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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 
 

Familj och närståendes liv förändras drastiskt vid en familjemedlems livshotande sjukdom 

eller plötsliga död. Livshotande sjukdomstillstånd kan vara hjärtinfarkt eller trauma. 

Känslor och reaktioner skiljer sig åt hos närstående och det går inte att förutse hur de 

kommer att reagera. Chock, rädsla och sorg är vanligt förekommande och i mötet med 

närstående kan sjuksköterskan behöva anpassa information utefter närståendes behov. 

 

Syfte 
 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans förhållningssätt i mötet med närstående i samband 

med familjemedlems livshotande sjukdom eller plötsliga död. 

 

Metod 
 

Litteraturöversikt valdes som metod för att besvara syftet. Databassökning genomfördes i 

CINAHL och PubMed med hjälp av MeSH-termer och CINAHL Headings. Totalt 15 

vetenskapliga artiklar inkluderades i studien, efter att ha värderats, klassificerats och 

sammanställts i en matris. 

 

Resultat 
 

En integrerad analys av inkluderade artiklar resulterade i fyra teman. Vikten av ärlig och 

rak information i mötet med sjuksköterskan, betydelsen av ett etiskt förhållningssätt i 

mötet, familj och närståendes känslor och reaktioner samt betydelsen av delaktighet och 

närhet. I mötet med närstående ska komplett och begriplig information erbjudas. Resultatet 

visar att ärlig och förståelig information angående patientens tillstånd är det närstående 

prioriterade högst. Ett annat huvudfynd var att närstående kände behov av att vara till 

nytta. Genom att inkludera närstående i grundläggande omvårdnad tillfredställdes detta 

behov. 

 

Slutsats 
 

Olika typer av känslor och reaktioner uppgavs av närstående. Med vetskap om hur familj 

och närstående kan uppleva tillvaron då en familjemedlem drabbats av livshotande 

sjukdom eller plötslig död, kan sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete lindra oro och 

stärka närstående till att kunna hantera den nya livssituationen. 

 

Nyckelord: Information, Livshotande sjukdom, Möte, Närstående, Plötslig död. 
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INLEDNING 

När en familjemedlem drabbas av livshotande sjukdom kan det upplevas som ett hot mot 

familjens trygghet, stabilitet och vardagliga liv (Naaman, Radwan & Johnson, 2009). 

Plötsligt dödsfall är även chockerande och omskakande för närstående. Dennes situation 

förändras drastiskt i och med dödsfallet (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2014). Kris, sorg, 

emotionell smärta och psykologiska tillstånd som depression, ångest och posttraumatiskt 

stressyndrom kan uppstå hos familj och närstående. Dessa symtom kan finnas kvar lång tid 

efter utskrivning (Fumis, Ranzani, Martins & Schettino, 2015; Wong, Liamputtong, Koch 

och Rawson, 2015). För att i mötet med närstående kunna minska risken för psykisk ohälsa 

behöver sjuksköterskan identifiera närståendes behov samt ha kunskap om vilka reaktioner 

och känslor de kan uppvisa. 

 

BAKGRUND 

Livshotande sjukdom eller plötslig död 

 

Patienter med livshotande sjukdom har ofta nedsatt funktion i flertalet organ, exempelvis 

svikt i njur,- respirations,- eller blodcirkulationssystemet (Nordon-Craft, Schenkman, 

Ridgeway, Benson & Moss, 2011). Livshotande sjukdomstillstånd kan vara hjärtinfarkt, 

akut andningsinsufficiens, trauma och sepsis (Halpern, Pastores, Thaler och Greenstein, 

2007). Halpern et al. (2007) konstaterar vidare att patienter med livshotande sjukdom 

behöver intensivvård. När en patients vitala funktioner sviktar och det krävs avancerad 

övervakning, diagnostik eller behandling, definieras detta som intensivvård (Svenska 

Intensivvårdsregistret [SIR], 2014). Mekanisk ventilation, blodtryckshöjande läkemedel 

och hemodialys är viktiga åtgärder som används frekvent för att behandla och stabilisera 

dessa patienter (Nordon-Craft et al., 2011). 

 

Definitionen av plötslig är något som sker eller uppkommer hastigt, utan förvarning eller 

förberedande (Plötslig, 1996). Brysiewicz och Uys (2006) benämner plötslig död som 

något som inträffar då individen är frisk, men dör samma dag. En människa är död när 

samtliga av hjärnans funktioner oåterkalleligt fallit bort, det vill säga total hjärninfarkt 

(SFS, 1987:269, kap. 1, 1 §). Plötsliga oväntade dödsfall förekommer bland både friska 

och sjuka människor i alla åldrar. Personer som har en kronisk sjukdom kan drabbas av 

oväntade komplikationer som leder till döden, medan friska människor kan råka ut för 

olyckshändelser som kan kosta dem livet. Oväntade och plötsliga dödsfall är chockerande 

och omskakande för de närstående som efterlämnas och deras situation förändras drastiskt i 

och med dödsfallet (Jakobsson et al., 2014). 

 

Familj och närstående 

 

Benzein, Hagberg och Saveman (2014) betraktar familjen som det närmsta fysiska, sociala 

och känslomässiga nätverket kring en individ. Anhöriga och närstående är vanligt 

förekommande begrepp inom omvårdnad och omvårdnadsforskning. Anhöriga som 

begrepp är sedan långt tillbaka kopplat till familj genom äktenskap eller samboförhållande 

samt närmaste släktingar. Begreppet närstående har en bredare betydelse och kan syfta till 

en patients närmaste sociala nätverk, som exempelvis en granne eller vän som patienten 

själv anser sig ha en nära relation till (Benzein et al., 2014). Holmgren, Emami, Eriksson 

och Eriksson (2014) skriver i sin studie att närstående är talespersoner för deras 

familjemedlemmar och därmed en viktig resurs för vårdpersonal. Wong et al. (2015) anser 
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att närstående har en viktig roll för att tillhandahålla psykosocialt stöd för 

familjemedlemmen. 

 

När en familjemedlem drabbas av livshotande sjukdom, kan det vara första gången 

närstående möts av en sådan svår situation (Naaman et al., 2009). Det innebär en 

omställning och kan medföra påfrestningar för resten av familjen (Benzein et al., 2014). 

Ovissheten om familjemedlemmen kommer att överleva kan visa sig som rädsla 

(Johansson, Fridlund & Hildingh, 2005). McAdam och Puntillo (2009) skriver att ångest 

och nedstämdhet drabbar familj och närstående. De känner hög nivå av stress, de uppvisar 

även symtom på posttraumatiskt stressyndrom. En familjemedlems livshotande sjukdom 

kan upplevas som ett hot mot familjens trygghet, stabilitet och för det vardagliga livet 

(Naaman et al., 2009). Årestedt, Persson och Benzein (2014) fann att livshotande 

sjukdomstillstånd ibland kan ena familjer och göra dem mer närvarande. Det är vad som 

sker här och nu som är av vikt. De närstående lyssnar på och blir beroende av varandra på 

ett annorlunda sätt. Enligt Benzein et al. (2014) finns det ofta en önskan hos familj och 

närstående att finnas nära till hands för den familjemedlem som drabbats av livshotande 

sjukdom. Kinrade, Jackson och Tomnay (2009) beskriver att närstående vill ha möjlighet 

till att besöka patienten när som helst på dygnet och att få känna hopp. 

 

Kris 

 

Majoriteten av familj och närstående försätts i chock och upplever rädsla och kaos i 

samband med familjemedlems livshotande sjukdom, särskilt när det sker plötsligt och utan 

förvarning (Hughes, Bryan & Robbins, 2005; Johansson et al., 2005). Enligt Cullberg 

(2006) är chock den första av fyra faser en person genomgår när denne hamnar i kris. 

Vidare beskriver Cullberg (2006) att chockfasen varar från ett kort ögonblick upp till några 

dagar. Individen skjuter verkligheten ifrån sig och kan inte bearbeta det som skett. Vissa 

individer kan skrika, te sig förvirrade eller likgiltiga. Individen kan även ligga tyst och 

orörlig, nästintill paralyserad. Personen kan ha svårt att minnas vad som skett eller vad som 

har sagts efteråt. Efter att individen försökt blunda och komma ifrån det som hänt, och 

istället börjar reagera på det inträffade, talar man om reaktionsfasen. Fasen varar ett par 

veckor och reaktionerna varierar beroende på de närståendes olika personligheter och 

tidigare erfarenheter, dock är ilska och hot vanligt förekommande. Det krävs lugn från 

sjukvårdspersonalens sida, samt tillåtelse för att dessa reaktioner ska få utlopp (Cullberg, 

2006; Kock-Redfors, 2002). Den tredje fasen kallas bearbetningsfasen och pågår under sex 

till tolv månader efter händelsen. Nu börjar personen vända sig mot framtiden, man börjar 

smått inse att livet går vidare. Personen bearbetar det som hänt och kan tänkas försonas 

med händelsen. Den fjärde och sista är nyorienteringsfasen. Under den sista fasen lär sig 

personen att leva med det förflutna, under förutsättning att individen har kunnat försona sig 

med det som har hänt. Händelsen kommer alltid att finnas kvar hos personen, men nu har 

händelsen bearbetats och nya intressen och relationer har skapats. Denna fas fortsätter livet 

ut (Cullberg, 2006). 

