
2010:107 

D - U P P S A T S

Behov hos närstående till
personer som vårdas på en

intensivvårdsavdelning

 Ann Hansson

Luleå tekniska universitet

D-uppsats
 Omvårdnad 

Institutionen för Hälsovetenskap
Avdelningen för Omvårdnad

2010:107  - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--10/107--SE



 

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

 

 

 

 

 

Behov hos närstående till personer som vårdas på en 
intensivvårdsavdelning 

 
Needs of next-of-kin to persons being admitted at the intensive care unit 

 

Ann Hansson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete inom specialistutbildning med inriktning intensivvård, 15hp 

Vårterminen 2010 

Handledare: Birgitta Lindberg 



 2

 
Behov hos närstående till personer som vårdas på en intensivvårdsavdelning 

 

Ann Hansson 

 

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

Abstrakt 

Att vara närstående till kritiskt sjuka personer som behöver vård i en 
högteknologisk miljö som intensivvård kan upplevas som påfrestande. Syftet 
med detta examensarbete var att beskriva behov hos närstående till personer som 
vårdas på en intensivvårdsavdelning. Fem närstående till personer som hade 
vårdats på en intensivvårdsavdelning deltog i studien. Datainsamling 
genomfördes med kvalitativa intervjuer och analyserades med en kvalitativ 
tematisk innehållsanalys. Analysen resulterade i ett tema och fyra kategorier. 
Temat som framkom var: Att söka efter kontroll i en oviss situation. De 
kategorier som bildade temat var; att vilja veta, att få stöd att vara nära och 
delaktig, att bli sedd och uppmärksammad av personalen, att få lugn och ro. 
Resultatet visade att det fanns olika behov hos närstående. Det rörde sig om att 
få veta allt som hände, framför allt vid de första momenten, men också under 
hela behandlingsperioden. Närstående behövde stöd för att vara nära det sjuke, 
för att stötta och skydda. Personalen behövdes verkligen för att informera och 
stötta behövande närstående för att klara av att se sina anhöriga så svårt sjuka. 
Hjälp och assistans till lugn och ro behövdes. Med bra fortlöpande information, 
bra personellt bemötande och gott stöd kan närståendes behov tillgodoses. 
Studien visar att närståendestödet kan förbättras och fortfarande behöver 
utvecklas.  

 
Nyckelord: Intensivvård, närstående, upplevelser, behov, personal, intervjuer, 
tematisk innehållsanalys 
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Abstract 

Having a critically ill person needing care in an intensive high-tech environment 
can be experienced as stressful by next-of-kin. Aim of this study was to describe 
needs of next-of-kin to persons being admitted at the intensive care unit. Data 
collection was done through a qualitative interview study and was analyzed by a 
qualitative thematic content analysis. The analysis resulted in one theme and 
four categories. The theme that emerged was: To seek to have control when 
being in an uncertain situation. The categories that formed the theme were; 
wanting to be informed, support to be able to be close and involved, to be 
noticed and be payed attention to by the staff members, to get peace and 
calmness. The result showed that there were various needs experienced by next-
of-kin. They wanted to have information of what was happening especially the 
first moments of patient stabilizing process, but also through out the treatment 
period. They needed support to be able to be close in order to give support and 
protection to their beloved ones as well being involved. Staff members were 
really needed for information and support in order for the next-of-kin to be able 
to cope with the situation of seeing their relatives so critically ill. Help and 
assistance to calmness and piece was needed. Conclusion: With good continuous 
information, support and assistance from skilled staff, needs of next-of-kin can 
be improved and met. The study shows that the support of the next-of-kin can be 
improved and is still in need of development. 
 
