuka 

anhörig lindras det egna lidandet och möjligheten att hantera situationen ökar. Närstående kan dock 

känna att de behöver en inbjudan av personalen för att kunna delta vid omvårdnaden (Fridh et al., 

2009; Söderström, Saveman & Benzein, 2006; Wåhlin, Ek & Idvall, 2009; Ågård & Harder, 2007). 

En inbjudan till delaktighet kan uppskattas även om de närstående avböjer att medverka i 

omvårdnaden (Söderström et al., 2006).  Ifall vårdpersonalen bedömer och respekterar de 

närståendes önskan om nivån av delaktighet kan närståendes upplevelse av stress minska 

(Davidson, Jones & Bienvenu, 2012). 

 

Att vaka vid den anhöriges sida är en stor ansträngning för en patients familj, men de närstående 

kan känna att de ändå vill vara där. Vakande kan upplevas som det enda sättet att minska personlig 

oro, att då inte få stanna kvar vid den anhöriges sida kan kännas stressfyllt (Ågård & Harder, 2007). 

Vakandet kan även vara ett sätt för de närstående att skifta fokus från sina egna känslor till att 

koncentrera sig på sin sjuka anhörige (Fridh et al., 2009; Ågård & Harder, 2007). Att få närvara inne 

hos den sjuke anhörige kan även vara ett sätt för närstående att känna att de inte går miste om ny 

information om den anhöriges medicinska status (Söderström et al., 2006). Enligt Takman och 

Severinsson (2005) kan närstående uppleva att flera IVA-patienter inrymda i samma utrymme 

försvårar kroppslig kontakt mellan dem och den anhörige patienten, inverkar negativt på patientens 

sömn och vila samt inkräktar patientens integritet. 

Behov av att beskydda 

Enligt Verhaege et al. (2010) prioriterar närstående den anhöriges välmående framför sitt eget och 

kan därför glömma bort sina egna behov och ”leva på sina egna reserver”. Närstående fokuserar 

initialt mer på att skydda den anhörige och resten av familjen än sig själva.  Senare blir de mer 

inriktade på att ”slåss för sin egen överlevnad” och för att skydda sig själva samtidigt som de 

fortsätter att försöka skydda patienten och den övriga familjen från onödigt lidande. Allra sist, när 

situationen väl är över, riktar de närstående sin energi till att lära sig hantera konsekvenserna det 

som skett.  

 

Närstående kan känna sig övertygade om att den anhöriges chanser till optimal vård ökar om inte 

sjukvårdspersonalen anser att den anhörige patienten är mer än ”ännu ett patientfall i mängden”, det 

är därför viktigt för närstående att få känna sig försäkrade om att sjukvårdspersonalen gör allt i sin 

makt för att rädda den anhörige. Även en oro för olika grader av framtida handikapp göra att 

närstående vill skydda sin anhörige genom att övervaka vården (Engström & Söderström, 2004; 

Verhaege et al., 2010; Ågård & Hader, 2007). 

Behov av stöd 

Den största utmaningen närstående möter är att kunna uthärda situationen och ha kontroll över 

tillvaron (Söderström et al., 2009). Oavsett den anhöriges tidigare hälsohistoria, så kan en hastig, 

oväntad förändring i hälsotillståndet med inläggning på IVA, upplevas som en chock för de 

närstående. (Fridh et al., 2009; Johansson, Fridlund & Hildingh, 2005; Söderström et al., 2006; 

2009; Wåhlin et al., 2009). Närstående kan uppleva det som lättare att hantera situationen genom att 

dela på bördan tillsammans med övriga familjemedlemmar eller andra närstående (Fridh et al., 

2009; Høye & Severinsson, 2010; Johansson, Hildingh & Fridlund, 2002; Söderström et al., 2009; 

Wåhlin et al., 2009; Ågård & Harder, 2007).  Även närstående som är ensamma kan uppleva ett 
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behov av att dela situationen med någon och kan därför vända sig till sjukvårdspersonalen på 

avdelningen för stöd (Fridh et al., 2009). 

 

En del närstående räds tanken av att bryta ihop vilket kan leda till en undanträngning av tankar och 

känslor och ett val av att hantera situationen på egen hand. Dessa personer kan dock samtidigt ge 

uttryck för behov av att uppmärksammas som individer med egna och behov (Johansson et al., 

2002; Ågård & Harder, 2007). 

 

En studie av Takman och Severinsson (2005) visar att närstående även har behov av praktiskt stöd. 

Närstående ansåg det som viktigt att intensivvårdsavdelningen (IVA) kunde stödja med praktiska 

tjänster, bland annat i form av parkeringsplatser, möjlighet till övernattning eller förvaring av 

matvaror. Behov fanns också av att IVA förmedlade kontakt med kurator eller sjukhuspräst. 

 

Behov av information 

Personer i kris har behov av stöd och medmänsklig kontakt, god kommunikation och bra 

information kan hjälpa närstående att hantera reaktioner och kriser bättre (Eide & Eide 2007). 

Att söka information relaterad till patientens överlevnad kan upplevas av de närstående som 

tröstrikt och ett sätt att distansiera sig (Eriksson, Lindahl & Bergbom, 2010; Söderström et al., 

2009). Fortlöpande information under hela patientens vårdtid på IVA kan stärka förmågan att känna 

kontroll över tillvaron (Fridh et al., 2009; Płaszewska-Żywko & Gazda, 2012; Söderström et al., 

2006; Wåhlin et al., 2009). Ifall de närstående inte får hjälp med att bearbeta sina känslor löper de 

hög risk att utveckla psykiatriska sjukdomar såsom depression, ångest och posttraumatisk stress 

tillföljd av intensivvårdsvistelsen. Posttraumatiskt stress hos närstående är mer vanligt hos de som 

upplever att informationsgivningen varit ofullständig under intensivvårdsvistelsen än hos de 

närstående som finner den adekvat (Davidson et al., 2012). Ågård och Harder (2007) påpekar dock 

att information om och förklaring av de medicinska aspekterna i den sjukes behandling inte alltid 

kan lindra den ångest de närstående känner vid oro över den sjukes överlevnad.  

 

Cullberg (2006) menar att i många fall behöver den drabbade saklig information men att den kan 

behövas upprepas flera gånger, framförallt vid allvarligare medicinska sammanhang. Cullberg 

(2006) framhåller att information tas emot dåligt i chockfasen, ofta gör vårdpersonalen felet att de 

försöker informera innan de har tagit reda på vad personen egentligen behöver för information.  

 

Patientnytta 

Information från närstående och deras delaktighet i omvårdnaden är en förutsättning för att 

sjuksköterskor skall kunna ge god omvårdnad vid intensivvård och tillgodose behoven hos kritiskt 

sjuka personer. För att få en bättre förståelse för patienten som individ är det viktigt att 

sjuksköterskan lär känna både patienten och de närstående. En välfungerande familj kan vara en 

stor källa till tröst och stöd till patienten på intensivvårdsavdelning (El-Masri & Fox-Wasylyshyn, 

2007; Hupcey, 1999; Travelbee, 1970). De närståendes närvaro kan göra patienten trygg och dämpa 

känslor av rädsla och ångest. Psykisk påfrestning hos de närstående kan utgöra ett hinder för 

patientens välmående och även försvåra situationen för sjuksköterskor och läkare när det gäller att 

skapa bra relationer till de närstående (McKinley et al., 2002). 

Critical Care Family Need Inventory (CCFNI)  

Frågeformuläret Critical Care Family Needs Inventory har sitt ursprung i en explorativ, deskriptiv 

studie av Molter (1979) och används inom omvårdnadsforskning för att undersöka närståendes 

behov på intensivvårdsavdelningar. Genom semistrukturerade intervjuer undersökte Molter (1979) 

behoven hos 40 stycken närstående till kritiskt sjuka patienter, huruvida de upplevde att behoven 

blev uppfyllda och vilka som uppfyllde dem. Molter fann att de tio viktigaste behoven var: 
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1. Att känna att det finns hopp 

2. Att känna att sjukhuspersonalen bryr sig om patienten 

3. Att bli uppringd hemma angående förändringar i patientens status 

4. Att få veta prognosen 

5. Att få frågor besvarade på ett ärligt sätt 

6. Att få information om patienten en gång per dag 

7. Att få veta specifika fakta rörande framsteg 

8. Att få förklaringar givna i förståeliga termer 

9. Att få träffa patienten regelbundet 

10. Att få känna sig accepterad av sjukhuspersonalen 

 

Molter (1979) fann vidare att de närstående värdesatte men inte förväntade sig att 

sjukvårdspersonalen tog sig tid för att ta hand om de närståendes behov. De ansåg vidare att endast 

hälften av de 10 viktigaste behoven tillgodosågs och att sjuksköterskor var de som tillgodosåg 

majoriteten av behoven. En upprepning av studien gjordes av Leske (1986) som fann resultat 

jämförbara med Molters studie. Utifrån Molters 45 stycken behovspåståenden utvecklades ett 

frågeformulär, Critical Care Family Needs Inventory [se bilaga IV].  

Leske (1991) påträffade utifrån formuläret fem stycken kategorier för de närståendes behov: 

försäkran (eng. assurance), information, närhet (eng. proximity), stöd (eng. support) och komfort 

(eng. comfort).   

Försäkran 

Enligt Leske (1991; 2002) speglar försäkran ett behov av att behålla eller omdefiniera hoppet 

gällande utgången av den anhöriges sjukdomsförlopp. Bemötandet av detta behov främjar 

förtroende, säkerhet och frihet från tvivel.  

Information 

Att få information speglar enligt Leske (1991; 2002) målet att förstå den anhörige patientens 

tillstånd. Bemötandet av detta behov lägger grunden för att närstående skall kunna fatta besluta och 

stödja den anhörige. Familjens ångest reduceras och en känsla av kontroll främjas.  

 

Närhet 

Leske (1991; 2002) menar att närhet till den anhörige patienten är ett uttryck för önskan att förena 

och behålla familjerelationer. Bemötande av detta behov hjälper familjen att förbli emotionellt nära 

varandra och ge stöd åt den anhörige.  

 

Stöd 

Att vilja ha tillgängligt stöd reflekterar ett behov av expertis, hjälp och assistans. Tillgodoseende av 

detta behov bidrar till att närstående tacklar oro och ängslan, förstärker sina familjeresurser och 

bibehåller styrkan att stötta patienten (Leske, 1991; 2002).  

 

Komfort 

Komfort innebär i detta sammanhang individens egen bekvämlighet och avspeglar ett behov av att 

minska upplevelsen av trångmål och samla sina krafter. Komfort reducerar oro och ängslan (Leske, 

1991; 2002).  