 

Sorg 

 

Sorg kan definieras som en psykologisk respons till följd av förlust av någon betydelsefull. 

Att drabbas av sorg associeras med lidande, något som upplevs intensivt och outhärdligt 

(Bruce, 2007). Förlusten av en nära person leder vanligtvis till sorg som kännetecknas av 

längtan, minskat intresse av pågående aktiviteter i dagliga livet och frekventa tankar på den 

döde. I de flesta fall utvecklas med tiden en integrerad sorg då den sörjande successivt kan 
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finna intresse och vilja till att återgå till vardagliga rutiner, men det finns även de som 

fastnar i sorgen (Shear, Ghesquiere & Glickman, 2013). Benzein et al. (2014) beskriver 

sorg som en framträdande del av en familjs erfarenheter både före och efter döden. Redan 

innan och efter att en familjemedlem dör kan sorg ses som ett tillstånd som omger en 

människa, något man befinner sig i. Sorgen kan inte påskyndas eller lösas med vanlig 

problemlösning, utan måste genomlevas. Förmågan att kunna sörja är betydelsefullt för att 

kunna gå vidare i livet. Varje individ har sitt sätt att sörja, det är en process som sträcker 

sig över en längre tid. Familjer beskriver olika faktorer som är av betydelse för 

sorgeprocessen; kunna närvara hos den döende, dela minnen och gemensamt skapa 

minnesvärda stunder. För vissa kan det vara alldeles för smärtsamt att dela känslor med 

andra. Personer som inte får möjlighet att uttrycka känslor och sätta ord på erfarenheter 

kan kvarstanna i sin sorg. 

 

Omvårdnad 

 

Omvårdnad beskrivs som en vetenskaplig disciplin och ett kunskaps- och 

forskningsområde. Förståelsen för vad en människa är och synen på henne ligger till grund 

för begreppet omvårdnad. Omvårdnad sker på personnivå, människan ses som en enhet 

(Willman, 2014). Målet för omvårdnaden är att människan som vårdas ska uppleva hälsa 

samt vara självständig och oberoende, så långt det är möjligt (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2014). Huvudområdet i sjuksköterskeprofessionen utgörs av 

omvårdnad och utövas på individ-, familje- och samhällsnivå. Sjuksköterskan har fyra 

grundläggande ansvarsområden; att främja hälsa, förebygga sjukdom, återuppbygga hälsa 

samt att lindra lidande. Att respektera mänskliga rättigheter, värderingar, trosuppfattningar 

och människors integritet ska sjuksköterskan sträva efter i vårdarbetet. Vård ska erbjudas 

enskilda personer, familjer och allmänheten. Professionella egenskaper sjuksköterskan 

uppvisar är lyhördhet, trovärdighet och medkänsla. Som grund för samtycke till vård och 

behandling ansvarar sjuksköterskan för att korrekt, tillräcklig och lämplig information 

delges enskilda personer. Hon medverkar till en vårdkultur som främjar ett etiskt 

förhållningssätt och öppen dialog (International Council of Nurses [ICN], 2014). 

 

Familjefokuserad omvårdnad 

Då patient och familj hör samman, bör familjen inkluderas i omvårdnaden (Braun & 

Foster, 2011). Enligt Benzein, Hagberg och Saveman (2012) innebär familjefokuserad 

omvårdnad att familjemedlemmar betraktas som en enhet, då allas liv påverkas i och med 

sjukdomstillståndet. Familjens betydelse för individens upplevelse av ohälsa och sjukdom 

är i fokus, vilket gör dem till en samarbetspartner. Braun och Foster (2011) formulerar 

familjefokuserad omvårdnad som att familjemedlemmars åsikter och synpunkter beaktas 

och bekräftas. De inbjuds vara delaktiga och deras beslut avseende behandling respekteras. 

Om familjen bemöts som en enhet, bidrar det till att var och en i familjen bjuds in till att 

vara delaktig i de problemlösningar och beslut som påverkar familjens hälsa och 

livssituation. Genom detta skapas en vård som tillvaratar familjens kompetens och unika 

resurser (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2015). Att involvera familjer gör inte bara 

gott för patienten, det är även värdefullt för familjerna själva (Braun & Foster, 2011). 

 

Kommunikation och information 

 

Fossum (2013) beskriver kommunikation som överföring av information, vilket är det som 

oftast syftas på när begreppet används inom hälso- och sjukvård. Kommunikation kan 

också definieras som att någon blir delaktig i exempelvis samtalet eller att det skapas ett 



 4     

gemensamt utbyte personerna emellan. Bäärnhielm (2013) anser att kommunikation 

inträffar i ett socialt och kulturellt sammanhang. Betydelsen av social bakgrund och hur 

den skiljer sig bland människor bör uppmärksammas för att en god kommunikation och ett 

gott bemötande ska kunna ske. De mest centrala begreppen inom Joyce Travelbees teori är 

människan som individ, mänskliga relationer, lidande samt kommunikation. Teorin utgår 

från att varje enskild människa är unik med sina egna levda erfarenheter och bör därför 

bemötas öppet, utan förutfattade meningar eller förväntningar. I sin teori beskriver 

Travelbee kommunikation som ett utav sjuksköterskans viktigaste redskap och 

kännetecknas som en ömsesidig process där tankar och känslor delas eller förmedlas 

(Travelbee, 1971). Loghmani, Borhani och Abbaszadeh (2014) menar att empati, 

förståelse, tröst, respekt och att inge hopp är viktigast inom kommunikation. Det är utbytet 

av information som är huvuddelen. França, da Costa, Lopes, da Nóbrega och de França 

(2013) beskriver kommunikation som en aktiv process som etableras i dialog mellan 

individer, genom uppmärksamhet och aktivt lyssnande. Öppen och ärlig kommunikation är 

uppskattad, dels för att informationen som delges inte ska framstå som påhittad eller 

förfinad, och dels för att förtroende ska skapas i relationen. Från vårdpersonalens sida bör 

användandet av medicinska termer undvikas. För att familj och närstående ska förstå vad 

som sägs, behöver informationen delges med ett språk som behärskas. Detta för att 

undvika missförstånd (Wong et al., 2015). Enligt Braun och Foster (2011) kan det bli 

komplicerat att kommunicera med familj och närstående när de befinner sig i kris och sorg. 

 

Bemötande 

 

I Bonniers Svenska Ordbok står det att bemötande betyder vänligt mottagande 

(Bemötande, 2002). Svensk ordbok, utgiven av Svenska Akademien, skriver att bemötande 

innebär uppträdande (mot någon/något) och svar (Bemötande, 2009). Ordet bemöta kan 

betyda besvara, tillbakavisa, behandla eller bete sig mot (Bemöta, 2002). Enligt Fossum 

(2013) är bemötande ett brett begrepp med många synonymer såsom uppträdande, 

mottagande, behandling, svar, replik, genmälde och vederläggning. Det är inte lätt att 

beskriva vad bemötande inom vården är, men det handlar bland annat om vänlighet, 

hjälpsamhet, människosyn, människovärde och information; att ge korrekta besked och 

upplysningar. Sjuksköterskan ska vara vänlig, artig, respektfull, stödjande och bekräftande 

i sitt möte med patienter och närstående. Det är värdefulla egenskaper om vårdandet ska 

fungera optimalt (Fossum, 2013). Kock-Redfors (2002) konstaterar att bemötande speglar 

själva förhållningssättet gentemot närstående, att sjukvårdspersonalen ska bemöta de 

närstående på det sätt som man själv skulle vilja bli bemött. Nelms och Eggenberger 

(2010) menar att bemötande är själva mötet sjuksköterska och närstående emellan. Det 

sker ett utbyte av information, likaså bekräftelse och förståelse. 

 

Förhållningssätt i mötet i samband med livshotande sjukdom eller plötslig död 

Enligt Nelms och Eggenberger (2010) visar det sig att familj och närstående önskar bli 

bemötta av ett lugn, att sjuksköterskan ska vara sansad. Detta var väsentligt då både 

patientens livshotande tillstånd och upplevelsen av sjukhusvistelsen gav upphov till oro, 

utsatthet och lidande. En känsla av maktlöshet beskrivs av närstående, då de inte kan hjälpa 

patienten. Det resulterar i att närstående tappar kontrollen över situationen (Johansson et 

al., 2005). 