Keywords: Intensive care unit, next-of-kin, experience, needs, staff members, 
interviews, thematic content analysis 
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Livet förändras dramatiskt när närstående blir svårt sjuka eller svårt skadade och därmed 

behöver vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) (Hupcey & Penrod, 2000; Johnson et al., 

1995; Titler, Cohen & Craft, 1991; Van & Tesh, 2000). I det dagliga livet tas det ofta för givet 

att allt ska gå sin gilla gång utan problem (Jamerson et al., 1996), men vid akut insjuknande 

kan osäkerhet, rädsla, depression och posttraumatisk stress upplevas av närstående (Davidson, 

2009; Jamerson et al., 1996). Studier (Martin, Rodriguez & pérez San Gregorio, 2005; 

Stricker et al., 2009) visar att olika faktorer kan påverka närståendes psykologiska 

välbefinnande samt tillfredsställelse. Dessa faktorer kan vara exempelvis sjukdomsgrad, 

patient-sjuksköterska förhållandet, skrivna inläggnings-/utskrivningskriterier, 

patientprognosen och IVA miljön. Närstående upplever ofta stress och förvirring, sökande 

efter information samt försöker uppfylla sina egna och den sjukes behov (Gelling & Prevost, 

1999; Jarmerson et al., 1996; Zazpe et al., 1997). Situationen för närstående på IVA beskrivs 

som känslomässigt splittrande (Jamerson et al., 1996; Van Horn & Tesh, 2000). Känslan av 

att ha tappat kontrollen över situationen, hat, känna sig förbrukad och utmattad beskrivs också 

som vanlig hos närstående (Kleiber et al., 1994; Van Horn & Tesh, 2000). Att inte kunna 

kommunicera med patienten och fatta svåra beslut, som närstående är tvungna att göra i vissa 

situationer, gör det ännu svårare att acceptera situationen. De närstående som inte har 

förmågan att anpassa sig till situationen är de som har det svårast (Morton & Fontaine, 2009, 

s. 33-34). Tillhandahållande av förtroendestöd, som information, råd och vägledning av de 

närståendes egna sociala nätverk, reducerar deras psykiska symptom av ångest (Jones & 

Griffiths, 1995). Möjligheten att vara iblandad i vården av patienten är också av emotionell 

fördel för närstående (Davidson, 2009; Hammond, 1995).  

 

Närstående kan vara en person med släktskap men även en vän, en granne eller en person från 

en utökad familj, det vill säga, ett familjenätverk som till exempel inkluderar far- och 

morföräldrar. Begreppet kan omfatta en eller flera personer och relationen kännetecknas av 

gemenskap och ett starkt ömsesidigt engagemang. I det allmänna språket är begreppet anhörig 

fortfarande det mest vanliga (Morton & Fontaine, 2009, s. 33; Söderström, Saveman, Hagberg 

& Benzein, 2009). Närstående har emellertid många olika och varierande behov under den 

period som deras anhöriga är kritiskt sjuka, exempelvis behovet av stöd genom bra resurser 

och samtal, tröst för att ges möjlighet att känna hopp om önskad utgång, information för att få 

överensstämmande realistisk och läglig information, närhet, genom att vara fysiskt och 

känslomässigt nära patienten. Behovet av säkerhet, genom att känna tillit till vårdpersonalen 

(Johnson et. al., 1998; Leung, Chien & Mackenzie, 2000; Morton & Fontaine, 2009, s.35). De 
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accepterar i många fall att mycket tid går åt till att vänta utanför patientrummet, eftersom de 

vill vara nära och lätt tillgängliga (Bond, Draeger, Mandleco & Donnelly, 2003; Gelling & 

Prevost, 1999; Hupcey & Penrod, 2000; Zazpe, Margall, Otano, Perochena & Asiain, 1997). 

Studier (Koller, 1991; Mi-kuen, French, & Kai-kwong, 1999; Price, Forrester, Murphy & 

Monaghan, 1991; Stricker et el., 2009) visar att patienternas behov av närståendes närvaro för 

information och närhet är mycket stort och i många fall inte uppfylls. 