Kommunikation inom vården 

Människor kommunicerar för att överleva, samarbeta och för att tillfredsställa personliga behov. 

Ordet kommunikation kan definieras som något som blir ett ”ömsesidigt utbyte”, något som går ”att 

dela” med någon eller några, ”något som blir gemensamt”. Kommunikation handlar dels om det 

verbala uttrycket men även om kroppsspråk. Kommunikationen mellan vårdgivare och patient (eller 



 

 

7 

 

närstående) handlar om samtal och bemötande, något som patienter/närstående ofta tycker är en 

förutsättning för om det blir ett möte eller ej (Fossum, 2008).  Det handlar om hur 

patienten/närstående upplever ett samtal, men även om hur vårdgivaren upplever att hon eller han 

fått kontakt, nått fram med ett budskap eller förmåga till empati.  

 

Professionell kommunikation är inte detsamma som kommunikation i vardagen. De personer som 

vårdpersonalen kommunicerar med är människor som söker stöd eller kollegor som är beroende av 

den tillfrågades kompetens (Eide & Eide, 2009). Professionell kommunikation i vården har ett 

omvårdnadsmässigt syfte, att främja hälsa, att förebygga sjukdom samt återställa hälsa och att lindra 

lidande (International Council of Nurses, 2006). Vilka metoder som används för att kommunicera 

och inkluderingen av de närstående i beslutsfattande har en betydelse för utgången av vården 

(Davidson, Jones & Bienvenu, 2012). Enligt Cullberg (2006) bör sjukvårdspersonalen bör inta en 

terapeutisk hållning vid bemötandet av både patienten och de närstående, vilket innebär att 

personalen intar en yrkesmässig attityd som präglas av en strävan efter ökad medvetenhet och 

kunskap om den drabbades situation och behov, samt medvetenhet om hur den ömsesidiga 

kommunikationen ser ut. Tre viktiga egenskaper som sjukvårdspersonal bör ha är kunskap om 

psykologiska och sociala problem; empati samt självkännedom. 

 

Kock-Redfors (2002) menar på att närstående till patienter är medvetna om att deras livsavgörande 

händelse är sjukvårdspersonalens vardag och vill inte reduceras till det; därför är det viktigt att 

personalen visar att det finns engagemang och tid för att lyssna och försöka sätta sig in i deras 

situation. Detta överensstämmer med kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska där det 

rekommenderas att sjuksköterskan bör ha förmågan att: 

 

[…] kommunicera med patienter, närstående, personal och andra på ett respektfullt, lyhört 

och empatiskt sätt 

 

[…] i dialog med patient och/eller närstående ge stöd och vägledning för att möjliggöra 

optimal delaktighet i vård och behandling 

 

[…] informera och undervisa patienter och/eller närstående, såväl 

individuellt som i grupp med hänsyn tagen till tidpunkt, form 

och innehåll 

(Socialstyrelsen, 2005). 

Sjuksköterskors upplevelser av interaktioner med närstående 

En viktig men krävande uppgift 

I en studie gjord av Söderström, Benzein och Saveman (2003) ansåg många sjuksköterskor att ge 

omvårdnad till patienters närstående var en nödvändig del av arbetet. De ansåg att en öppen och 

förtroendefull relation med de närstående var en av de viktigaste uppgifter men också den mest 

krävande delen av omvårdnaden. Familjemedlemmar som var lugna och välinformerade betraktades 

som en viktig resurs för patienten men även för sjuksköterskan, då de bidrog med viktig information 

om patienten. Sjuksköterskorna i studien tyckte att omvårdnaden till de närstående kunde förbättras 

genom bättre dokumentation och bättre vårdplanering. Sjuksköterskorna önskade mer utbildning 

och verktyg för att kunna bedöma och stödja familjer, professionell handledning och stöd i arbetet 

med närståendes behov var också efterfrågat. Personalen påtalade också vikten av mer tid med de 

närstående och tillgång till ostörda miljöer för att kunna interagera bättre. 



 

 

8 

 

Inbjudande och icke-inbjudande interaktioner 

I studien av Söderström et al. (2003) beskrev sjuksköterskorna egna erfarenheter kopplade till 

interaktionen med de närstående. Dessa interaktioner var indelade i två kategorier: inbjudande 

interaktion och icke-inbjudande interaktion. Inbjudande interaktion handlade om att 

sjuksköterskorna öppnade sig för de närstående och reflekterade över god omvårdnad medan de 

närstående var närvarande. De sjuksköterskor som främst hade erfarenhet av inbjudande interaktion 

var de som lade stor vikt vid att familjen skulle vara delaktig i vården av patienten. Icke-inbjudande 

interaktion uppstod då sjuksköterskan undvek kontakt med närstående eller undvek att ta upp 

känsliga ämnen med dem. Dessa situationer var ofta kopplade till att sjuksköterskan försökte 

gömma sig bakom en ”mask” för att slippa hantera något jobbigt, till exempel delge känslig 

information. Sjuksköterskorna beskrev också att de i vissa fall kände sig observerade när de vårdade 

patienten medan de närstående var närvarande, vilket bidrog till att de intog en mer defensiv 

position. Vid icke-inbjudande interaktion blev de närstående ofta ombedda att lämna rummet medan 

patienten fick vård, framförallt i situationer av akut karaktär. Vid icke-inbjudande interaktion lades 

större ansvar på de närmaste familjemedlemmarna att kommunicera ut information till övriga 

närstående. Dessa situationer blev tydligare vid brist på personal.  

 

Travelbees omvårdnadsteori 

Fokus och centrala begrepp 

Travelbees (1970) omvårdnadsteori fokuserar på samspelet mellan sjuksköterska, individ, familj 

och samhälle. Omvårdnad definieras som en mellanmänsklig process där sjuksköterskan hjälper en 

individ, en familj eller ett samhälle att förebygga eller bemästra upplevelse av sjukdom och lidande 

och, om nödvändigt, finna en mening i dessa upplevelser. Viktiga begrepp är människan som 

individ, lidande, mening, hopp, mellanmänskliga relationer samt kommunikation. Teorin tar avstånd 

från en generaliserande människosyn där människor kategoriseras och berövas sina unika 

egenskaper. Utgångspunkten är att människan är unik och oersättlig. Människan tar del av 

allmänmänskliga erfarenheter såsom lidande, sjukdomar och förluster men den enskilda individens 

upplevelse av dessa erfarenheter är unik.  

Omvårdnadens mellanmänskliga dimension  

Travelbee (1970)  menar att omvårdnad når sitt syfte genom att etablera en mellanmänsklig relation, 

vilket kännetecknas av att sjuksköterskan hjälper en patient eller patientens familj att få sina 

vårdbehov tillgodosedda. Sjuksköterskan är ansvarig för att upprätta och vårda en bra relation till de 

behövande, men för att åstadkomma detta krävs samarbete och att relationen är ömsesidig. En 

förutsättning för att skapa en relation är att svara på mänsklighet hos den andra parten.  Den 

mellanmänskliga relationen genomgår fyra olika faser: det första mötet, framväxt av identitet, 

empati och sympati. Dessa faser leder till en gemensam upplevelse av att kunna relatera till 

varandra vilket skapar en god kontakt och en mellanmänsklig relation.  

Hopp 

Hopp är nära förknippat med omvårdnadens mål och syfte (Travelbee, 1970). Genom att lyfta fram 

hoppet hos lidande människor hjälper sjuksköterskan dem att ta sig igenom lidandet på ett bättre 

sätt än vad de annars skulle ha gjort. Hopp hänger samman med önskan men är inte nödvändigtvis 

det samma som rent önsketänkande; med hopp måste sannolikheten att önskningarna kan uppnås 

bedömas. Om en människa har förlorat hoppet så ser denne inte längre någon möjlighet till 

förbättring i sin livssituation, tron om att kunna lösa problemen eller att det ska finnas en väg ut ur 

svårigheterna finns inte hos vederbörande. Hoppets kärna består av människans grundläggande tillit 

till omvärlden, en trygghet som hänger ihop med förvissningen om att få hjälp från andra när det 

behövs. Även om nuet hos en närstående är präglat av förtvivlan kan hoppet som är 

framtidsorienterat till sin natur bidra till att göra nuet mer uthärdligt.  
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Att hjälpa närstående 

Travelbee (1970) anser att de metoder och förhållningssätt som skapas för att hjälpa sjuka 

människor att bemästra lidande och finna mening även kan hjälpa de sjukas närstående. Närståendes 

reaktioner på en anhörigs sjukdomstillstånd förmedlas oundvikligen till den sjuke, det som påverkar 

familjen påverkar den sjuke människan och tvärtom. Indirekt hjälper sjuksköterskan de närstående 

genom att utöva sin expertis inom omvårdnad gentemot patienten. Mer direkt gör sjuksköterskan en 

ansträngning för att lära känna patientens närstående och visa intresse för dem genom att prata med 

dem och lyssna på dem. Sjuksköterskan är tillgänglig vid den händelse att någon av de närstående 

vill diskutera någon aspekt av patientens omvårdnad. Beroende på sjukhusets policy kan närstående 

tillåtas att få ständigt vaka vid den anhöriges sida, speciellt vid ett kritiskt skede av 

sjukdomstillståndet. Närstående kan vaka över den anhörige regelbundet i timtal åt gången, en del 

även dygnet runt. Vakandets emotionella påfrestning och monotoni kan leda till fysisk utmattning 

och känslomässig utarmning hos de närstående, sjuksköterskans erkännande av deras svåra 

prövning är därför betydelsefullt för dem. Sjuksköterskan har större chans att lära känna de 

närstående som konstant vakar vid patientens sida jämfört med de som endast kommer förbi vid 

speciella besökstider. Förutom att visa de närstående sitt intresse kan sjuksköterskan utföra små 

handlingar utav omtänksamhet. Att till exempel hämta en kopp varm kaffe eller en extra kudde tar 

sällan upp alltför mycket av sjuksköterskans tid men uppskattas och glöms sällan bort av de 

närstående.  Genom att hjälpa de närstående genom uppmuntran, visat stöd, omtänksamhet och 

samtal kan sjuksköterskan ge närstående orken att stötta patienten samtidigt som de visas den 

hänsyn som de har rätt till. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Information från patienters familjer och deras delaktighet i omvårdnaden är en förutsättning för att 

sjuksköterskor skall kunna ge god omvårdnad vid intensivvård och tillgodose behoven hos kritiskt 

sjuka personer. Psykisk påfrestning hos de närstående kan utgöra ett hinder för patientens 

välmående, och även försvåra situationen för sjuksköterskor och läkare när det gäller att skapa bra 

relationer till patientens familj (McKinley et al., 2002). Ifall de närstående inte får hjälp med att 

bearbeta sina känslor löper de hög risk att utveckla psykiatriska sjukdomar såsom depression, 

ångest och posttraumatisk stress tillföljd av intensivvårdsvistelsen. Det är således relevant att 

identifiera närståendes behov för att stärka både patienters och deras närståendes copingförmåga 

under intensivvårdsvistelsen för att minska risken för framtida konsekvenser såsom psykisk ohälsa. 