 

Warnock (2014) menar att närståendes reaktioner på svåra besked är oförutsägbara. De kan 

inkludera ilska, tårar, hysteri, förnekande, verbala kränkningar, hotfullt beteende och 

tystnad. Rädslor för att väcka sådana reaktioner är en orsak till att sjuksköterskan kan 
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känna oro för att medverka vid lämnandet av dåliga besked. För att klara av dessa 

reaktioner och fortsätta samtalet krävs skicklighet, känsla samt tid, vilket är en resurs som 

inte alltid finns tillgänglig i det stressfyllda vårdarbetet. Förhållningssättet bör vara 

empatiskt i mötet med sörjande närstående. Det är dock viktigt att skilja på empati och 

sympati (Reid, McDowell & Hoskins, 2011). Vetskapen om att informationen som ska 

lämnas inte är vad närstående vill höra kan vara svårt för sjuksköterskor, särskilt om de har 

haft möjligheten att bygga en relation till patienterna och deras familjer. Sjuksköterskor 

kan också känna skuld eller en känsla av misslyckande över att de inte lyckats återställa 

patientens hälsa, även när de vet att de sätter orimliga förväntningar på deras egen roll eller 

förmåga att påverka utgången (Warnock, 2014). 

 

Wong et al. (2015) konstaterar att det är betydelsefullt för närstående att få beskedet 

förmedlat på ett omsorgsfullt och barmhärtigt sätt, med tanke på familjens sårbara och 

emotionella tillstånd. Enligt Kock-Redfors (2002) behöver familj och närstående tid för att 

förstå vad som har hänt. Det är bra att förmedla information bitvis, under korta stunder, 

samt att upprepa informationen som ges. En plötslig död resulterar i en svårare 

sorgereaktion och bearbetning för närstående, de är oförberedda på det som har hänt och 

beskedet kommer alltid som en chock. De har inte hunnit ta farväl ordentligt och har 

därmed inte skaffat sig beredskap för att förlora personen som avlidit. För att underlätta 

krisreaktionen krävs att ett bra omhändertagande ges av sjukvårdspersonalen. Det i sin tur 

kommer att ha stor betydelse för familj och närståendes fortsatta psykiska och fysiska 

hälsa. 

 

Ofta kan det kännas obekvämt att stötta närstående i samband med att chockerande besked 

lämnas. Öppenhet och empati bör genomsyra mötet med närstående (Brysiewicz & Uys, 

2006; Stayt, 2009). Scott (2013) skriver att sjuksköterskan bör ha förberett vad hon ska 

säga, samt att vara lugn i bemötandet. Det är viktigt att försöka förstå den närstående när 

denne känner att livet drastiskt har förändrats. Sjukvårdspersonalen bör sträva efter att 

fånga upp den närstående, som kan uppleva sig övergiven och ensam, då denne har 

berövats hopp och en nära person (Carlander, 2010). Detta kan fångas upp genom 

lyhördhet och bra kommunikation (Reid et al., 2011). Wong et al. (2015) konstaterar att 

sjukvårdspersonal bör lämna svåra besked på ett öppet och ärligt sätt. 

 

Problemformulering 

 

En livshotande sjukdom är inte en händelse som hör vardagen till. Händelsen belastar 

familj och närstående och berör dem djupt (Braun & Foster, 2011). I samband med 

familjemedlems livshotande sjukdom eller plötsliga död, hamnar närstående ofta i kris och 

sorg. Familj och närstående kan behöva stöd och tröst för att kunna upprätthålla kontroll 

över situationen. I mötet kan god kommunikation och lyhördhet underlätta familj och 

närståendes situation (Reid et al., 2011.) Då sjuksköterskan ska utföra omvårdnad på både 

individ- och familjenivå, behöver hon i mötet med familj och närstående identifiera deras 

behov samt ha kunskap om vilka reaktioner och känslor som kan tänkas uppvisas.  
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SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans förhållningssätt i mötet med närstående i samband 

med familjemedlems livshotande sjukdom eller plötsliga död. 

 

Frågeställningar 

 

Vilka reaktioner och känslor kan närstående uppvisa i mötet? 

Vilka behov kan framkomma i mötet? 

 

METOD  

Val av Metod 

 

Metoden som valdes var litteraturöversikt, i syfte att söka, kritiskt granska och 

sammanställa befintlig forskning inom området (Forsberg & Wengström, 2013; Segesten, 

2012). När hälso-och sjukvården behöver ny eller fördjupad kunskap för att bidra till 

evidensbaserad vård, utförs en litteraturöversikt. Det innebär att tidigare forskningsresultat 

samlas, granskas och summeras (Rosén, 2012; Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2014). Litteraturöversikt ansågs lämplig som metod för att beskriva 

sjuksköterskans möte med närstående vid familjemedlems livshotande sjukdom eller 

plötsliga död, då en sammanställning av kunskapsläget inom valt omvårdnadsområde 

eftersträvades (Friberg, 2012). 

 

Urval 

 

Urvalskriterierna som användes var vetenskapliga originalartiklar publicerade mellan åren 

2005-2015, skrivna på engelska eller svenska. Inklusionskriterier var även peer-reviewed, 

samt tillgängligt abstract. Vid sökningar i CINAHL användes research article som 

avgränsning. Övriga inklusionskriterier var att artiklarna skulle handla om patienters 

livshotande sjukdom eller plötsliga död, detta skulle belysas ur närståendes perspektiv. 

Exklusionskriterier som användes var artiklar om barn, nyfödda samt palliativ vård. 

Avgränsning av publiceringsår mellan 2005-2015 valdes då databaser ständigt uppdateras 

med vetenskapliga artiklar och äldre material inte var av intresse (Östlundh, 2012). I 

enlighet med Östlundh (2012) minimeras risken för feltolkning om artiklar granskas på de 

språk författarna behärskar, varpå artiklar skrivna på engelska och svenska valdes. 

 

Datainsamling 

 

Datainsamlingen utfördes under oktober, november och december 2015, med hjälp av 

databaserna PubMed (tabell 1) och CINAHL (tabell 2). Artikelsökningarna utfördes i flera 

olika databaser för att minimera risker för systematiska fel (SBU, 2014). Sökningarna 

redovisas i respektive tabell. CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature) är en databas med vetenskapliga artiklar inom omvårdnadsområdet, 

sjukgymnastik och arbetsterapi. Materialet är framförallt på engelska och referenser finns 

till mer än 3000 tidskrifter. Databasen PubMed innehåller material som rör omvårdnad, 

medicin och tandvård. Fler än 20 miljoner hänvisningar finns och materialet är till största 

del skrivet på engelska. De flesta databaser har så kallade ämnesord, vilka används för att 

beskriva innehållet i artiklar. I CINAHL finns ett system med ämnesord som kallas 

CINAHL Headings. I PubMed kallas systemet Medical Subject Headings (MeSH) 
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(Karlsson, 2012). För att göra mer exakta sökningar har CINAHL Headings och MeSH-

termer använts, vilket Karlsson (2012) beskriver som en god möjlighet för att hitta 

relevanta artiklar för ämnesområdet. När artiklar eftersökes är det användbart att använda 

en så kallad boolesk sökteknik med sök-operatorer. Söktekniken används för att förtydliga 

vilket samband de utvalda sökorden ska ha till varandra. De tre vanligaste operatorerna är 

AND, OR och NOT (Östlundh, 2012). Operatoren som användes var AND för att 

säkerställa att samtliga sökord återfanns i artiklarna. Handledning av bibliotekspersonal i 

databassökning ägde rum under perioden för att erhålla ämnesord och feedback angående 

sökstrategins specificitet (Rosén, 2012). 

 

Databassökning 

 

Sökningen gjordes först med ett omfattande sökord vilket sedan kombinerades med andra 

sökord för att begränsa antalet träffar. När artiklar eftersöktes i PubMed användes MeSH-

termerna intensive care, critical illness, family, professional-family relations och death, 

sudden. I CINAHL användes CINAHL Headings critical care, critical illness, family, 

professional-family relations, death sudden, critical care nursing samt critically ill patients. 