 

Intensivvård är en avancerad och högspecialiserad form av vård, där övervakning och 

behandling av kritiskt sjuka personer är möjlig (Booij, 2003; Wikström & Larsson, 2004). 

Miljön på intensivvårdavdelningar är högteknologisk och patienter som vårdas är vanligen 

personer som drabbats av akuta sjukdomar, trauma eller försämring av kroniska tillstånd och 

därför är i behov av högt specialiserad vård med stöd av teknisk utrustning (Beatti & Calphin-

Davies, 1999; Burns, 1995; Wikström & Larsson, 2004). Utvecklingen av den teknik som är 

livräddande eller livsuppehållande har betytt att en mer avancerad vård kan ges (Miller, 

Forbes & Boyle, 2001; Kirchhoff et al., 2000). Henneman och Cardin (2002) studie visar att 

inom intensivvård demonstreras ökad användning av familjefokuserade vård. Tidigare hade 

enheterna inte utrymme för närstående, och de uppmuntrades inte heller att delta. Inriktningen 

är att på bästa sätt möta behoven hos patienten och närstående som en enhet trots den viktiga 

livsuppehållande teknologin. Hanneman och Cardin (2002) visar att skiftet till 

familjfokuserad vård är ett bra exempel på hur strukturen och funktionen av intensivvård har 

ändrats genom åren. 

 

Personalen inom intensivvård består av olika personalkategorier exempelvis överläkare, 

kirurger, anestesiologer, intensivvårdssjuksköterskor, undersköterskor och sjukgymnast.  

Arbetet är ett typiskt lagarbete, där varje person utför arbetet utifrån sin yrkesroll och sitt 

ansvarsområde. Det är oftast sjuksköterskor som är närmast patienter och dess närstående. 

Sjuksköterskors ansvar är att bedöma, analysera, planera, genomföra och utvärdera avancerad 

omvårdnad av akut och/eller kritiskt sjuka patienter i alla åldrar och att omhänderta de 

närstående som kan befinna sig i en krissituation (Davidson, 2009; Morton & Fontaine 2009, 

s. 203-204). För att förebygga de psykologiska besvären måste intensivvårdssjuksköterskor 

skapa en bra relation till närstående, med målet att hjälpa dem att hantera situationen så bra 

som möjligt, så att de kan vara en resurs för patienten (Davidson, 2009). Relationen ska 

grundas på öppen kommunikation, som att kunna dela med sig av olika information, med 

målet att hjälpa närstående att hantera stressen och kunna förmedla förtröstan till sina 
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anhöriga (Azoulay et el., 2001). Enligt Davidson (2009) är intensivvårdssjuksköterskors 

ansvar att tillhandahålla ett strukturerat närståendestöd och att involvera de närstående i 

vården av patienten. 

 

Studier (Kleinpell & Power, 1992; Koller, 1991; Mi-kuen, French, & Kai-kwong, 1999; 

Stricker et al, 2009; Price, Forrester, Murphy, & Monaghan, 1991) visar att sjuksköterskor 

underskattar betydelsen av närståendes behov, som att få information och att ges möjlighet att 

få vara nära personen som är sjuk. För att patienten och närstående ska kunna erhålla bästa 

möjliga omvårdnad är det viktigt att personalen kan bedöma och bemöta närståendes behov. 

Med utgångspunkt från detta är syftet med examensarbetet att beskriva behov hos närstående 

till personer som vårdas på en intensivvårdsavdelning.  

 

METOD 

En kvalitativ ansats är vald för att beskriva behov hos närstående till personer som vårdas på 

en intensivvårdsavdelning. Kvalitativ forskningsmetod används för att få vetskap om och 

beskriva beteenden, perspektiv, känslor och människors erfarenheter och vad som är 

kärnpunkten i deras liv (Polit & Beck, 2008, s. 63-64).  