 

SYFTE 

Att beskriva hur vuxna närstående, till vuxna patienter på IVA, skattade sina behov i formuläret 

Critical care family needs inventory (CCFNI). 

 

METOD 

Denna studie utfördes som en allmän litteraturöversikt vilket innebär en beskrivande presentation av 

redan analyserad data (Friberg, red., 2012).  En litteraturbaserad studie syftar till att skapa en 

överblick över ett valt forskningsområde alternativt sammanställa resultat på ett strukturerat sätt 

(Friberg, 2012; Forsberg & Wengström, 2008). Värdet av en litteraturbaserad studie avgörs genom 

att relevanta studier identifieras, värderas och bedöms hålla en hög kvalitet (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

 

Arbetsprocessen utgick ifrån den flödesprocess för litteraturöversikter beskriven av Polit & Beck 

(2011) [se figur 1]. Sökning av vetenskapliga originalartiklar genomfördes via databaserna PubMed 

[se tabell 1] och CinAhl [se tabell 2] samt manuellt via sökmotorn Google Scholar [se tabell 3]. 

Relevanta databassökord formulerades utifrån studiens syfte och MeSH-termer (Forsberg & 

Wengström, 2008). MeSH står för Medical Subject Headings och är ett ämnesordssystem på 

engelska inom det medicinska området. MeSH innehåller de kontrollerade termer som används för 
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indexering av artiklar i en del medicinska databaser såsom PubMed (Karolinska Institutet, 2012).  

Femton artiklar valdes ut för vidare analys. Författarna till föreliggande studie utgick ifrån en 

analysgång beskriven av Friberg (red., 2012): Först skapades en kunskapsöverblick av det valda 

ämnesområdet. Insamlade studiers sammanfattningar lästes för att utröna karaktären av studierna. 

Sedan granskades de insamlade artiklarnas problemformuleringar, teoretiska utgångspunkter, syften, 

metodbeskrivningar, etiska resonemang och resultat. Gällande studiernas resultat, lades särskilt 

fokus på vilka behov som rangordnades högst respektive lägst i CCFNI. Anteckningar fördes och 

relevanta resultat utifrån syftet markerades. För att öka förståelsen och minska risken för 

feltolkningar granskade författarna till föreliggande litteraturstudie först artiklarna flera gånger var 

för sig, för att sedan slutligen diskutera dem tillsammans. En gemensam sammanfattning av 

artiklarna sammanställdes och infogades i en matris [se bilagor I-II]. Detta för att få en strukturell 

och schematisk översikt av studiernas design, deltagarantal, deltagarbortfall, resultat samt bedömda 

kvalitet.  

Urvalskriterier 

Inklusionskriterier 

Artiklarna skulle ha publikationsdatum inom åren 2000 – 2012 för att belysa behoven hos 

närstående till IVA-patienter inom dagens aktuella sjukvårdssystem. Artiklarna skulle även vara 

peer-reviewed, det vill säga granskade av oberoende experter inför publicering i vetenskaplig 

tidsskrift. Studierna i artiklarna skulle vara godkända av en etisk kommité samt inkludera 

skattningar utförda på intensivvårdsavdelningar av närstående med en ålder ≥ 18 år.  

 

Exklusionskriterier 

Artiklar med publikationsdatum äldre än år 2000 exkluderades. Fokus i översikten låg på vuxna 

närstående till vuxna IVA-patienter, därmed granskades ej artiklar med studier på andra former av 

vårdavdelningar, till exempel pediatriska eller neonatala intensivvårdsavdelningar, eller studier med 

deltagande närstående under 18 år.  

 

 

Figur 1. Flödesschema för arbetsprocess, fritt efter Polit & Beck (2012, s. 96). 
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Tabell 1. Databassökning i Pubmed 

Needs Assessment [MAJR] AND 
Questionnaires [MeSH Terms] AND 
Family [MAJR] 
Publication date from 2000/01/01; 
Full text available; English 

 
 

125st 

 
 

1 st 

 
 

0 st 
Needs Assessment [MAJR] AND 
Intensive care [MeSH Terms] AND 
Family [MAJR] 
Publication date from 2000/01/01; 
Full text available; English 8 st 0 st 0 st 
Family Nursing [MeSH Major Topic] 
Publication date from 2000/01/01; 
Full text available; English 477 st 13 st 0 st 
Family Nursing [MeSH Major Topic] 
AND Intensive care [MAJR] 
Publication date from 2000/01/01; 
Full text available; 
English 24 st 0 st 0 st 

 

Tabell 2 Databassökning i CinAhl 
Sökvillkor Antal träffar Antal lästa 

abstrakt 
Antal 
inkluderade 
artiklar 

Instrumentation: 
Critical Care 
Family Needs 
Inventory 44 st 14 st 

 
 
 
 

Sökvillkor Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
inkluderade 
artiklar 

Critical Care Family Needs Inventory 96 st 41 st 9 st 

Family [MAJR] AND Health Services 
Needs and Demand [MAJR] 
Publication date from 2000/01/01 249 st 9 st 0 st 
Critical Care[MeSH Terms] AND 
Questionnaires[MeSH Terms] 
Publication date from 2000/01/01; 
Full Text;English 872 st 29 st 0 st 
Family [MAJR] AND Intensive Care 
Units [MAJR] Publication date from 
2000/01/01; Full Text; English 363 st 15 st 0 st 
Professional-Family Relations[MAJR] 
AND Questionnaires [MeSH Terms]  
Publication date from 2000/01/01 245 st 12 st 0 st 
Visitors to Patients/psychology 
[MAJR] AND Family/psychology 
[MAJR]  
Publication date from 2000/01/01; 
Full text available; English 145 st 7 st  0 st 
Needs Assessment [MAJR] AND 
Family [MAJR]  
Publication date from 2000/01/01; 
Full text available; English 263 st 6 st 0 st 
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Published Date 
from: 20000101-
20121231 

 
5 st 

 

Tabell 3 Manuell sökning via Google Scholar 
Sökvillkor 
 

Antal träffar Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal inkluderade 
artiklar 

”Critical care family 
needs inventory” 
Anpassat intervall: 
2000 - 2012 464 st 

 
18 st 1 st 

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Hänsyn togs till att inkluderade studier var godkända av en etisk kommitté och i enlighet ”med god 

vetenskaplig praxis”, det vill säga följde regler, riktlinjer och förfaranden erkända av 

forskningssamfundet, såsom inhämtande av samtycke från studiedeltagare (Vetenskapsrådet, 2011). 

Text och resultat i föreliggande litteraturöversikt har ej förvanskats eller plagierats (Friberg, red., 

2012).  

 

RESULTAT 

Inledning 

Behov med högst - respektive lägst prioritet i CFFNI redovisas. Enligt studieresultaten hade behov 

med högst prioritet ett numeriskt värde på likertskalan motsvarande skattningarna ”Viktigt” eller 

”Väldigt viktigt”. Behov med lägst prioritet hade ett numeriskt värde motsvarande ”Inte så viktigt” 

eller ”Oviktigt”. Alla granskade studier [se bilaga I] innehöll behovsskattningar utförda av 

närstående personer till IVA-patienter, utförda inom tidsramen 24-96 timmar efter patientens 

inskrivning. Dessa närstående benämns i resultatet som ”respondenter”. Resultaten presenteras 

utifrån de fem behovskategorierna försäkran, information, närhet, stöd och komfort definierade av 

Leske (1991).  

Försäkran 

Försäkran ansågs som den allra viktigaste behovskategorin inom alla inkluderade studier.  

Behovet ”Att få frågor besvarade på ett ärligt sätt” var allra högst prioriterat hos de närstående i 

nästan hälften av alla studier (Bijttebier, Vanoost, Delva, Ferdinande & Frans, 2001; Chatzaki, 

Klimathianaki, Anastasaki, Chatzakis, Apostolakou, Georgopolous, 2012; Leung, Chien & 

MacKenzie, 2000; Maxwell, Stuenkel & Saylor, 2007; Obringer, Hilgenberg & Booker, 2012; 

Prachar, Mahanes, Arceneaux, Moss, Jones, Conaway & Burns, 2010) och även högt prioriterat i en 

tredjedel av studierna (Al-Hassan & Hweidi, 2009; Hinkle & Fitzpatrick, 2011; Kinrade, Tomnay & 

Jackson, 2009; Lee & Lau, 2003; Omari, 2009). 

 

I två studier (Lee & Lau, 2003; Lee, Chien et al., 2003) var behovet ”Att få veta det förväntade 

resultatet av patientens behandling” det allra viktigaste som togs upp i CCFNI. Behovet hade även 

hög prioritet hos de närstående i sex andra studier (Kinrade et al., 2009; Leung et al., 2000; 

Obringer et al., 2012; Omari, 2009, Prachar et al., 2012; Yang, 2008). Lee, Chien och MacKenzie 

(2003) fann att makar och vuxna barn hade större behov av att få veta resultatet av behandlingen än 

övriga närstående. 

 

Enligt Hinkle och Fitzpatrick (2011) samt Omari (2009) var ”Att bli försäkrad om att bästa möjliga 

vård ges till patienten” det högst rankade behovet hos närstående. Även närstående i majoriteten av 

de övriga studierna fann detta behov viktigt (Bijttebier et al., 2001; Chatzaki et al., 2012; Freitas et 

al., 2007; Kinrade et al., 2009; Kosco et al., 2000; Lee, Chien & MacKenzie, 2003; Lee & Lau, 
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2003;  Leung et al., 2000; Maxwell et al., 2007; Obringer et al., 2012; Prachar et al., 2010). Lee, 

Chien och MacKenzie (2003) fann att kvinnliga familjemedlemmar var de närstående som var mest 

angelägna om att få fortlöpande information och försäkra sig om att den anhörige patienten erhöll 

bästa möjliga vård. 