När sökning med valda sökord genomförts begränsades resultaten ytterligare med 

avgränsningar anpassade utifrån urvalskriterierna (Forsberg & Wengström, 2013). När ett 

hanterbart antal träffar uppnåtts, lästes titlar och syften. I de artiklar vars titel och syfte 

ansågs vara relevanta utifrån forskningsfrågan lästes hela abstractet. De abstract som 

upplevdes kunna besvara studiens syfte lästes i fulltext, de som inte fanns tillgängliga i 

fulltext beställdes via högskolans bibliotek. Nästa steg i databassökningen var att hela 

artiklarna lästes var för sig och bedömdes huruvida inklusionskriterierna i förhållande till 

syftet uppfylldes. Artiklar som inte bedömdes uppfylla kriterierna sorterades bort. Då 

författarna hade olika uppfattning om en artikel, diskuterades och analyserades dessa för 

att gemensamt besluta huruvida artikeln skulle inkluderas eller inte (SBU, 2014). 

Urvalsprocessen som leder fram till de artiklar som använts i resultatet redovisas i 

respektive tabell för att kunna bedöma tillförlitligheten av slutsatsen (Rosén, 2012). 

 

Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed. 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsnin

gar 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

2015-11-18 

("Professional-Family 

Relations"[mh]) AND 

"Critical Care"[mh] 

2005-2015, 

Engelska 

och 

Svenska, 

Tillgängligt 

Abstract. 

300 36 12 2 

PubMed 

2015-11-18 

("Critical Illness"[mh]) 

AND "Family"[mh] 

2005-2015, 

Engelska 

och 

Svenska, 

Tillgängligt 

Abstract. 

186 25 8 2 
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Tabell 2. Presentation av databassökning i CINAHL. 

PubMed 

2015-11-18 

("Family"[mh]) AND 

"Critical Care"[mh] 

 

2005-2015, 

Engelska 

och 

Svenska, 

Tillgängligt 

Abstract, 

Adult:19-

44år. 

281 48 7 1 

PubMed 

2015-11-19 

(“Intensive Care”)[mh] 

AND “Professional-

Family Relations”[mh] 

2005-2015, 

Engelska 

och 

Svenska, 

Tillgängligt 

Abstract. 

197 29 5 1 

PubMed 

2015-11-19 

(“Social Support”)[mh] 

AND “Critical 

Illness”[mh] 

 

2005-2015, 

Engelska 

och 

Svenska, 

Tillgängligt 

Abstract. 

54 13 4 1 

PubMed 

2015-11-22 

(”Social support”[mh]) 

AND ”Intensive 

Care”[mh] 

2005-2015, 

Engelska 

och 

Svenska, 

Tillgängligt 

Abstract. 

118 42 8 1 

TOTALT      8 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsning

ar 

Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkludera

de 

artiklar 

CINAHL 

2015-11-23 

 

(MH "Professional-

Family Relations") 

AND (MH "Critical 

Care") 

2005-2015, 

Engelska och 

Svenska, 

Tillgängligt 

Abstract, 

Peer-review, 

Research 

article. 

102 30 7 2 

CINAHL 

2015-11-24 

 

(MH "Support, 

Psychosocial+") AND 

(MH "Intensive Care 

Publiceringår 

2005-2015, 

Engelska och 

184 27 4 1 
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Manuell Sökning 

En manuell sökning genomfördes i enlighet med Forsberg och Wengström (2013) för att 

hitta relevanta artiklar utifrån valt problemområde. Den manuella sökningen genomfördes i 

PubMed genom similar articles. Sökningen resulterade i att två artiklar inkluderades, då 

abstracten gav svar på föreliggande syfte. 

 

Dataanalys 

 

De 15 inkluderade artiklarna klassificerades utifrån vetenskaplig kvalitet, först enskilt och 

därefter diskuterades klassificeringarna gemensamt (Polit & Beck, 2012; Rosén, 2012). 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt 

kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierat utifrån 

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

(Bilaga A). Inkluderade artiklar sammanfattades utifrån studiernas syfte, metod och 

resultat. Sammanfattningarna sammanställdes därefter i en matris (Bilaga B). Studier med 

hög eller medelhög kvalitet inkluderades (Rosén, 2012). Artiklarna lästes noggrant av båda 

författarna ytterligare en gång innan utformning av resultatet och färgkodades för att kunna 

sammanställa gemensamma ämnesområden (Polit & Beck, 2012).  

Units+") Svenska, 

Tillgängligt 

Abstract, 

Peer-review, 

Research 

article. 

CINAHL 

2015-11-24 

 

(MH ”Family”) AND 

(MH” Intensive Care 

Units”) 

 

Publiceringår 

2005-2015, 

Engelska och 

Svenska, 

Tillgängligt 

Abstract, 

Peer-review, 

Research 

article, Adult 

19-44år. 

340 64 14 1 

CINAHL 

2015-12-08 

(MM "Family+") AND 

(MH "Critical Care 

Nursing") AND (MH 

"Professional-Family 

Relations") AND (MM 

"Critically Ill Patients") 

Publiceringså

r 2005-2015, 

Engelska, 

Peer-review. 

12 3 1 1 

TOTALT      5 
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Forskningsetiska överväganden 

 

Helsingforsdeklarationen är en samling av etiska principer rörande medicinsk forskning på 

människor. Det beskrivs att medicinsk forskning styrs av framtagna etiska riktlinjer som 

främjar och garanterar respekten för alla människor och skyddar deras hälsa och 

rättigheter. Trots att det främsta syftet med medicinsk forskning är att ta fram ny kunskap, 

får detta aldrig gå före forskningsdeltagarnas rättigheter och intressen. Ansvaret för 

skyddandet av forskningsdeltagarnas liv, hälsa, värdighet, integritet, självbestämmanderätt, 

privatliv och personuppgifter åligger alltid forskaren och aldrig forskningsdeltagarna, även 

när dessa lämnat samtycke (World Medical Association [WMA], 2008). Den forskning 

som presenteras i arbetet har inte utgått från personliga värderingar, åsikter eller 

förutfattade meningar, detta för att ett så trovärdigt resultat som möjligt ska uppnås. 

Ursprungstexterna som användes har inte förvrängts (Kjellström, 2012). Helgesson (2015) 

konstaterar att plagiering är att använda tidigare arbeten på ett sätt så det framstår som ens 

eget. Detta har noggrant beaktats genom arbetets gång. Begränsade kunskaper i språk kan 

påverka förmågan att förstå och göra rättvisa bedömningar av artiklar (Kjellström, 2012), 

vilket resulterade i att artiklar på Svenska och Engelska valdes. Studien ska vara 

reproducerbar. Det krävs beskrivning av material, metod och bortfall. Analysen måste vara 

tillräckligt detaljerad för att läsaren inte ska kunna missuppfatta den vetenskapliga 

kvaliteten eller vikten av resultatet (Vetenskapsrådet, 2011). 
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RESULTAT 

En integrerad analys av samtliga vetenskapliga artiklar resulterade i fyra teman: betydelsen 

av information i mötet, betydelsen av ett etiskt förhållningssätt i mötet, familj och 

närståendes känslor och reaktioner i mötet samt betydelsen av delaktighet och närhet i 

mötet. Dessa teman beskriver sjuksköterskans förhållningssätt i mötet med familj och 

närstående vid familjemedlems livshotande sjukdom eller plötsliga död. 

 

Betydelsen av information i mötet 

 

Att få ärlig och förståelig information om patientens tillstånd beskrev närstående vara det 

primära behovet (Al-Mutair et al., 2014; Auerbach et al., 2005; Day et al., 2013; 

Eggenberger & Nelms, 2007; Fridh et al., 2009; Gaeeni et al., 2015; Kutash & Northrop, 

2007; Obringer et al., 2012; Płaszewska-Żywko & Gazda, 2012; Santana Freitas et al., 

2012; Söderström et al., 2009; Verhaeghe et al., 2007; Wåhlin et al., 2009; Yousefi et al., 

2012). Gaeeni et al. (2015) rapporterade att närstående började införskaffa sig information 

om patienten så fort denne lades in på intensivvårdsavdelning. De efterfrågade 

huvudsakligen om familjemedlemmen var vid liv eller inte. Verhaeghe et al. (2007) menar 

att närstående behövde information för att förstå vad som har hänt. Enligt Wåhlin et al. 

(2009) var det avgörande för närstående att få fortlöpande information för att kunna 

hantera situationen. I en studie av Auerbach et al. (2005) uppgav närstående att de tyckte 

sig få bristfällig information om familjemedlemmens tillstånd och den behandling som 

initierades. Detta gav upphov till känslor av stress. Oklara besked och ovisshet förvirrade 

de närstående och orsakade nedstämdhet och energilöshet (Eggenberger & Nelms, 2007; 

Wåhlin et al., 2009). 