 

Deltagare 

I studien deltog fem närstående till personer som hade vårdats på en intensivvårdsavdelning i 

Norrbotten. Urvalet skedde genom ett ändamålsenligt urval. Deltagarna var kvinnor och män 

mellan 30 och 64 år (md=45). Kriterierna för deltagande var att de närstående skulle vara 

vuxna (män eller kvinnor) över 25 år, patienten skulle ha vårdats på IVA i minst tre dygn. 

Anledningen till att de skulle ha vårdats tre dygn var för att deltagarna skulle ha hunnit få 

erfarenhet av miljön på IVA. Enligt Polit och Beck (2008) finns det inga regler för hur stor 

urvalsgruppen ska vara i kvalitativa studierna. Antalet deltagare styrs av syftet med studien, 

kvalitén på insamlad data samt typ av urvalsstrategi.  

 

Procedur 

Efter muntligt godkännande av enhetschefen på den aktuella intensivvårdsavdelningen, valde 

enhetschefen ut närstående som uppfyllde inklussionskriterierna. Enhetschefen tog 

telefonkontakt med sju personer, berättade om studiens syfte och varför de blev utvalda. Till 

de närstående som var intresserade, skickade enhetschefen ett informationsbrev med 
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svarstalong. Informationsbrevet innehöll information om studiens syfte, att det var frivilligt att 

delta, att deltagarna hade rätten att avbryta sin medverkan utan att förklara varför, vilka 

intervjumetoder som skulle användas och hur intervju materialet skulle behandlas.  Alla 

tillfrågade utom två tackade ja, fick författarens hemadress och samtyckte genom att 

underskriva svarstalongen och returnerade den. Totalt intervjuades fem personer som 

uppfyllde inklusionskriterierna och hade möjlighet att delta i studien inom utsatt tid. De 

aktuella deltagarna blev sedan uppringda för att ges möjlighet att bestämma tid och plats för 

intervjun. En av dem ville ha intervjun på intensivvårdsavdelningens konferensrum, medan 

resten ville ha det i sin hemmiljö.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer. Med öppna frågor får den 

intervjuade möjligheten att tala fritt med egna ord och beskriva sina upplevelser (Polit & 

Beck, 2008, s. 414). Innan intervjun påbörjades förvissade sig intervjuaren om att de hade 

förstått att intervjun var frivillig och att de hade rätt att avbryta samtalet när som helst utan att 

uppge något skäl. För att kunna ge den intervjuade full uppmärksamhet hade intervjuaren inte 

någon intervjuguide synlig, allt för att göra samtalet så normalt som möjligt. Det gav även 

bättre möjligheter för deltagarna att koppla av och prata fritt. Intervjuaren fokuserade på 

känslorna då personen blev sjuk, hur det var när som närstående kom in på intensivvårds- 

avdelningen, miljöupplevelsen, hur de upplevde personalens bemötande, på vilket sätt de fick 

information. Inledningsfrågor som berätta, beskriv hur det var när, till exempel när din 

maka/make blev sjuk, följdes upp med följdfrågor som exempelvis, berätta mer, beskriv hur 

det var. På så sätt gavs chansen för den intervjuade att beskriva sina känslor och upplevelser. 

Intervjun varade mellan 30-60 minuter och spelades in på ljudfil. Inspelningen skrevs därefter 

ut ordagrant.  

 

Analys 

Analysen genomfördes med en tematisk innehållsanalys, som innebär att både manifest och 

latent data redovisas. I den manifesta innehållsanalysen återger forskaren intervjupersonernas 

reflektioner utan att värdera dem, med den latenta delen kan forskaren sedan tolka den 

underliggande meningen i intervjutexten (Downe-Wamboldt, 1992). De fem ljudfilsinspelade 

intervjuerna avlyssnades noggrant och transkriberades sedan ordagrant till text. Varje 

intervjutext lästes igenom ett flertal gånger för att ge en känsla för helheten. Med 

utgångspunkt från studiens syfte extraherades sedan meningsenheter, omfattande text togs 
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med för att inte sammanhanget skulle tappas bort. Meningsenheterna kondenserades utan att 

kärnan i innehållet förlorades. Kondenserade meningsenheterna kodades, jämfördes och 

sorterades in i kategorier efter liknande sammanhang och innehåll i flera steg, till dess att 

kategorierna uteslöt varandra. Det manifesta innehållet utgjordes av de kategorier som 

formulerades (jfr. Downe-Wamboldt, 1992). Sista steget i analysen var att formulera ett 

övergripande tema som motsvarar den underliggande meningen.  