 

Enligt Kosco och Warren (2000) var det allra viktigaste för närstående ”Att få veta prognosen” 

vilket även var ett väldigt viktigt behov enligt de närstående i andra studier (Chatzaki et al., 2012; 

Maxwell et al., 2007; Yang, 2008). Behovet ”Att få veta specifika fakta rörande utvecklingen av 

patientens tillstånd” var väldigt viktigt för patienters närstående i ett flertal av studierna ( Kinrade et 

al., 2009; Kosco et al., 2000; Lee & Lau 2003; Leung et al., 2000; Omari, 2009; Prachar et al., 

2012). I en tredjedel av de granskade studierna rankade närstående behovet av ”Att få känna hopp” 

inom de 10 viktigaste behoven (Kinrade et al., 2009; Leung et al., 2000; Maxwell et al., 2007; 

Omari 2009; Yang, 2008). 

 

Information 

Informationsbehov var viktiga enligt närstående i alla inkluderade studier. I studien av Omari 

(2009) betonade patienters närstående behov av information, till exempel om vårdkostnader för 

patienten. Enligt Obringer, Hilgenberg och Booker (2012) identifierade de närstående behov av 

förbättring i kommunikationen mellan läkare, tydlig kommunikation till familjemedlemmar 

angående den anhörige patientens hälsa och förbättrad skriftlig kommunikation på vårdtavlan på 

patientens rum om namnen på de sjuksköterskor ansvariga för patienten under varje pass. I studien 

av Maxwell, Stuenkel och Saylor (2007) underströk närstående vikten av information från 

sjuksköterskor. Närstående lämnade kommentarer i formulären där det uttrycktes tillfredsställelse 

över tillgängligheten av kunniga och hjälpsamma sjuksköterskor som kunde vidarebefordra 

information från läkare och testresultat samt erbjuda förklaringar gällande utrustning och 

procedurer utan att de närstående behövde fråga om dem. 

 

Enligt Al-Hassan och Hweidi (2009) ansåg patienters närstående att det allra viktigaste behovet var 

”Att få tala med en läkare varje dag”, vilket även ansågs högt prioriterat av närstående i ytterligare 

tre studier (Chatzaki et al., 2012; Kinrade et al., 2009; Lee & Lau 2003). Enligt Yang (2008) 

uttryckte närstående behovet av tillräcklig och realistisk information från både läkare och 

sjuksköterskor. Enligt Leung, Chien och MacKenzie (2000) var ”Att få veta vem i personalen som 

kan ge vilken information” högt prioriterat av närstående, det ansågs som det tredje viktigaste 

behovet. Behovet ”Att få veta vilken medicinsk behandling patienten får” ansågs som mycket 

viktigt av patienters närstående i cirka hälften av studierna (Hinkle et al., 2011; Lee, Chien & 

McKenzie, 2003; Lee & Lau, 2003; Leung et al., 2000; Obringer et al., 2012; Omari, 2009; Prachar 

et al., 2012). 

 

Påståendet ”Att få veta varför specifika åtgärder gjordes för patienten” var hög prioriterat bland 

närstående i nästan hälften av studierna (Kosco et al., 2000; Lee, Chein & MacKenzie, 2003; Leung 

et al., 2000; Maxwell et al., 2007; Omari, 2009; Prachar et al., 2010). I två studier var ”Att få veta 

exakt vad som görs för patienten” rankat som ett av de 10 högst prioriterade behoven (Hinkle et al., 

2011; Omari, 2009).  

Närhet 

Behov av närhet, såsom ”Att få information om patienten åtminstone en gång om dagen” och/eller 

”Att bli uppringd hemma vid förändringar i patientens tillstånd”  förekom bland de tio högst 

rankade behoven i ett flertal av studierna (Al-Hassan et al., 2009; Bijttebier et al., 2001; Chatzaki et 

al., 2012; Hinkle et al., 2011; Kinrade et al., 2009; Kosco et al, 2000; Lee, Chien & MacKenzie, 

2003, Lee & Lau, 2003; Leung et al., 2000; Maxwell et al., 2007; Prachar et al., 2010).  

 



 

 

14 

 

I tre studier var ”Att få prata med samma sjuksköterska” lågt prioriterat av de närstående (Lee, 

Chien & MacKenzie, 2003; Leung et al., 2000; Obringer et al., 2012). medan det enligt Maxwell et 

al. (2007) ansågs vara det tredje viktigaste behovet enligt närståendes skattningar i CCFNI.  

Enligt Maxwell et al. (2007) var behovet av ”Att få hjälpa till med patientens fysiska omvårdnad” 

lågt prioriterat av närstående.  

 

I åtta av studierna ansåg närstående att det var det var mycket viktigt att få daglig information om 

patienten (Al-Hassan & Hweidi, 2009; Bijttebier et al., 2001; Chatzaki et al., 2012; Hinkle et al., 

2011; Kinrade et al., 2009; Lee & Lau, 2003; Maxwell et al., 2007; Prachar et al., 2010). Behovet 

av ”Att få samtal hem rörande patientens tillstånd” var högt rankat i totalt sju studier (Kinrade et al., 

2009; Kosco et al, 2000; Lee, Chien & MacKenzie, 2003; Lee & Lau, 2003; Leung et al., 2000; 

Maxwell et al., 2007; Prachar et al., 2010). Enligt Prachar et al (2012) var detta behov mycket 

viktigt för närstående som förväntade måttlig eller svår aktivitetsnedsättning hos den anhörige 

patienten. 

 

Enligt Prachar et al. (2012) ansågs ”Att få träffa patienten regelbundet” ansett som mycket viktigt 

för närstående som förväntade måttlig eller svår aktivitetsnedsättning hos den anhörige. Även i fem 

andra studier ansåg närstående att det var viktigt att träffa patienten regelbundet (Freitas et al; 

Kosco et al; Lee, Chien & McKenzie; Lee & Lau; Leung et al). I studien av Lee och Lau (2003) 

rankade kvinnliga familjemedlemmar behoven av att få träffa patienten regelbundet samt fria 

besökstider högre än vad de manliga närstående gjorde. 

 

Obringer et al. (2012) fann att närstående uttryckte behov av öppna besök och fria besökstider. 

En annan studie visade att närstående till patienter med planerade inskrivningar på neurologisk 

intensivvårdsavdelning, såsom efter en operation, ansåg att det var viktigt att besökstider startade i 

tid (Prachar et al, 2012). I studierna av Maxwell, Stuenkel och Saylor (2007) ansåg närstående 

istället  ”Att besökstiderna startar i tid” som ett av de minst viktiga behoven. I studien av Omari 

(2009) ansåg respondenterna att behovet ”Att besökstider startar i tid” tillgodosågs, vilket i studien 

var bland de lägst rangordnade behoven i CCFNI. Enligt Omari (2009) fokuserade sig 

respondenterna på tillståndet hos sin anhörig och på att ge tid åt sjukvårdspersonalen att bedriva 

vård. Närstående till patienter med planerade inskrivningar på neurologisk intensivvårdsavdelning 

ansåg det som viktigt att besökstider kunde ändras vid speciella tillfällen (Prachar et al., 2012). ”Att 

få komma på besök när som helst” var i synnerhet väldigt viktigt för kvinnliga närstående i Lee och 

Laus studie (2003) och enligt Prachar et al (2012) för närstående till patienter med planerade 

inläggningar på neurologisk intensivvårdsavdelning. Enligt Obringer et al (2012) uttryckte 

närstående behov av öppna besök. I tre studier ansågs det viktigt för de närstående att få veta om 

planer på förflyttning av patienten till en annan avdelning (Bijttebier et al., 2001; Kinrade et al., 

2009; Kosco et al., 2000). Enligt Kosco och Warren (2000) så rankade närstående ”Att få ha 

väntrummet i närheten av patienten” som det allra viktigaste behovet inom kategorin närhet. 

Stöd 

I samtliga studier utom en (Prachar et al, 2007) var kategorin stöd lågt rankat. Enligt Omari (2009) 

var behoven inom kategorin stöd de minst viktigaste. Prachar et al. (2007) fann att behoven inom 

kategorin stöd var högt prioriterade av de närstående som var osäkra på patientens prognos. 

Närstående som kände sig säkra på patientens prognos rankade inte något behov som viktigare än 

de andra behoven. 

 

Enligt Yang (2008) visade de semistrukturerade intervjuerna behov som inte täcktes av CCFNI, 

däribland närståendes behov av övriga familjemedlemmars avlastning och deltagande under 

vistelsen på IVA. I studien av Hinkle och Fitzpatrick (2011) uttrycktes ett behov av en enskild plats 

för att trösta familjer vid dåliga nyheter. Det var enligt Prachar et al. (2012) mycket viktigt för 
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närstående att få känna sig accepterade av sjukvårdspersonalen när patientens prognos var oviss. 

 

Behovet av ”Att få vara för sig själv när som helst” var allra lägst rankat enligt Omari (2009). 

Behovet var även lågt prioriterat i fyra andra studier (Lee, Chien & McKenzie, 2009; Lee & Lau, 

2003; Leung et al., 2000; Obringer et al., 2012)Att få ha en plats på sjukhuset där man får vara ifred 

Enligt Freitas, Kimura och Ferreira (2007) var att få ha en plats på sjukhuset där man får vara ifred 

det lägst rankade behovet. Omari (2009) fann att behovet var det näst lägst rankade enligt 

respondenterna i studien. 

 

Omari (2009) fann att respondenterna prioriterade behovet av att någon bekymrade sig över deras 

hälsa som ett av de lägst prioriterade behoven. Enligt Omari (2009) var behovet att få ha med sig en 

annan person vid besök på intensivvårdsavdelningen bland de lägst prioriterade av respondenterna. 

Enligt Maxwell, Stuenkel och Saylor (2007) var behovet av att ha vänner i närheten för stöd näst 

lägst rankat av respondenterna.  

 

Maxwell, Stuenkel och Saylor (2007) fann att få en beskrivning av avdelningsmiljön var tredje lägst 

rankat av respondenterna. Enligt studien av Prachar et al. (2012) var det viktigare för 

respondenterna att få sjukhusmiljön förklarad för sig vid en planerad inläggning på 

intensivvårdsavdelningen (till exempel efter en operation), medan det vid oplanerade inläggningar 

var viktigare för respondenterna att få hjälp med att hitta övernattning nära sjukhuset som de hade 

råd med. Respondenter som förväntade sig att den anhörige skulle ha en måttlig eller svårt nedsatt 

funktionsförmåga vid hemkomst, rangordnade behovet av ”Att få förklarat om utrustningen som är 

kopplad till patienten” som viktigare än vad övriga respondenter ansåg (påståendet finns ej med i 

den ursprungliga versionen av CCFNI, [se bilaga IV]).  