 

I tre studier ansåg närstående att komplett information måste erbjudas och att den ska vara 

begriplig, detta framstod som ångestreducerande (Al-Mutair et al., 2014; Gaeeni et al., 

2015; Wåhlin et al., 2009). Enligt Gaeeni et al. (2015) uttryckte närstående missnöje över 

oförståelig information som delgetts, vilket gav utrymme för missuppfattningar och 

missförstånd. När familj och närstående underrättades i öppen dialog med vårdgivarna 

bidrog det till en upplevelse av inre styrka och kraft hos närstående. De kunde då känna sig 

säkra i en annars kaotisk situation (Al-Mutair et al., 2014; Wåhlin et al., 2009). Verhaeghe 

et al. (2007) beskriver att familjer behövde information för att kunna känna ett realistiskt 

hopp. Falsk och överdrivet positiv information var av ondo. När sanningen uppdagades 

resulterade detta i att all framtida information misstroddes. 

 

Auerbach et al. (2005), Kutash och Northrop (2007), Obringer et al. (2012), Płaszewska-

Żywko och Gazda (2012), Santana Freitas et al. (2012) och Verhaeghe et al. (2007) fann 

att ett förtroende för vårdgivarnas kompetens uppnås genom ärlig information om 

patientens tillstånd, behandling och prognos. Auerbach et al. (2005) menar fortsättningsvis 

att läkare hade en dominerande attityd och en viss oförmåga att ge ärlig och lättförståelig 

information om familjemedlemmens tillstånd. Sjuksköterskorna upplevdes som vänligare 

och mer empatiska. De var också mer tillgängliga och stod för en stor del av 

informationen. Obringer et al. (2012) betonar vikten av att sjuksköterskor håller sig väl 

informerade om patientens diagnos och behandling så att närståendes frågor kan ges 

adekvata svar. Sjuksköterskan förväntades vara behjälplig med uttolkningen av vad läkaren 

sagt, samt informera om den dagliga omvårdnaden och hur den sjuke familjemedlemmen 

mår (Verhaeghe et al., 2007). Płaszewska-Żywko och Gazda (2012) beskrev att närstående 
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uppskattade att få information om familjemedlemmens tillstånd över telefon när de inte var 

närvarande. 

 

Betydelsen av ett etiskt förhållningssätt i mötet 

 

Ett bemötande som genomgående präglas utav respekt och empati värderades allra högst 

av närstående (Auerbach et al., 2005; Kutash & Northrop, 2007; Obringer et al., 2012; 

Santana Freitas et al., 2012; Verhaeghe et al., 2007; Wåhlin et al., 2009; Yousefi et al., 

2012). Yousefi et al. (2012) beskriver att sjuksköterskan i mötet bör undersöka, igenkänna 

och sedan fastställa närståendes yttersta behov för att de ska känna sig tillfreds. Wåhlin et 

al. (2009) menar att närstående behövde få känna sig välkomna, igenkända och 

uppskattade av sjukvårdspersonal. Familjer ville bli visad hänsyn och var i behov av att få 

känna stöd, hopp och omtanke (Obringer et al., 2012; Płaszewska-Żywko & Gazda, 2012; 

Verhaeghe et al., 2007; Wåhlin et al., 2009; Yousefi et al., 2012). Enligt Kutash och 

Northrop (2007) önskade närstående att vårdpersonalen ska vara engagerad. 

 

Familj och närståendes känslor och reaktioner i mötet 

 

Verhaeghe et al. (2007) antyder att när familj och närstående fick se patienten, skedde ett 

uppvaknande. Den hemska verkligheten blev uppenbar. Utsatthet och hjälplöshet speglade 

de känslor närstående kände i samband med en familjemedlems livshotande sjukdom. 

Samtidigt som familjer och närstående upplevde hjälplöshet, kände de sig tvungna att ta sig 

samman för att inte familjen skulle falla isär. Livshotande sjukdomstillstånd och 

intensivvårdsmiljön är händelser och platser som närstående uppfattar som hot mot deras 

liv och vardag. Familjer begagnade ord som "helvetet", "fruktansvärt", "hemskt" och 

"traumatisk" när de beskrev den psykologiska upplevelsen (Eggenberger & Nelms, 2007; 

Mitchell & Chaboyer, 2010). 

 

Utöver utsatthet och hjälplöshet identifierades oro, ångest, rädsla, depression, nervositet, 

sorg, skuld, frustration, ensamhet, missmod och ilska hos närstående (Eggenberger & 

Nelms, 2007; Płaszewska-Żywko & Gazda, 2012). Płaszewska-Żywko och Gazda (2012) 

konstaterar att en familjemedlems livshotande sjukdom medförde påtaglig stress hos familj 

och närstående. Kvinnor uppgav kraftigare rädsla, svårare depression och nervositet än 

män. Yngre familjemedlemmar var mer deprimerade jämfört med äldre. Män kunde 

hantera sitt uppförande och sin ångest bättre än kvinnor. 

 

Långvarig väntan, resor mellan hemmet och sjukhuset samt hantering av krav i det dagliga 

livet resulterade i en fysisk påverkan som trötthet och total utmattning (Eggenberger & 

Nelms, 2007). Enligt Day et al. (2013) uppgav två tredjedelar av närstående att de hade 

sömnproblem och närmare hälften tyckte sig ha dålig sömnkvalitet till följd av ängslan och 

rädsla. 

 

Eggenberger och Nelms (2007) menar att familjer och närstående var medvetna om att 

familjemedlemmen när som helst kunde dö och beskrev en fortlöpande känsla av rädsla 

och sorg. De fruktade det potentiella dödsfallet. Fridh et al. (2009) antyder att när 

närstående får beskedet om att familjemedlemmen eventuellt inte kommer att klara sig, 

upplevdes det som en chock. Ärlighet och empati från vårdpersonalen gjorde det lättare för 

närstående att acceptera och förstå allvaret i situationen (Auerbach et al., 2005; Fridh et al., 

2009). Närstående uttryckte djup tacksamhet över att vårdpersonalen gjorde allt i sin makt 

för att rädda familjemedlemmen (Fridh et al., 2009). 
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I de fall där familjemedlemmen avled, berättade närstående att det var viktigt med ett 

avsked och att avskedet skulle få ta sin tid. Känslor av sorg och övergivenhet var 

dominerande hos närstående. Praktiskt, fysiskt och psykologiskt stöd krävs för att 

sakteligen kunna återgå till det normala (Fridh et al., 2009; Söderström et al., 2009). 

 

Betydelsen av delaktighet och närhet i mötet 

 

Närstående belyste vikten av att vara delaktig i omvårdnaden samt att vara fysiskt nära den 

sjuka familjemedlemmen (Al-Mutair et al., 2014; Eggenberger & Nelms, 2007; Fridh et 

al., 2009; Kutash & Northrop, 2007; Mitchell & Chaboyer, 2010; Płaszewska-Żywko & 

Gazda, 2012; Santana Freitas et al., 2012; Wåhlin et al., 2009; Yousefi et al., 2012). 

 

Mitchell och Chaboyer (2010) påvisar att närstående kände behov av att vara till nytta. 

Detta behov tillfredsställdes genom att involvera familj och närstående i omvårdnaden. 

Genom att utföra grundläggande vård blev det möjligt för närstående att känna sig 

hjälpfulla och försåg dem med ett syfte som de fann enormt välgörande. Delaktighet nämns 

även av Płaszewska-Żywko och Gazda (2012) som något betydelsefullt för närstående. 

Medverkan i och utförandet av omvårdnaden skapade en emotionell länk och en 

psykologisk fördel patient och närstående emellan. Familjer nämnde att beröring var 

viktigt, vilket bidrog till patientens välmående (Mitchell & Chaboyer, 2010). Vidare 

skriver Mitchell och Chaboyer (2010) att närstående inte hade kunnat utföra sin vård utan 

sjuksköterskornas hjälp. Sjuksköterskorna undervisade hur familjen kunde sköta om 

patienten, de gav tips och råd, vilket ansågs som positivt av närstående. Det var 

tillfredsställande att sjuksköterskorna gav närstående möjligheten till att utföra 

grundläggande omvårdnad, såsom munhygien och att smörja med kroppslotion. 

 

Närståendes kamp att försöka hantera situationen underlättades genom att få vara fysiskt 

nära familjemedlemmen i samband med livshotande sjukdom (Eggenberger & Nelms, 

2007; Wåhlin et al., 2009). Eggenberger och Nelms (2007) skriver fortsättningsvis att 

närstående ibland kunde känna skuld om de inte fanns vid den sjukes sida. Närstående 

upplevde en skyldighet att vara tillgänglig för beslutstagande, om uppdatering om 

familjemedlemmens tillstånd eller om något skulle gå fel. 