 

Etiska aspekter 

Innan den empiriska delen av studien påbörjades gjordes en forskningsetisk prövning som 

godkändes av etiska gruppen vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Deltagarna fick ett informationsbrev där syftet med studien framgick och hur den skulle 

genomföras, till exempel att intervjun skulle spelas in med digital diktafon, de fick även ge 

sitt skriftliga samtycke till deltagandet. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är samtycke en 

viktig etisk princip. Deltagarna försäkrades att det insamlade materialet skulle behandlas 

konfidentiellt, innebärande att material som identifierar de personer som ingår i 

undersökningen inte redovisas och att det enbart är författaren och handledaren som skall ha 

tillgång till materialet (Polit & Beck, 2004, s. 180). Innan varje intervju försäkrade sig 

författaren om att deltagarna förstått att medverkan var frivillig och även om innebörden av 

medverkan. Deltagarna meddelades att allt material skulle förstöras efter. Författaren påminde 

deltagarna innan intervjuerna började att allt var frivilligt och att deltagarna hade rätt att 

avbryta samtalet när som helst utan att förklara varför. Eftersom intervjuer kan väcka många 

känslor, till exempel att tiden när någon låg på IVA återupplevs starkt, kan det vara 

påfrestande för den närstående. Författaren var uppmärksam på detta och beredd att, med 

tillstånd från enhetschefen, erbjuda möjlighet för den som ville, att prata med 

sjukhuskuratorn. För att försäkra sig om att ingen annan än författaren och handledaren kan ta 

del av materialet, har inspelningar och utskrifter skyddats, genom att förvaras i låsta 

utrymmen. Deltagarna informerades om att det material som finns inspelat på ljudfilen ska 

förvaras inlåst under arbetets gång och skall förstöras så fort som studien är godkänd och 

publicerad i Universitetets publiceringsdatabas för rapporter. 
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RESULTAT  

Analysen resulterade i fyra kategorier och ett allomfattande tema (Tabell 1) som presenteras 

nedan och illustreras med citat från intervjuerna.  

 
Tabell.1: Översikt över tema (n=1) och kategorier (n=4) 
___________________________________________________________________________
Tema    Kategorier 
___________________________________________________________________________ 
 

Att söka efter kontroll i en oviss situation Att vilja veta  

 

Att få stöd att vara nära och delaktig 

 

Att bli sedd och uppmärksammad av 

personalen 

  

Att få lugn och ro 

___________________________________________________________________________ 

 

Att söka efter kontroll i en oviss situation  

Resultatet av kategoriseringarna visar att när någon blir svårt sjuk och hamnar på intensiven 

tappar de närstående makt över situationen på grund av att de inte är förberedda, de blir 

chockade, rädda och oroliga och upplever att de inte kan kontrollera skeendet. Situationen gör 

att de är tvungna att förlita sig helt på vård personalen. Men samtidigt finns viljan att vara där 

för den sjuke och hjälpa till i den mån det är möjligt. För att göra detta behövs god och tydlig 

information, hjälp att orka vara med och vara nära i den skrämmande miljön. Behovet av att 

bli sedda och uppmärksammade av personalen är stort och det är viktigt att stöd ges för att 

lugna.   