 

Påståendet ”Att bli hänvisad till någon som kan hjälpa till med familjebekymmer” var lägst rankat 

av respondenterna enligt två studier (Lee, Chien & MacKenzie, 2009; Obringer et al, 2012). Att få 

berättat om sjukhuskyrkans tjänster var lågt prioriterat i fyra studier (Lee, Chien & MacKenzie, 

2009; Lee & Lau, 2003; Leung et al., 2000; Obringer et al., 2012). Chatzaki et al. (2012) fann att 

respondenter med låg utbildningsgrad och låg socioekonomisk status rangordnade behov av 

religiösa tjänster högre än mer högutbildade respondenter. I Freitas et al. (2012) studie framkom att 

det enda behov som rangordnades lika hos närstående i Brasilien, oavsett privat eller offentlig 

sjukvård. 

 

Att få besök av sjukhuspräst var lågt prioriterat av respondenter i fyra studier (Lee, Chien & 

MacKenzie, 2009; Lee & Lau 2003; Leung et al., 2000; Obringer et al., 2012). Enligt Prachar et al. 

(2012) var detta behov viktigt för respondenter när den anhöriges prognos var oviss, men även 

viktigt hos respondenter som förväntade sig att patienten skulle återhämta sig fullständigt eller ha en 

smärre nedsatt aktivitetsfunktion vid hemkomst.  

 

Enligt Maxwell, Stuenkel och Saylor (2007) rankades behovet av att få prata om känslor gällande 

det som har hänt allra lägst av närstående. Detta behov var även lågt prioriterat i fyra andra studier 

(Lee, Chien & McKenzie, 2009; Lee & Lau, 2003; Leung et al., 2000; Obringer et al., 2012). Enligt 

Lee och Lau (2003) fanns statistiskt signifikanta skillnader i medelvärde mellan närstående 

beroende på tidigare erfarenhet av intensivvårdsbesök, där närstående som hade tidigare erfarenhet 

av intensivvårdsbesök hade större behov av att få prata om sina känslor. Enligt Prachar et al. (2012) 

kunde en oviss prognos hos patienten göra att närstående hade större behov av att få prata ut. 
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Att få stöd med finansiella problem var lågt prioriterat av närstående i fem studier ( Bijttebier et al., 

2001; Lee, Chien & MacKenzie, 2009; Lee & Lau, 2003; Leung et al., 2000; Obringer et al., 2012). 

Övriga studier redovisade ej resultatet för detta behov. 

Komfort 

Behov som berörde egen bekvämlighet rankades genomgående som lågprioriterade av de 

respondenter i 13 av 15 studier (Al-Hassan et al., 2009: Bijttebier et al., 2001; Chatzaki et al., 2012; 

Hinkle et al., 2011; Kinrade et al., 2009; Kosco et al., 2000; Leung et al., 2000; Lee, Chien & 

McKenzie, 2003; Lee & Lau, 2003; Maxwell et al., 2007; Obringer et al., 2012; Omari, 2009: Yang, 

2008). Enligt Freitas, Kimura och Ferreira (2007) rangordnade närstående på två privata sjukhus 

behov av bekvämlighet högre än närstående på ett offentligt sjukhus. 

 

Att ha en toalett i nära anslutning till väntrummet var bland de lägst rankade behoven bland 

respondenter i två studier (Lee, Chien & MacKenzie, 2003; Leung et al, 2000). Respondenter i Lee 

och Laus (2003) studie ansåg det som ett viktigt behov, ett påstående som finns med i den 

ursprungliga versionen av CCFNI men som inte hade inkluderats i studiens förkortade version.  

Respondenter som var närstående till patienter med en oplanerad inskrivning på 

intensivvårdsavdelningen rankade behovet väsentligt högre än respondenter som var närstående till 

patienter med inplanerad inskrivning (Prachar et al., 2012).  

 

 ”Att ha god mat tillgänglig på sjukhuset” var allra lägst rankat av respondenter i två studier (Lee & 

Lau, 2003; Lee, Chien & MacKenzie, 2003). I tre studier var bekväma möbler i väntrummet bland 

de lägst prioriterade behoven (Lee, Chien & MacKenzie, 2003; Lee & Lau, 2003; Leung et al., 

2000). Enligt Obringer et al. (2012) uttryckte närstående behovet av bekvämare möbler i 

familjeväntrummet. Freitas et al (2007) fann att respondenter på två privata sjukhus rangordnade 

detta behov högre än respondenter på ett offentligt sjukhus. Enligt Leung, Chien och MacKenzie 

(2000) var det lågprioriterad av respondenter att bli försäkrade om att det var acceptabelt att få 

lämna sjukhuset för en stund.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syfte och metodval 

Syftet med denna litteraturbaserade studie var att beskriva hur närstående till IVA-patienter 

graderade sina behov i formuläret Critical Care Family Needs Inventory. En litteraturbaserad studie 

kan användas för att ge en överblick över huvuddragen i det aktuella forskningsläget inom ett visst 

ämnesområde (Friberg, red., 2012). Då föreliggande studie är en beskrivande översikt över studier 

med kvantitativ data hade en alternativ metod kunnat vara att utföra en kvantitativ studie eller en 

systematisk litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie innebär en mer ingående analys med 

sammanvägning av kvantitativ data i form av en så kallad metaanalys. En metaanalys är en statistisk 

metod som använder resultaten från ett antal sinsemellan oberoende studier för att reducera 

slumpens inverkan på resultaten (Polit & Beck, 2011). Då en systematisk litteraturbaserad studie är 

mer omfattande och tidsramen för denna studie var begränsad valdes en allmän litteraturbaserad 

studie som metod. Vid en kvantitativ studie bör godkännande från en etisk kommitté erhållas 

(Vetenskapsrådet, 2011) och pilotstudie utföras för att testa forskningsverktygets reliabilitet samt 

validitet för lokala förhållanden (Polit & Beck, 2011), vilket inte ansågs ha varit möjligt för denna 

studie på grund av tidsramen för arbetet. 

Sökmetod 

Sökningar efter originalartiklar gjordes både med fritext och MeSH-termer i databaserna Pubmed 

och Cinahl samt manuellt med fritext i sökmotorn Google Scholar [se tabeller 1, 2, 3]. Databaserna 

Pubmed och Cinahl valdes då dessa är relevanta vid omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2011). 
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Fritextsökningar utfördes då dessa inkluderar alla referenser som innehåller det sökta ordet, vilket 

kan vara en fördel då antal sökträffar kan öka, men kan även vara en nackdel då risken för en större 

mängd irrelevanta sökträffar som är irrelevanta för syftet (William, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

Sökningarna resulterade i ett begränsat antal relevanta sökträffar; möjligen hade andra 

sökkombinationer, sökord samt Booleska sökoperatorer resulterat i andra sökresultat. Många av de 

valda artiklarna återfanns i de olika sökningarna vilket kan tänkas antyda att det finns ett begränsat 

antal studier med CCFNI utifrån de givna inklusions- och exklusionskriterierna beskrivna i 

metodavsnittet.  

Urval 

I sökningarna återfanns endast en skandinavisk studie, vilken var en svensk studie av Takman och 

Severinsson (2003). Artikeln exkluderades då den inte innehöll skattningar utförda av patienters 

närstående utan sjukvårdspersonal. Ett flertal av artiklarna i sökresultaten inkluderade studier av 

föräldrars behov på neonatala intensivvårdsavdelningar. I föreliggande studie exkluderades dessa då 

CCFNI ursprungligen är utformat och validerat för studier med vuxna närstående till vuxna IVA-

patienter (Molter, 1979; Leske, 1991), och då dessa studier inte heller motsvarade syftet. Endast 

originalartiklar med bedömd hög eller medelhög kvalitet inkluderades. Kvalitetsbedömningen 

gjordes utifrån en bedömningsmall [se bilaga I]. Den begränsade forskningserfarenheten hos 

författarna till föreliggande studie kan tänkas ha haft inverkan på kvalitetsbedömningen. Femton 

vetenskapliga originalartiklar bedömdes som relevanta för syftet och valdes för vidare granskning. 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) finns det inga regler för antalet inkluderade artiklar som 

krävs för en litteraturbaserad studie, men all relevant forskning bör inkluderas om det är praktiskt 

och ekonomiskt möjligt.  

Generaliserbarhet  

Föreliggande litteraturbaserade studier granskade studier som var utförda i följande länder: Belgien, 

Brasilien, Frankrike, Grekland, Jordanien, Kina, Sydkorea och USA. Studierna visade liknande 

resultat gällande prioriteringar av behov, trots den geografiska spridningen. Då inga skandinaviska 

studier ingick så kan internationella skillnader gällande bland annat kulturella och socioekonomiska 

faktorer samt typ av sjukvårdssystem påverka huruvida resultaten är jämförbara med svenska 

förhållanden eller ej. Resultaten kan heller inte överföras till närstående yngre än 18 år eller till 

närstående på andra vårdavdelningar då dessa populationer inte ingick i de granskade studiernas 

målpopulationer.  

 

En annan faktor som kan påverka generaliserbarheten av denna litteraturbaserade studie är att de 

granskade studierna innehöll små populationer valda genom bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurval är en vanlig urvalsmetod inom forskning men är samtidigt ett av de mest 

osäkra urvalsmetoderna då det innebär att forskaren väljer ut de respondenter som är lättast att nå 

utan att behöva bekymra sig för hur pass representativa dessa är för målpopulationen (Polit & Beck, 

2011). Dock uppvisar de granskade studiernas efterföljande semistrukturerade intervjuer likheter 

med skandinaviska, kvalitativa studier gällande närståendes upplevelser av intensivvårdsbesök. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att IVA-patienters närstående har ett angeläget behov av att få känna hopp och få 

ärliga svar på frågor om den anhörige patientens tillstånd och behandling, vilket även bekräftas av 

tidigare nämnda studier (Engström & Söderberg, 2007; Molter, 1979; Takman & Severinsson, 2005; 

Verhaege et al., 2010). Som anförts av Travelbee (1970) gör hopp en svår situation mer uthärdlig 

genom att inge trygghet och förvissning om att få hjälp av andra när det behövs. Sjuksköterskan har 

en viktig uppgift att stödja och lyfta fram hoppet hos människor som lider för att de ska ta sig 

igenom lidandet på bästa sätt. Syftet med sjuksköterskans omvårdnad handlar inte om att inge ett 
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orealistiskt hopp om ett eventuellt tillfriskande utan att understödja ett realistiskt hopp om 

förbättring. 

 

Resulatet visar även att närstående har intresse av att få veta vilken prognos den anhörige har. Leske 

(1991) definierar behovet av att känna försäkran som familjens hopp om en önskvärd utgång av sin 

anhöriges sjukdomsförlopp. Enligt Verhaege et al. (2010) genomgår närstående en process där 

hoppet skiftar från att enbart handla om patienten överlevnad till ett hopp om ett acceptabelt liv. De 

bärs upp av hopp om patientens överlevnad under den akuta fasen, men vill inte ha falska 

förhoppningar baserade på ofullständig eller inkorrekt information. Medvetet felaktig information 

som ges för att inbringa falska förhoppningar i tröstande syfte kan minska närståendes förtroende 

för vårdpersonalen när sanningen väl uppdagas. Enligt vad som tidigare konstaterats av Fridh et al. 