 

Familjer kämpar för att upprätthålla kontroll över den påfrestande situationen i och med en 

familjemedlems livshotande tillstånd. I en sådan svår situation är familjen i behov av att 

vara tillsammans för att känna stöd och tröst (Eggenberger & Nelms, 2007; Fridh et al., 

2009; Kutash & Northrop, 2007; Söderström et al., 2009; Wåhlin et al., 2009). 

 

Enligt Eggenberger och Nelms (2007) och Wåhlin et al. (2009) upplevde familjer och 

närstående ett lugn när alla familjemedlemmar var på plats och genomlevde den 

traumatiska händelsen tillsammans. En möjlighet att stötta varandra gavs, det kändes skönt 

för närstående att veta att de inte var ensamma. Eggenberger och Nelms (2007) nämner att 

familjer tog hand om och skyddade varandra. Majoriteten av närstående upplevde att 

familjen blev mer sammansvetsad och kände samhörighet i samband med en nära persons 

livshotande sjukdom (Eggenberger & Nelms, 2007; Wåhlin et al., 2009). 
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DISKUSSION 

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva sjuksköterskans förhållningssätt i mötet med 

närstående i samband med familjemedlems livshotande sjukdom eller plötsliga död. 

Huvudfynden som framkom i resultatet var vikten av att erhålla ärlig och förståelig 

information, samt att få vara delaktig och nära i mötet. 

 

Resultatdiskussion 

 

I mötet behöver närstående få sanningsenlig information, förmedlat på ett språk som kan 

förstås. Detta beskrivs i bakgrunden där Wong et al. (2015) skildrar att missförstånd 

undviks genom att information delges på ett språk som behärskas. För att förstå och kunna 

hantera en komplicerad händelse i och med en familjemedlems livshotande sjukdom 

behöver närstående få information kontinuerligt. Det i sin tur leder till ett förtroende 

mellan närstående och sjuksköterska. Underrättelse av information sker enligt Fossum 

(2013) genom kommunikation, vilket Travelbee (1971) anser vara ett verktyg i 

sjuksköterskans profession. God kommunikation kan minska närståendes förvirring och 

känslomässiga tillstånd. Enligt resultatet finner närstående att nedstämdhet, stress och 

förtvivlan reduceras när de får korrekt information om familjemedlemmens tillstånd 

(Eggenberger & Nelms, 2007; Wåhlin et al., 2009). Bemötande, kommunikation och 

information är begrepp som kan ses som en enhet, något som hör ihop. Fossum (2013) och 

Nelms och Eggenberger (2010) diskuterar begreppen och menar att bemötande är ett möte 

människor emellan. Med hjälp av kommunikation förmedlas information och bekräftelse. 

 

En del närstående ansågs sig få otillräcklig information om familjemedlemmens tillstånd 

och behandling (Auerbach, 2005), vilket kan kopplas till att familj och närstående känner 

missnöje över vårdtillfället. Till Patientnämnden kan patienter, närstående eller personal 

vända sig med frågor, synpunkter och förbättringsförslag (Patientnämnden, 2014a). 

Nämnden rapporterar att totalt 6 033 ärenden registrerades år 2014, vilket är den största 

mängden ärenden hittills. Gällande kommunikation och bemötande anmäldes ca 1 000 

ärenden relaterat till brister i informationen och kommunikationen, vårdgivare och patient 

emellan. Uppemot 500 ärenden avseende klagomål på bemötande rapporterades av 

närstående och patienter (Patientnämnden, 2014b). Då information om sin sjuka 

familjemedlem inte varit till belåtenhet, kan det leda till en känsla av otrygghet eller att 

familjens behov inte tagits på allvar. Johansson et al. (2005) förklarar i bakgrunden att 

närståendes osäkerhet om familjemedlemmens överlevnad uttrycker sig som rädsla. Rädsla 

föder otrygghet och tvärt om. Dessa känslor kan familj och närstående tänkas reflektera 

över i efterhand, när de tänker tillbaka på mötet i samband med familjemedlems 

livshotande sjukdom eller plötsliga död. Inkommande ärenden till Patientnämnden ligger 

ofta till grund för vårdgivarnas utvecklingsarbete, bland annat med de avvikelserapporter 

som skrivs (Patientnämnden, 2014b). En bärande del i arbetet att förbättra kvalitet och 

säkerhet i vården är rapportering av avvikande händelser (Socialstyrelsen, u.å.). 

 

Ett etiskt förhållningssätt kan innebära att sjuksköterskan har kännedom om vad som är 

korrekt respektive felaktigt uppträdande i förhållande till familj och närstående. Detta 

styrks även av ICN (2014) som framtagit en etisk kod för sjuksköterskor. Resultatet visar 

att begreppen respekt och empati överensstämmer med hur sjuksköterskans 

förhållningssätt gentemot närstående bör vara. I studien av Kutash och Northrop (2007) 

nämns att närstående behöver tröst, vilket även Loghmani et al. (2014) beskriver i 

bakgrunden. I mötet med familj och närstående kan tröst och stöd ges med hjälp av ett gott 
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omhändertagande. Närstående kan vara på olika nivåer psykologiskt, beroende på var i 

krisen de befinner sig. Detta medför att de är mer eller mindre mottagliga för information. 

Paralleller kan dras till krisreaktionens chockfas beskriven av Cullberg (2006), där det står 

att minnessvårigheter är vanligt förekommande. Strategier sjuksköterskan kan tillämpa är 

att anpassa och individualisera informationen, given på ett empatiskt sätt. Enligt Travelbee 

(1971) karaktäriseras empati som förmågan att förutse en människas beteende. 

 

Familj och närstående uttryckte en rad varierande känslor i mötet med sjuksköterskan. 

Warnock (2014) konstaterar i en studie att reaktioner skiljer sig åt och att det är omöjligt 

att förutse hur närstående kommer att reagera vid mottagandet av negativa besked. I 

bakgrunden beskrivs vidare att verbala kränkningar kan förekomma från närståendes sida, 

vilket överraskande nog inte framkom i resultatet. Att närståendes känslor och reaktioner 

skiljer sig åt kan förklaras utifrån kulturella skillnader. Det kan anses vara fel att visa 

känslor och hur berörd man faktiskt är, likaså att gråta och sörja öppet. Däremot var det en 

studie i resultatet där familjer beskrev starka reaktioner och perioder av gråt då en 

familjemedlem plötslig dog (Eggenberger & Nelms, 2007). 

 

Det visade sig att familj och närstående kände ett stort behov av att vara nära den sjuka 

familjemedlemmen. Som beskrivet i bakgrunden var det betydelsefullt för närstående att få 

besöka familjemedlemmen oavsett tid på dygnet (Kinrade et al., 2009). Delaktighet i 

omvårdnaden resulterade i att familj och närstående kände att de bidrog till att göra nytta. 

Mitchell och Chaboyer (2010) menar även att hopp etableras hos närstående när de 

involveras i omvårdnaden. I mötet kan sjuksköterskan bjuda in samt uppmuntra närstående 

till medverkan i omvårdnaden. 

 

Metoddiskussion 

 

Valet att utföra en litteraturöversikt grundades i att metoden ansågs kunna besvara 

föreliggande syfte och frågeställningar. Fördelen med att göra en litteraturöversikt var att 

få en överblick över den befintliga forskningen som finns inom omvårdnadsområdet i 

nuläget. 

 

En kvalitativ metod i form av intervjuer diskuterades i samband med att planeringen av 

arbetet påbörjades. En kvalitativ forskningsdesign har sitt ursprung i det holistiska 

synsättet och avser studera individuella personers levda erfarenheter av ett fenomen. Denna 

metod är lämplig då forskaren söker förståelse av innebörden av ett visst problem 

(Henricson & Billhult, 2012). Metoden hade kunnat användas för att svara på syftet, men 

resultatet hade blivit smalare och utgått från några få personers upplevelser. Metoden 

valdes bort av den orsaken att författarna ville eftersöka och sedan sammanställa aktuellt 

forskningsmaterial inom området för att få en omfångsrik sammanfattning. 

 

Det ursprungliga syftet för arbetet var annorlunda och ändrades då man insåg vid 

handledning från biblioteket att det inte fanns tillräckligt med tidigare publicerad forskning 

för att få fram ett trovärdigt resultat. När problemet uppdagades var alternativet att ändra 

metod eller arbetets syfte. Det senare alternativet valdes då för lång tid hade gått för att 

kunna ändra metodvalet. Konsekvenserna utav detta gjorde att tiden för insamling av 

artiklar, analys av resultat och diskussion minskade markant och kan ha påverkat den 

slutliga studiens kvalitet. Hade detta uppdagats tidigare hade mer tid till artikelsökning 

funnits vilket hade kunnat resultera i att fler relevanta artiklar hittats och inkluderats. 
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Både kvalitativa studier som syftar till att beskriva individers subjektiva upplevelse och 

erfarenhet av ett fenomen samt kvantitativa studier där någon form av strukturerade 

mätningar används för att ta reda på samband mellan olika variabler, exempelvis enkäter, 

inkluderades. Det aktiva valet att inkludera båda sorters studier gjordes då detta ansågs 

styrka studien, i enlighet med Forsberg och Wengström (2013) som antyder att båda 

metoderna kompletterar varandra inom omvårdnadsforskningen. 