 

Att vilja veta  

Närstående beskrev att när någon som står en nära blir akut sjuk är det svårt att förstå och 

därför är det viktigt att få veta vad som har hänt och vad som kan förväntas hända. Det var 

viktigt att få relevant och fortlöpande information om den sjuke personens prognos och 

tillstånd. Närstående kände att den information de fick från läkarna var ärlig. Det gjorde det 
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lättare att förstå läget och på något sätt acceptera situationen, även om det såg illa ut. 

Informationen beskrevs som realistisk och att den gavs på ett språk som gjorde den lätt att ta 

till sig, samtidigt som lite hopp om utgången gavs. 

 

o jag tycker att informationen.. jätte bra … information o i lagom doser men … 

det är ju.. det är väldigt betydelsefullt på vilket sätt dom ger att dom inte tar allt 

hopp även om det ser illa ut. Den första läkaren, jag vet inte vad han hette, men 

det var väldigt bra, sakligt o liksom fint… ett litet! litet hopp (med skratt). 

 

Frustration upplevdes vid de tillfällen när personalen inte svarade på frågorna. Det sades att 

personalen prioriterade apparater och inte förstod betydelsen av att inte berätta allt om 

personens tillstånd. Närstående beskrev att alla inte förstod hur de upplevde tiden på IVA, 

som förtvivlan och maktlöshet och att ibland vara tvungna att tigga för att få svar på sina 

frågor. 

 

 
o så stå man där o ibland kanske kom man in o så sa man, nämen hur är det 

idag? ”ja vänta! vänta jag ska bara göra det här” o det kan man förstå när det 

håller på med sina apparater så här o vi … vi var ju som man stod där o vänta 

då.. o så sen gick dom.. det var som att, man fick aldrig svar på frågor 

 

Närstående beskrev att de ville att personalen skulle vara ärliga med att informera. Förståelsen 

för att sjuksköterskor inte kunde svara på alla frågor fanns där, men i sådana fall kunde 

sjuksköterskorna hjälpa till genom att ordna samtal med läkare. 

 

o ibland det var så där a om vi fråga nånting så var som besvärligt att vi fråga 

man ju kanske be doktorn komma o förklara eller då kan man säga` jag vet inte 

men jag ska be nån som kan förklara det komma’ .. det var som att om dom 

låtsades att vi fanns inte o vill inte svara på frågor, lite så kändes det 

 

Det var svårt att minnas allting som sagts, därför var de ofta flera vid informationen. De ville 

också ha stöd av andra för att klara av den information som gavs, speciellt om den var tuff. 

Närstående beskrev att de ville höra en positiv prognos men rädslan att den skulle vara 

negativ gjorde att informationen helst inte togs emot enskilt.    
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det är jättebra att vara två för man minns inte allting.. inte egen .. man är väl 

lite chockad då 

 

Informationsbristen beskrevs som det jobbigaste eftersom de inte visste någonting och ibland 

inte ens vågade ställa en fråga, för att undvika känslan av att vara till besvär.   

 

Just som anhöriga, man är ju.. man är ledsen, man är orolig om man (paus)… 

det behövs så lite för att man ska tycka att man mår lite bättre, information är 

det viktigaste, för att inte veta det är ju det jobbigaste … 

 

Trygghet upplevdes och hoppet hölls uppe när informationen om patientens tillstånd gavs. 

Önskan fanns om en specifik tid att ringa och bara få svar på sina frågor. Eftersom det inte var 

möjligt att övernatta i anhörigas rum önskades kontakt via hemtelefon, vid förändringar i den 

sjuke personens tillstånd.  

 

då säger sköterskan att e, att han hade haft hjärtstopp på natten e (paus) o då 

blev som så här, nämen Gud, nämen varför har ni inte ringt?..nej för vi tyckte 

inte att det behövdes .. alltså vi var.. nämen för vem? behövdes för oss eller för 

er eller?. Nej doktorn bedömde att det inte behövde ringas, o då tappade vi som 

förtroendet. 