(2009), samt av Ågård och Harder (2007), kan närstående tycka att det känns lättare att veta att 

patienten inte kommer klara sig än att leva i ovisshet. Brist på information kan leda till egna 

felaktiga antaganden om patientens tillstånd vilket kan skapa onödig oro hos de närstående (Ågård 

& Hader, 2007).  

 

Enligt resultatet finner närstående det viktigt att få information och veta vem de ska vända sig till 

för att få den. Det var högt prioriterat att få tala med en läkare varje dag, att få veta vilken 

medicinsk behandling patienten får, varför vissa behandlingsåtgärder utförs, utvecklingen av 

behandlingen och dess förväntade resultat. Detta kan ses mot det tidigare studier visat om att 

informationssökning kan vara ett sätt för de närstående att finna tröst och uthärda osäkerhet 

(Engström & Söderberg, 2007; Eriksson, Lindahl & Bergbom, 2010; Leske 1991; Takman & 

Severinsson, 2005).  

 

Resultatet visar vidare att närstående kan uppleva sjukvårdspersonalen som svårtillgänglig och 

önska sig en mer öppen kommunikation med dem. En studie av Azoulay och Fassier (2010) menar 

på att konflikter mellan sjukvårdspersonalen och de närstående kan uppstå om patientens prognos är 

dålig och de närstående överskattar patientens chans att överleva. Närstående kan väga läkarens 

prognos mot andra predikatorer såsom patientens personliga egenskaper och tidigare 

sjukdomshistoria, sin egna tro, intuition och hopp. Närstående till IVA-patienter kan uppleva att 

konflikter med IVA-personalen ofta hör samman med brister i kommunikationen, såsom otillräcklig 

information, respektlös eller avvikande attityd hos sjukvårdspersonalen. Konflikter på IVA kan leda 

till negativa konsekvenser såsom suboptimal familjeomvårdnad, misstro, missförstånd och missnöje 

hos de närstående. Konflikter kan även öka bördan hos familjen genom att till exempel genom ökad 

ångest och depressivitet.  

 

Som påpekats av Davidson et al. (2012) har närstående som upplever given information som 

otillräcklig en ökad risk för posttraumatisk stress jämfört med närstående som upplevt 

informationsgivningen som tillräcklig. Sjukvårdspersonal bör således aktivt utforska vad de 

närstående anser sig behöva veta. Azoulay och Fassier (2010) menar att genom en tydlig 

kommunikation med närstående där osäkerheten kring patientens prognos delges kan eventuella 

konflikter med närstående identifieras, hanteras eller förebyggas.   

 

Enligt studien av Lee, Chien och McKenzie (2000) ansåg patienters närstående att sjuksköterskor 

var de viktigaste för att kunna ge omedelbar information om patienten och hjälpa de närstående med 

den fysiska omvårdnaden av patienten. För att återgå till den tidigare nämnde studien av Söderström 

et al. (2003), så ansåg många sjuksköterskor att det var en nödvändig del av arbetet att ge 

omvårdnad till patienters närstående. Sjuksköterskorna ansåg att en öppen och förtroendefull 

relation med de närstående var en av de viktigaste arbetsuppgifterna, men också den mest krävande 

delen av arbetet. Sjuksköterskorna önskade mer utbildning om familjestöd och mer tid för patienters 

närstående. Enligt Travelbee (1970) bör sjuksköterskan visa sig tillgänglig för de närstående så att 
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de kan få svar på sina funderingar. Genom visat stöd och samtal kan sjuksköterskan ge närstående 

orken att stötta patienten samtidigt som de visas den hänsyn som de har rätt till.   

 

Som framkommit påpekar Ågård och Harder (2007) att information och förklaring av medicinska 

aspekterna av patientens behandling inte alltid lindrar de närståendes ångest. Detta kan jämföras 

med det Verhaege et al. (2010) menar om att hanteringen av nya känslor och intryck är emotionellt 

dränerande. Närstående behöver känna att de fått ett bättre grepp om situationen för att kunna ta till 

sig och förstå informationen bättre. Cullberg (2006) menar att den krisdrabbade behöver saklig 

information i medicinska sammanhang men kan ha svårt att ta till sig den i chockfasen, 

informationen kan behövas upprepas flera gånger. Den krisdrabbade personen behöver kunna 

betrakta sin situation för att kunna bedöma den, vilket sker tidigast under reaktionsfasen. Under 

reaktionsfasen försöker den drabbade försöker finna någon mening i den kaotiska situationen.  

 

Enligt Travelbee (1970) har sjuksköterskans som mål är att hjälpa den lidande människan att finna 

mening i det som skett för att skapa möjlighet till personlig utveckling. Paralleller kan dras till 

Cullberg (2006) där bearbetningsfasen innebär att individen blickar framåt, för att slutligen i 

nyorienteringsfasen lära sig leva med det som skett, utan en alltför stor påverkan på det vardagliga 

livet. 

 

Resultatet visar att det är viktigt för närstående att känna sig försäkrade om att den vård som ges till 

den anhörige är den bästa möjliga. Som tidigare konstaterats av Verhaege et al. (2010) kan 

närstående känna sig övertygade om att chanserna om att den anhörige patienten erhåller bästa 

möjliga vård ökar om sjukvårdspersonalen känner sig personligt engagerade i vårdgivningen. De 

närstående känner sig lugna först när de fått försäkran om att sjukvårdspersonalen gör allt som står i 

deras makt för att rädda patienten. Förutom ovisshet kring den anhöriges överlevnad kan oro för 

olika grader av framtida handikapp hos den anhörige göra att närstående vill övervaka vården 

(Engström & Söderström, 2004; Verhaege et al., 2010; Ågård & Hader, 2007).  

 

Resultatet visar att närstående tycker att det är viktigt att få känna närhet till patienten, till exempel 

genom att få ha väntrummet i närheten av patienten, att få träffa patienten regelbundet, att få 

komma på besök när som helst och bli uppringd hemma angående förändringar i patientens 

tillstånd. Detta kan jämföras med vad som tidigare påpekats, att närstående har behov av att försöka 

skydda sin anhörige genom att närvara och övervaka vården som ges (Engström & Söderström, 

2004; Verhaege et al., 2010; Ågård & Hader, 2007). Vakande vid en anhörigs sida kan även vara ett 

sätt för närstående att ta bort fokus från sina egna känslor och hålla sig uppdaterade om den 

anhöriges medicinska status (Söderström et al, 2006). Närhet kan minska oro, att behöva avvika 

från den anhöriges sida kan upplevas som stressfyllt för de närstående (Ågård & Harder, 2007). 

Samtidigt kan närvaron ge upphov till känslor av tvång och stress hos närstående då ständigt 

vakande kan upplevas vara det enda sättet för att bespara sig skuldkänslor om inte vara på plats ifall 

något inträffar den anhörige (Verhaeghe et al., 2010). 

Resultatet visar även att restriktiva besökstider kan utgöra ett hinder för närstående att tillgodose 

behoven av närhet till den anhörige. En del sjuksköterskor kan uppleva fria besökstider som ett 

potentiellt hinder för att utföra omvårdnad av patienten, men forskning visar att fria besökstider ge 

en förbättrad relation mellan sjuksköterskan och patienters närstående (Whitton, Pittiglio, 2011; 

Soury-Lavergne, Hauchard, Dray, Baillot, Bertholet, Clabault, et al., 2012). Enligt Travelbee (1970) 

har sjuksköterskan större chans att lära känna närstående som långvarigt vakar över sin anhörig på 

avdelningen än de som endast kommer förbi vid speciella besökstider. Flexibla besökstider kan 

även ha en ångestdämpande effekt på patienter och reducera deras nivåer av stresshormoner i 

blodet, samt minska risken för mortalitet och kardiovaskulära komplikationer (Fumagalli, 

Boncinelli, Lo Nostro, Valoti, Baldereschi, Di Bari, Ungar et al., 2006). 
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Det framkommer av resultatet att även om närstående har behov av närhet till patienten, kan 

behovet av fria besökstider vara lågt rankat. Detta kan ses mot det Verhaege et al. (2010) beskriver 

om att närstående kan känna att de förhindrar att optimal vård bedrivs ifall de upptar tid från 

sjukvårdspersonalen. 

 

Det framkommer även i resultatet att behovet av stöd rankas lågt av närstående. Enligt Verhaeger et 

al. (2010) kan närstående försumma sina behov till förmån för sin sjuke anhörig och övriga 

familjens behov. Ett undantag i resultatet återfanns i studien Prachar et al. (2012) där behovet av 

stöd hos närstående var som allra högst när prognosen hos den anhörige var oviss, stödet som då var 

efterfrågat var att få prata om sina känslor, känna sig accepterad av sjukhuspersonalen samt att få 

träffa en präst. Studien visade vidare att behovet av stöd hos närstående även kan variera beroende 

på om vistelsen för patienten var planerad eller hastigt uppkommen. En planerad vistelse kan skapa 

behov kring information om miljön och vården, medan en hastigt uppkommen situation kan skapa 

behov av mer praktisk karaktär, som exempelvis möjlighet till övernattning i närheten av sjukhuset. 

Detta kan jämföras med det Takman och Severinsson (2005) visade i sin studie, där närstående hade 

behov att få stöttning med vissa praktiska tjänster som övernattning, parkering eller förvaring av 

matvanor. 

 

Resultatet visar att närstående till IVA-patienter kan använda sig av andligt stöd som styrka för att 

hantera sin situation, vilket överensstämmer med det studien av Plakas et al. (2009) visar om att 

närstående kan använda sig av sin religiositet som copingstrategi för att försöka finna styrka och 

hopp om ett bra behandlingsresultat hos den anhörige. Närstående som förväntade sig få eller inga 

kvarstående fysiska men hos sin sjuke anhörige, uttryckte större behov av att få tala med en 

sjukhuspräst, vilket kan tolkas som ett behov av att få uttrycka tacksamhet för ett bra 

behandlingsresultat besannats.  