 

Tydliga avgränsningar gjordes för att garantera reproducerbarhet (Polit & Beck, 2012). 

Tidsbegränsning av studier, publicerade mellan 2005-2015, gjordes för att öka 

reliabiliteten av studien, även för att vetenskapligt material är färskvara och nya studier 

ständigt publiceras och äldre material inte var av intresse (Östlundh, 2012). 

Beslut om att exkludera artiklar som inte hade tillgängligt abstract gjordes trots vetskapen 

om att detta kan ha bidragit till att flera artiklar som skulle svarat på syftet inte hittats. 

Exklusionskriteriet palliativ vård valdes för att begränsa sökningarna samt för att det inte 

ansågs överensstämma med föreliggande syfte. 

 

Vetenskapliga artiklar eftersöktes i databaserna CINAHL som innehåller referenser till 

nästan alla engelskspråkiga omvårdnads- och medicinska tidsskrifter (Polit & Beck, 2012), 

samt PubMed som är en version av Medline och innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar 

inom omvårdnad och medicin. CINAHL och PubMed valdes eftersom författarna har 

arbetat med databaserna tidigare. Vidare är författarna bekanta med hur databaserna är 

uppbyggda samt hur sökningar ska genomföras. Databasen SweMed+ innehåller 

vetenskapliga artiklar inom omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013), vilken 

användes inledningsvis för sökningar. Då inga sökningar ansågs ge relevanta artiklar 

exkluderades denna databas relativt omgående. Inga utav dessa sökningar redovisas i 

studien då detta inte ansågs påverka reliabiliteten. Cochrane är ytterligare en databas, 

vilken innehåller systematiska litteraturöversikter över behandlingar, terapier och 

förebyggande åtgärder inom hälso- och sjukvård. Databasen exkluderades redan innan 

datainsamling påbörjades då enbart originalartiklar önskades för att öka studiens validitet. 

 

Artiklarna som fanns vid datainsamlingen granskades noggrant, först enskilt och därefter 

diskuterades och klassificerades samtliga artiklars trovärdighet tillsammans utifrån 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag av Berg et al. (1999) samt Willman et al. 

(2011), bilaga A. Nio utav artiklarna klassificerades som hög kvalitet och sex stycken som 

medelhög kvalitet. Anledningen till att de ansågs ha medelhög kvalitet var antingen att 

studien hade ett stort eller oklart bortfall alternativt att metoden inte var tillräckligt 

beskriven. Både artiklar med hög kvalitet och medelhög kvalitet valdes att inkluderas i 

studien i enlighet med Rosén (2012) då författarna ansåg att de var relevanta och svarade 

på föreliggande syfte. De artiklar som bedömdes vara av låg kvalitet exkluderades i 

enlighet med Forsberg & Wengström (2013). Resultatet av bedömningsunderlaget fördes 

in och redovisas i en matris, bilaga B. 

 

De vetenskapliga artiklar som inkluderats i studien var alla skrivna på engelska, vilket är 

ett språk författarna har begränsade kunskaper i. Feltolkningar av artiklars innehåll kan ha 

gjorts, vilket i sin tur kan ha påverkat studiens reliabilitet. Vetenskapliga artiklar på 

svenska eftersöktes då detta kunnat öka reliabiliteten, men inga studier påträffades. 

Samtliga inkluderade artiklar i studien var peer-reviewed eller etiskt granskade för att öka 

tillförlitligheten. 
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Slutsats 

 

I samband med familjemedlems livshotande sjukdom eller plötsliga död är familj och 

närstående i behov av uppriktig information, framförd med empati och på ett förståeligt 

sätt. Närståendes reaktioner och känslor kännetecknas av chock, oro och utsatthet. Mötet 

mellan sjuksköterska och närstående i denna situation bör ske på närståendes villkor. 

Sjuksköterskans arbete kan utmärkas genom att inkludera familj och närstående i 

omvårdnaden samt förmedla stöd. Ett gott bemötande präglat av respekt och engagemang 

kan främja närståendes psykiska hälsa. 

 

Fortsatta studier 

Fortsatta studier bör undersöka hur sjuksköterskan tillämpar familjefokuserad omvårdnad i 

sitt kliniska arbete samt beskriva hur sjuksköterskan kan involvera familj och närstående i 

omvårdnadsarbetet. Det skulle vara intressant att genom vidare forskning undersöka hur 

närståendes reaktioner och känslor varierar beroende på kulturellt ursprung. 

Fortsättningsvis skulle det vara av intresse att genom intervju- eller observationsstudie 

undersöka skillnader i sjuksköterskans förhållningssätt gentemot närstående till vuxna 

respektive barn i samband med livshotande sjukdom eller plötslig död. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Sjuksköterskan har en central roll, både i den familjefokuserade omvårdnaden och i mötet 

med närstående. I sitt kliniska arbete kommer sjuksköterskor med stor sannolikhet att 

vårda patienter med livshotande sjukdom eller hamna i situationer där patienter plötsligt 

dör. I dessa situationer är närstående i behov av bekräftelse, stöd och information. 

Föreliggande studie är av betydelse för att sjuksköterskan på ett tillfredsställande sätt ska 

möta familj och närstående, och skapa djupare förståelse för tänkbara reaktioner och 

känslor närstående kan uttrycka. 
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BILAGA A 

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). 

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

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 väl genomförd 

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 väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagare och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och väl genomförd 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. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 



II 

 

 

BILAGA B 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Al-Mutair, A. 

S., Plummer, V., 

Clerehan, R., & 

O'Brien, A. 
2013 
Saudiarabien 

 

Needs and experiences of intensive 

care patients’ families: a Saudi 

qualitative study. 

Att identifiera familjers 

upplevda behov i relation 

till deras kultur och 

religion, när en 

familjemedlem innelåg på 

intensivvårdsavdelning. 

En deskriptiv och explorativ 

studie där semistrukturerade 

intervjuer användes för att få 

ingående information av 

familjemedlemmar. 

n=12 
(0) 

Sex teman identifierades: söka 

efter information, bevara 

uppmuntran, andlig läkning, 

upprätthålla närhet, involverad i 

vården och stöd som 

motarbetas. 

K 
I 

Auerbach, S. 

M., Kiesler, D. 

J., Wartella, J., 

Rausch, S., 

Ward, K. R., & 

Ivatury, R. 2005 
USA 
 

 

 

Optimism, Satisfaction With Needs 

Met, Interpersonal Perceptions of 

the Healthcare Team, and 

Emotional Distress in Patients’ 

Family Members During Critical 

Care Hospitalization. 
 

Fastställa om 

familjemedlemmars behov 

blev tillgodosedda, tecken 

och symtom på akut 

stressreaktion, 

vårdpersonalens 

uppfattning, nivå av 

optimism och samband 

mellan dessa variabler hos 

familjemedlemmarna. 
 

Kvantitativ metod med 

enkätundersökning. Förkortade 

versioner av Critical Care 

Family Needs Inventory, Acute 

Stress Disorder Scale, Brief 

Symptom Inventory, Impact 

Message Inventory och Life 

Orientation Test delades ut kort 

efter patienters inskrivning på 

intensivvårdsavdelning, samt 

efter utskrivning. 
 

n=40 
(0) 

Symtom på dissociation hos 

familjemedlemmar relaterat till 

akut stressreaktion var förhöjt i 

samband med patientens 

inläggning, men minskade 

signifikant efter utskrivning. 

Sjuksköterskor ansågs vara mer 

närvarande än läkare, vilket 

uppskattades. Tydliga samband 

fanns mellan optimism och 

tillfredställelse av att få sina 

behov tillgodosedda. Närstående 

var allra minst nöjda med 

bristen på information. 

K 
II 

Day, A., Haj-

Bakri, S., 

Lubchansky, S., 

& Mehta, S. 
2013 
Kanada 
 

Sleep, anxiety and fatigue in family 

members of patients admitted to the 

intensive care unit: a questionnaire 

study. 

Erhålla förståelse för 

sömnkvalitet, nivå av 

utmattning och ångest, 

samt faktorer som orsakar 

sömnbrist hos närstående i 

samband med patienters 

kritiska tillstånd. 