 

Resultatet pekar på att sociala konventioner kan påverka vilka behov som närstående upplever som 

viktigast för dem. I många länder är det kutym att släktingar och vänner besöker och erbjuder stöd 

åt närstående till sjuka patienter, detta kan tänkas minska upplevelsen av behov av stöd från 

sjukvårdspersonalen. Det kan även tänkas att det sociala stödet kan upplevas som en så självklar del 

av ens kultur att det tas för givet. Yang (2008) beskriver i sin studie att samverkan inom familjen är 

nyckeln till att tillgodose sydkoreanska familjers behov. De närstående i studien hade förväntningar 

om att andra familjemedlemmar skulle ansluta sig till familjen på intensivvårdsavdelningen genom 

att besöka patienten, bidra med stöd till den närstående som vårdar och erbjuda praktisk hjälp. Ifall 

deltagandet från övriga familjen inte levde upp till förväntan uppstod konflikter, skuldbeläggningar 

och undanflykter inom familjen. Vid sådana situationer är det viktigt för sjuksköterskan att vara 

lyhörd och kunna ge ett professionellt stöd. Att hjälpa de närstående att tackla dessa negativa 

känslor förstärker familjeresurserna och hjälper de närstående att bibehålla styrkan att stötta 

patienten (Leske, 1991; 2002).  

 

Resultatet visar att behov av komfort är bland de lägst prioriterade behoven hos närstående till IVA-

patienter. Behovet av att ha god mat tillgänglig på sjukhuset var ett av de av de lägst rankade 

behoven gällande komfort. En studie av McAdam, Dracup, White, Fontaine och Puntillo (2010) 

visar att närstående till IVA-patienter kan ha nedsatt aptit, vilket kan vara en tänkbar förklaring till 

att närstående prioriterade behovet av mat som lågt. Verhaeger et al (2010) menar att närstående på 

en intensivvårdsavdelning kan uppleva en total omvälvning av tillvaron där allting är förändrat och 

där fortsatt igenkännbara behov som sömn och mat får en helt ny innebörd. Den sjuke anhöriges 

välmående sätts främst och de egna behoven glöms bort.  

 

Resultaten visar även att närstående på privata intensivvårdsavdelningar kan värdesätta behov av 

komfort i högre grad än närstående på offentliga intensivvårdsavdelningar. Detta kan möjligen 
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förklaras med att närstående på de privata intensivvårdsavdelningarna har högre utbildning och 

inkomst vilket generellt kan få dem att ställa fler krav. En hög socioekonomisk status kan göra att 

man är mer medveten om vilka tjänster man kan begära av sjukhuspersonalen. En lägre 

socioekonomisk status hos närstående skulle således kunna innebära mindre kunskap om egna 

rättigheter och sjukhuspersonalens skyldigheter. Detta kan kopplas till det Cullberg (2006) menar 

om att det är viktigt att vara lyhörd inför den sociala situationen hos en krisdrabbad individ 

(Cullberg, 2006).  

 

I resultatet av Lee och Laus studie (2003) framgick att när det gällde komfort ansågs 35,4 procent 

av behoven som tillgodosedda. De flesta behov som ej tillgodosågs var relaterade till sjukhusmiljön 

såsom möblemang, väntrum, telefon eller toalett. Som tidigare nämnts av Travelbee (1979) kan 

närstående uppskatta att sjuksköterskan ta sig tid att visa omtänksamhet, om än genom att stötta 

med små praktiska handlingar. Även kvalitativa studier visar att närstående behöver stöd, såsom av 

praktisk natur, och kan vända sig till sjukvårdspersonalen för att få det (Takman & Severinsson, 

2005; Fridh et al., 2009). Detta stödjer det Leske (1991; 2002) menar om att ett främjande av 

bekvämlighet minskar stress, oro och ängslan, och bidrar till att de närstående samlar sina krafter.  

 

SLUTSATS 
Internationella studier visar att det finns liknande behov av försäkran, information och närhet hos 

närstående till IVA-patienter. De närstående har behov av att känna ett realistiskt hopp, få ärliga 

svar på sina frågor, erhålla tillförlitlig information och få känna närhet till den anhörige patienten, 

behov som inte alltid tillgodoses. Närstående prioriterar ofta den anhörige patientens välmående 

framför sitt eget välbefinnande vilket kan leda till att de egna behoven av stöd och komfort 

försummas. Sjuksköterskor verksamma inom intensivvård bör vara lyhörda inför de individuella 

behov som varje enskild närstående ger uttryck för. 

 

REKOMMENDATIONER FÖR FRAMTIDA FORSKNING 

Författarna till föreliggande studie uppmuntrar till multicenterstudier där formuläret CCFNI 

anpassas och valideras för förhållanden på svenska intensivvårdsavdelningar och där analys även 

görs av närståendes behov vid långvariga patientvistelser och skillnader i behov mellan olika 

demografiska grupper. Då tidigare forskning med CCFNI fokuserat på närståendes behov under 

tidsramen 24-96 timmar efter en patients inskrivning på IVA, önskas vidare forskning om eventuella 

förändringar av närståendes behov vid en mer långvarig intensivvårdsvistelse.
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Bilaga I 

 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ  

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

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised 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/deltagre 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. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avvsikten 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 kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Bilaga II 

 
Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Al-Hassan MA, 

Hweidi IM.  

2009 

Jordanien 

 

The perceived 

needs of 

Jordanian 

families of 

hospitalized, 

critically ill 

patient. 

 

Identifiera de självupplevda 

behoven hos familjemedlemmar 

till patienter under intensivvård i 

Jordanien. 

Kvantitativ deskriptiv metod med 

bekvämlighetsurval. 

Enkätundersökning med insamling av 

demografisk data och behovsskattning 

enligt CCFNI. 

n=240 

(82) 

Behov av trygghet och information var 

viktigast. 

P 

II 

Bijttebier P, Vanoost 

S, Delva D, 

Ferdinande P, Frans 

E.  

2001 

Belgien 

 

Needs of 

relatives of 

critical care 

patients: 

perceptions of 

relatives, 

physicians and 

nurses. 

 

Undersöka skillnader i 

uppfattning mellan närstående, 

läkare och legitimerade 

sjuksköterskor gällande 

närståendes behov. 

Kvantitativ enkätundersökning. 

Uppfattade behov hos närstående 

bedömdes av 200 närstående, 38 läkare 

och 143 sjuksköterskor med 

användning av Critical Care Family 

Needs Inventory. 

n=381 

(0) 

Den övergripande rangordningen var väldigt 

snarlik mellan de tre grupperna. 

Information var den viktigaste 

behovskategorin, medan komfort och stöd 

ansågs som mindre viktigt.  

Det fanns signifikanta skillnader mellan 

grupperna inom varje kategori samt på 24 

enskilda frågor. Sjuksköterskor och läkare 

underskattade de enskilda frågornas 

angelägenhetsgrad. Generellt underskattade 

vårdpersonalen de närståendes behov men i 

vissa fall så överskattades de istället. 

P 

I 

Chatzaki M, 

Klimathianaki M, 

Anastasaki M, 

Chatzakis G, 

Apostolakou E, 

Georgopoulos D. 

2012 

Grekland 

Defining the 

needs of ICU 

patient families 

in a 

suburban/rural 

Greek 

population: a 

prospective 

cohort study. 

Definera behoven hos närstående 

till IVA-patienter inom den 

specifika förorts-

/landsbygdsbefolkningen på 

Kreta. 

 

 

Prospektiv kohortstudie med den 

grekiska versionen av Critical Care 

Family Needs Inventory.  

Population bestående av närstående till 

IVA-patienter som varit inlagda minst 

48 timmar. Respondenterna ombads 

även att välja ut det viktigaste behovet i 

CCFNI samt fylla i ett formulär med 

uppgifter om demografisk data. 

n=230 

(123) 

Medelvärdet för varje fråga sträckte sig 

mellan 1.03-3 (1 = Mycket viktigt, 3= 

Oviktigt). Fjorton frågor rangordnades som 

mycket viktiga (medelvärde <1.25). Frågor 

inom trygghetskategorin rangordnades som 

viktigaste oavsett respondentens bakgrund. 

Respondenter med låg utbildningsnivå och 

låg socialekonomisk status rankade frågor 

inom stödkategorin högre än de med högre 

status.  

P 

II 
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Freitas KS, Kimura 

M, Ferreira KA. 

2007 

Brasilien 

 

Family members' 

needs at 

intensive care 

units: 

comparative 

analysis between 

a public and a 

private hospital. 

Analys av prioriteringsgrad och 

tillfredsställelsenivå gällande 

behov hos närstående till IVA-

patienter på två offentliga 

sjukhus respektive ett privat 

sjukhus. 

 

Kvantitativ, komparativ tvärsnittsstudie 

med frågeformulär om INEFTI , den 

brasilianska versionen av Critical Care 

Family Needs Inventory. Även 

uppgifter om 

intensivvårdsavdelningarna och 

respondenternas demografisk data 

insamlades. 

n=91 

(0) 

Ingen signifikant skillnad i det totala 

indexvärdet för CCFNI mellan närstående 

på ett offentligt - respektive privat sjukhus.  

Närstående på det privata sjukhuset 

rangordnade komfortbehov högre än de på 

offentliga sjukhus, 

På det offentliga sjukhuset påverkades 

tillfredsställelsenivån av information av 

patientens tillstånd.  

Att få veta om sjukhuskyrkan och dess 

verksamhet var det enda behovet av 

likvärdig betydelse och tillfredsställelsenivå 

för de närstående på de båda sjukhusen.  

  

P 

I 

Hinkle JL, 

Fitzpatrick E. 

2011 

USA 

Needs of 

American 

relatives of 

intensive care 

patients: 

perceptions of 

relatives, 

physicians and 

nurses. 

Undersöka skillnader i 

uppfattning mellan amerikanska 

närstående, läkare och 

legitimerade sjuksköterskor 

gällande närståendes behov vid 

besök av IVA-patienter. 

 

Prospektiv, deskriptiv studie. 

Uppfattade behov skattades med 

Critical Care Family Needs Inventory 

av 101 närstående samt 28 läkare och 

109 sjuksköterskor som arbetade med 

samma patientgrupp. 

 

n=238 

(11) 

Signifikanta korrelationer mellan 

närstående, läkare och sjuksköterskor på åtta 

av de 45 frågorna på CCFNI.  

Signifikanta skillnader mellan de tre 

grupperna gällande information, stöd och 

komfort. 

P 

I 

Kinrade T, Jackson 

AC, Tomnay AE. 

2009 

USA 

The 

psychosocial 

needs of families 

during critical 

illness: 

comparison of 

nurses’ and 

family members’ 

perspectives. 

Undersöka behoven hos 

närstående till patienter som 

oväntat inskrivits på en 

intensivvårdsavdelning och 

jämföra rangordningen av 

närståendes behov mellan 

närstående och sjuksköterskor. 

Kvantitativ deskriptiv metod. 

Användning av formuläret Critical Care 

Family Needs Inventory (CCFNI) för 

att mäta, rangordna och jämföra 

skattning av behov mellan närstående 

och sjuksköterskor. 

n = 80 

(22) 

Komparativ dataanalys påvisade små 

skillnader i rangordning av behov angivna i 

CCFNI mellan närstående och 

sjuksköterskor. En jämförelse med tidigare 

studier påvisar små skillnader i både 

rangordning av individuella frågor och de 

fem behovskategorierna. 

P 

II 
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Kosco, Mary MSN, 

CCRN; Warren, 

Nancy A. 

2000 

USA 

 

 

Critical Care 

Nurses' 

Perceptions of 

Family Needs as 

Met 

Undersöka korrelationen mellan 

sjuksköterskors uppfattning om 

tillvaratagandet av närståendes 

behov under vistelse på 

intensivvårdsmottagning och de 

närståendes egna uppfattningar.  

Deskriptiv, explorativ studie. 

Närstående till vuxna patienter och 

legitimerade sjuksköterskor fullföljde 

följande formulär: Demographics Data 

Questionnaire, the Critical Care Family 

Needs Inventory och Needs Met 

Inventory. Data  analyserades med 

hjälp av beskrivande - och analyserande 

statistik. 

n=45 

(0) 

De närståendes och sjuksköterskornas 

skattningar i CCFNI korrelerade i fyra av de 

tio frågor som identifierades som identiska 

på CCFNI. De närståendes och 

sjuksköterskornas skattning på NMI 

korrelerade i sex av de tio frågor som 

identifierades som identiska. Trygghet, 

närhet och information rangordnades högst 

medan stöd och komfort rangordnades lägst. 

Enligt NMI bedömde de närstående att 

endast tre av de tio viktigaste behoven 

uppfylldes. Sjuksköterskorna bedömde 

enligt NMI att endast fyra av de tio 

viktigaste behoven uppfylldes. 

P 

II 

Lee IY, Chien WT, 

MacKenzie AE. 

2003 

Kina 

Needs of 

families with a 

relative in a 

critical care unit 

in Hong Kong. 

Undersöka närståendes 

uppfattning av de egna akuta 

behoven efter en anhörigs 

intagning på en 

intensivvårdsavdelning i Hong 

Kong. 

Självskattning med den kinesiska 

versionen av Critical Care Family 

Needs Inventory. Bekvämlighetsurval 

på 30 familjemedlemmar tillgängliga 

under de första 96 timmarna efter en 

anhörigs intagning. Semistrukturerade 

intervjuer för att undersöka de 

närståendes uppfattning om angelägna 

behov och huruvida dessa blev 

uppfyllda. 

n=30 

(0) 

Medelvärdena på de 45 frågorna sträckte sig 

från 

1.23 to 3.90. Kategorierna ”Trygghet” och 

”Information” var de viktigaste 

behovskategorierna. Att ”få veta de 

förväntade resultaten av behandlingen” och 

” bli försäkrad om att den bästa tänkbara 

vården ges till patienten” var de viktigaste 

behoven. 

Kvinnliga familjemedlemmar uppvisade 

större samstämmighet och tildelade högre 

poäng i sina skattningar både gällande de tio 

viktigaste behoven och de tio minst 

uppfyllda behoven. I övrigt inga signifikanta 

korrelationer mellan behov och 

otillfredsställda behov. 

Läkare och sjuksköterskor identifierades 

som de lämpligaste personerna att bemöta de 

närståendes behov.  

P 

II 
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Lee LY, Lau YL. 

2003 

Kina 

Immediate needs 

of adult family 

members of 

adult intensive 

care patients in 

Hong Kong. 

 

Undersöka de akuta behoven hos 

vuxna närstående till vuxna 

IVA-patienter i Hong Kong. 

Kvantitativ deskriptiv tvärsnittsstudie 

med en kinesisk version of Critical 

Care Family Need Inventory (CCFNI). 

Ett bekvämlighetsurval med 40 st. 

närstående. Data insamlades genom 

personliga intervjuer inom 24-72 

timmar efter patientens inskrivning. 

n=40 

(0) 

Behovet av ”att få veta de förväntade 

resultaten av behandlingen” rangordnades 

som viktigast. 

Alla behov relaterade till trygghet rankades 

inom de topp-tio viktigaste behoven. Det 

fanns signifikanta skillnader i behov mellan 

familjemedlemmar beroende bl.a. på kön, 

tidigare erfarenhet av att besöka 

intensivvårdsavdelning samt religiös 

bakgrund.    

P 

II 

Leung KK, Chien 

WT, Mackenzie AE.  

2000 

Kina 

 

Needs of 

Chinese families 

of critically ill 

patients. 

 

Identifiera närståendes 

uppfattning av de egna akuta 

behoven inom 45-96 timmar 

efter patientens intagning på 

intensivvårdsavdelning, och 

jämföra närstående och 

sjuksköterskors uppfattning av 

de närståendes behov. 

Kvantitativ deskriptiv metod. Ett 

bekvämlighetsurval med 37 kinesiska 

närstående och 45 legitimerade 

sjuksköterskor som fullföljde en 

skattning med den kinesiska versionen 

av Critical Care Family Needs 

Inventory. 

n=82 

(10) 

Studien indikerar på att de flesta 

familjemedlemmar inte har mycket oro om 

deras egna behov utan var mest inriktade på 

vården av deras anhöriga, och att de fick 

vara med deras anhöriga. Endast ett fåtal 

signifikanta skillnader upptäcktes mellan 

familjemedlemmarna och 

intensivvårdssjuksköterskorna i fråga om 

behovsrankningen.  

P 

II 

Maxwell KE, 

Stuenkel D, Saylor 

C. 2007 

USA 

 

Needs of family 

members of 

critically ill 

patients: a 

comparison of 

nurse and family 

perceptions. 

 

Undersöka skillnader i 

uppfattning mellan närstående 

till kritiskt sjuka patienter och 

legitimerade sjuksköterskor 

gällande närståendes behov och 

till vilken grad dessa behov blir 

uppfyllda. 

Kvantitativ metod med en beskrivande, 

undersökande design. 

Enkätundersökning med Norris and 

Groves version av Molter och Leske's 

Critical Care Family Needs Inventory 

samt Warrens Needs Met Inventory. 

Enkätdatan analyserades med 

beskrivande - samt analyserande 

statistik. 

n=50 

(0) 

Statistiskt signifikanta skillnader påvisades 

för nio frågor Critical Care Family Needs 

Inventory och för 22 frågor på Needs Met 

Inventory. Närstående rangordnade alla 

behov högre än vad de legitimerade 

sjuksköterskorna gjorde. 

P 

II 

Obringer K, 

Hilgenberg C, 

Booker K. 

2012 

USA 

Needs of adult 

family members 

of intensive care 

unit patients. 

 

Undersöka rådande 

uppfattningar gällande de egna 

behoven hos familjemedlemmar 

till patienter på en 22-

bäddsintensivvårdsavdelning i 

mellanvänstern, USA. 

 

Kvantitativ deskriptiv metod med 

bekvämlighetsurval. 

Enkätundersökning med insamling av 

demografisk data och behovsskattning 

enligt CCFNI. 

n=50 

(5) 

Viktigaste behovet var trygghet genom att få 

sina frågor besvarade på ett ärligt sätt. Stöd 

från andra personer var det minst viktigaste 

behovet under intensivvårdsvistelsen. 

P 

II 
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Omari FH. 

2009 

Jordanien 

 

 

 

 

Perceived and 

unmet needs of 

adult Jordanian 

family members 

of patients in 

ICUs. 

Identifiera de självupplevda 

behoven hos närstående till IVA-

patienter på tre sjukhus i norra 

Jordanien. 

Kvantitativ deskriptiv metod med 

bekvämlighetsurval. 

Enkätundersökning med insamling av 

demografisk data och behovsskattning 

enligt CCFNI och Needs Met 

Inventory. 

n=139 

(0) 

Behoven av trygghet och  

information var viktigast, där 

försäkran om att patienten erhöll bästa 

tänkbara vård var allra viktigast.  

P 

I 

 

 

Prachar TL, 

Mahanes D, 

Arceneaux A, Moss 

BL, Jones S, 

Conaway M, Burns 

SM. 

2010 

USA 

Recognizing the 

needs of family 

members of 

neuroscience 

patients in an 

intensive care 

setting. 

Identifiera de tio viktigaste 

behoven hos närstående till 

patienter som erhåller 

neurointensivvård.  

Kvantitativ metod med 

enkätundersökning. En modifikation av 

Critical Care Family Needs Inventory 

användes. Resultaten jämfördes på 

basis av huruvida intagningen var 

planerad eller inte. Behoven 

undersöktes vidare på basis av 

familjens uppfattning om patientens 

prognos och kommunikationen med 

läkare och sjuksköterskor. 

n=111 

(0) 

Information om patientens vård ansågs vara 

det viktigaste behovet. Signifikanta 

skillnader i behov mellan närstående 

beroende på ifall de förväntade sig full 

återhämtning eller inte. De närstående 

upplevde kommunikationen med 

Sjuksköterskorna som bättre än den med 

läkarna.  

P 

I 

Yang S 

2008 

Sydkorea 

A mixed 

methods study 

on the needs of 

Korean families 

in the intensive 

care unit 

Erhålla ökad förståelse för 

koreanska närståendes behov och 

upplevelser på en 

intensivvårdsavdelning. 

Metodtriangulering med kvantitativ och 

kvalitativ ansats. Enkätundersökning 

med Critical Care Family Needs  
Inventory, djupgående individuella 

intervjuer med focus på upplevda 

svårighter och behov av att hantera 

kritiska situationer. Statistiska resultat 

och kvalitativa teman jämfördes och 

integrerades för dataanalys. 

n=58 

(0) 

Det kvantitativa resultatet indikerade att 

koreanska närstående på 

intensivvårdsavdelningar behövde främst 

trygghet följt av information, närhet, 

komfort och stöd. De kvalitativa 

huvudteman visade på vilka sätt dessa behov 

möttes eller inte möttes av sjukhuspersonal 

eller familj. 

P 

II 
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Bilaga III 

 

 

Dear Researcher, 

 

 Please find enclosed a copy of the Critical Care Family Needs Inventory.  You have my 

permission to use and/or translate the tool to meet your research needs as long as credit is referenced in your 

work.  The psychometric properties of the instrument are published in Leske, J.S. (1991). Internal psychometric 

properties of the Critical Care Family Needs Inventory, Heart & Lung, 20, 236-244.  Please do not hesitate to 

contact me if you have any questions.  Best wishes for a successful research project. 
 

Sincerely, 

 

 

Jane S. Leske PhD, RN 
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