Enkätstudie som förenades med 

tre validerade instrument: 

General Sleep Disturbance 

Scale (GSDS), Beck Anxiety 

Index (BAI) och Lee Fatigue 

Scale (NRS-F). 
 

n=100 
(6) 

Majoriteten av närstående 

upplevde måttlig till svår 

sömnstörning och utmattning, 

samt lindrig ångest. 
 

P 
II 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Eggenberger, S 

& Nelms, P. 
2007 
USA 
 

 

Being family: the family experience 

when an adult member is 

hospitalized with a critical illness. 
 

Att förstå och tyda 

familjers upplevelse när en 

vuxen familjemedlem 

läggs in på sjukhus för att 

vårdas för livshotande 

sjukdom. 
 

En kvalitativ studie med semi-

strukturerade intervjuer. 

Innehållet analyserades med 

hjälp av Van Manens 

hermeneutiska metod. 
 

n=41 
(0) 

Att erfara när en familjemedlem 

vårdas för livshotande sjukdom 

gör familjer ytterst starka. Att 

vara där som enad familj gör det 

möjligt att uthärda den 

känslomässigt svåra situationen. 

 

K 
I 

Fridh, I., 

Forsberg, A., & 

Bergbom, I. 
2009 
Sverige 
 

 

Close relatives´ experiences of 

caring and of the physical 

environment when a loved one dies 

in an ICU. 
 

Att undersöka närståendes 

upplevelse av vården och 

vårdmiljön när en anhörig 

dör på en 

intensivvårdsavdelning.  
 

Intervjustudie analyserad med 

fenomenologisk-hermeneutisk 

metod.  
 

n=17 
(0) 

I resultatet framkom sju teman: 

konfronteras med hotet av 

förlust, upprätthålla en vaka, lita 

på vården, anpassa och försöka 

förstå, möta döden, behovet av 

att vara ifred och att vara 

tillsammans samt uppleva 

försoning. 

K 
I 

Gaeeni, M., 

Farahani, M. A., 

Seyedfatemi, 

N., & 

Mohammadi, N. 
2015 
Iran 

Informational Support to Family 

Members of Intensive Care Unit 

Patients: The Perspectives of 

Families and Nurses. 

Förklara familjers 

perspektiv och behov 

angående informativt stöd 

när en familjemedlem 

befinner sig på 

intensivvårdsavdelning. 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer. En 

traditionell innehållsanalys 

användes. 

n=31 
(0) 

Tre huvudkategorier uppstod; 

tillhandahålla information, 

hantera information och 

använda information. 

K 
I 

Kutash, M., & 

Northrop, L. 
2007 
USA 

Family members' experiences of the 

intensive care unit waiting room. 

Undersöka 

familjemedlemmars 

perspektiv på och 

erfarenheter av väntrum i 

anslutning till 

intensivvårdsavdelning. 

En kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer. 

n=6 
(0) 

Det ansågs vara viktigt att vid 

besök kunna vistas i närheten av 

patienten. Engagerad och 

empatisk vårdpersonal var 

betydelsefullt. Väntrummet bör 

vara välkomnande och bekväm. 

Det visade sig vara en plats där 

närstående kan ge varandra 

tröst. Slutligen betonades vikten 

av information om patientens 

tillstånd. 

K 

I 

 



IV 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Mitchell, M.L., 

Chaboyer, W. 
2010 
Australien 
 
 

 

Family Centred Care-A way to 

connect patients, families and 

nurses in critical care: A qualitative 

study using telephone interviews. 
 

Att beskriva familjers 

upplevelse av att delta i 

omvårdnaden av deras 

svårt sjuka närstående med 

stöd av sjuksköterskan.  
 

Telefonintervjuer med kvalitativ 

analys.  
 

n=10 
(0) 

Studien resulterade i tre 

övergripande teman kopplat till 

familjers upplevelse av att delta 

i omvårdnaden av en svårt sjuk 

familjemedlem: stadgande vård, 

att anknyta till den sjuka 

familjemedlemmen och 

samarbete med sjuksköterskan. 

K 
I 

Obringer, K., 

Hilgenberg, C., 

& Booker, K. 
2012 
USA 

Needs of adult family members of 

intensive care unit patients. 

Studera närståendes 

nuvarande uppfattning om 

deras behov då en 

familjemedlem vårdades 

för livshotande sjukdom 

på intensivvårdsavdelning. 

En enkätstudie med deskriptiv 

design. 

n=50 
(5) 

Det som skattades högst av 

deltagarna var att få sina frågor 

ärligt besvarade, att vara säker 

på att bästa möjliga vård ges, 

kännedom om hur utgången 

förväntas bli, att bli uppringd 

om patientens tillstånd förändras 

samt vetskap om den 

medicinska behandlingen. 

K 

I 

Płaszewska-

Żywko, L., & 

Gazda, D. 
2012 
Polen 

Emotional reactions and needs of 

family members of ICU patients. 

Analysera närståendes 

problem och bedöma deras 

känslomässiga reaktioner 

och behov. 

Enkätstudie baserad på 

frågeformulär vars innehåll 

bestod av demografisk data, 

känslor och behov. Courtauld 

Emotional Control Scale 

(CECS) användes för att 

utvärdera närståendes känslor. 

n=60 
(0) 

Majoriteten av närstående 

upplevde ångest, osäkerhet, 

rädsla, nedstämdhet och 

nervositet i samband med 

familjemedlems inläggning på 

intensivvårdsavdelning. 

K 

II 

Santana Freitas, 

K., Gomes 

Menezes, I., & 

Carneiro Mussi, 

F. 2012 
Brasilien 

Comfort from the perspective of 

families of people hospitalized in 

the intensive care unit. 

Förstå betydelsen av tröst 

hos familjer vars 

familjemedlem vårdas på 

intensivvårdsavdelning. 

Semistrukturerade intervjuer där 

en kvalitativ dataanalys 

användes. 

n=14 
(0) 

Sju kategorier identifierades när 

deltagarna bads beskriva 

betydelsen av tröst: trygghet, 

mottaglighet, information, 

socialt och själsligt stöd, närhet, 

bekvämlighet och samverkan. 
 

K 
I 

 

 

 



V 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Söderström, I.-

M. K., 

Saveman, B.-I., 

Hagberg, M. S., 

& Benzein, E. 

G. 
2009 
Sverige 

Family adaptation in relation to a 

family member´s stay in ICU. 
 

Att beskriva familjers 

anpassning under vistelse 

på intensivvårdsavdelning 

och 18 månader efter 

utskrivning.  
 

Kvalitativ intervjustudie med 

hermeneutisk analysdesign.  
 

n=31 
(0) 

Tre teman presenteras; strävan 

efter uthållighet, strävan efter 

tröst och strävan efter att 

återuppbygga livet under nya 

förutsättningar. 

K 
II 

Verhaeghe, S., 

van Zuuren, F., 

Defloor, T., 

Duijnstee, M., 

& Grypdonck, 

M. 2007 
Belgien 

How does information influence 

hope in family members of 

traumatic coma patients in intensive 

care unit? 

Att fastställa sambandet 

mellan hopp och 

information som delges av 

vårdpersonalen. 

En kvalitativ metod med 

djupgående intervjuer. 

n=22 
(0) 

Familjemedlemmar vill få så 

korrekt information som 

möjligt. Informationen ska ges 

av läkare och sjuksköterskor på 

ett förståeligt sätt för att ge 

utrymme för hopp. 

K 
II 

Wåhlin, I., Ek, 

A.-C., & Idvall, 

E. 
2009 
Sverige 

Empowerment from the perspective 

of next of kin in intensive care. 
 

Att beskriva hur närmast 

anhöriga kan känna makt 

över situationen när en 

familjemedlem är i behov 

av intensivvård. 
 

En fenomenologiskt utförd 

intervjustudie. 
 

n=13 
(0) 

Huvudfynden var att 

sjukvårdspersonalen, på ett 

genuint sätt, kan hjälpa och 

underlätta närståendes förmåga 

att känna inre styrka och kraft. 

K 
I 

Yousefi, H., 

Karami, A., 

Moeini, M., & 

Ganji, H. 2012 
Iran 

Effectiveness of nursing 

interventions based on family needs 

on family satisfaction in the 

neurosurgery intensive care unit. 

Att analysera 

tillfredsställelsen hos 

familjer till patienter på 

intensivvårdsavdelning. 

Enkätstudie med randomiserat 

utvald kontroll- och 

interventionsgrupp. 

Frågeformuläret Society of 

Critical Care Medicine’s Family 

Needs Assessment 

(SCCMFNA) användes. 

n=64 
(0) 

Studiens resultat visar att 

vårdinterventioner baserade på 

närståendes och 

familjemedlemmars behov 

ökade deras tillfredsställelse. 

RCT 
II 

 