 

Närstående beskrev att det var påfrestande att åka hem med obesvarade frågor, på grund av att 

sjuksköterskorna inte kunde svara på alla frågor, utan hänvisade till läkaren, som inte var 

anträffbar då. Vid andra tillfällen var läkaren inte påläst och kunde därför inte svara på frågor. 

Dessa tillfällen upplevdes som mycket frustrerande och gav känslan att personalen på IVA 

inte tog riktigt ansvar för den sjuke. 

 

nu vill vi veta vad som händer det är ändå två veckor man.. man vill ha nå 

feedback o då kom en kvinnlig läkare o hon visste ingenting, alltså absolut 

ingenting, hon hade ingenting att tillföra, hon satt där med sina papper o när vi 

frågar om saker kring han då visste hon ingenting, hon visste det hon hade fått 

rapport om just då . 
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Informationen när till exempel patienter flyttades till eller från IVA upplevdes som dålig.  

IVA kontaktades för information istället för att IVA tog kontakt. Svårigheten att hitta på IVA 

beskrevs liksom känslan av att personalen hade bråttom där och var störda på grund av 

närståendes oro. Utmärkningen från anhörigrummet till salarna var dålig vilket gjorde det 

svårt att hitta rätt.  

 
o när man skulle gå till fikarummet, då hitta man knappt tillbaka, man tänkte 

inte på hur man gick ungefär, man hade andra tankar .., o sen, hit ska man hitta 

tillbaka då, dit nu var de där rödpruttarna på golvet o gröna pruttar men jag vet 

inte … jag tycker att jag gick jämt fel o hamna in på fel rum o (stort skratt!) så 

det .. det tycker jag var dåligt 

 

 

Att få stöd att vara nära och delaktig 

Närstående beskrev att timmarna blev långa när anhöriga plötsligt blev svårt sjuka och 

hamnade på IVA, situationen beskrevs som traumatisk och ledsam, eftersom man blev rädd 

att de inte skulle överleva. I väntan på att patienten skulle stabiliseras upplevdes situationen 

som stressig. Att stå och vänta utanför ensamma gjorde att de kände sig övergivna i sin 

längtan att få gå in och stötta den sjuke personen. Dessutom upplevdes frustration och 

funderingar kring omhändertagandet, speciellt när de blev bortglömda i anhörigas rum. 

Genom att ringa till sina anhöriga och vänner för tröst och stöd försökte närstående hålla 

hoppet uppe.  

 

så när jag tänkte på hur det skulle ha blivit om jag hade fallit ihop o gråtit, 

fanns det då nån där som hade tagit hand om mig? (skratt) men kanske det 

 

Känslan av hur skrämmande det var att sitta där och se sina anhöriga kämpa för livet 

beskrevs. Även maktlösheten upplevdes frustrerande eftersom patienterna var så sjuka, 

nersövda och uppkopplade med massvis med slangar. De upplevde sig ha tappat kontrollen 

över situationen när de inte kunde bidra med någonting för att hjälpa till, utan var tvungna att 

överlämna allt till personalen.  

 

den första början vart lite skrämmande när man börja höra att hon inte håller 

på att få in luft o allting så där, för då vill man nästan springa ut därifrån 
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 Vikten av stöd när en anhörig blev svårt sjuk beskrevs, de glömde bort sig själva och 

behövde någon som stöttade och påminde om vad som borde göras. De beskrev hur 

skrämmande det var när den sjuke fick andnöd och skulle sugas, eller när hjärtfrekvensen gick 

ner, de berättade att de blev kraftigt berörda vid sådana tillfällen. 

 
att hur har ni det? o hur känns det? o det behöver man ju också när man sitter 

där o är jätte oroliga, man kanske glömmer bort att äta, man glömmer bort att 

fara hem o sova 

 

Intensivvårdsmiljön beskrevs som skrämmande och stressig, detta på grund av alla apparater 

och datorer. Vissa var rädda att röra någonting som inte fick röras, alla var oroliga över att 

den sjuke hade ont och plågades eftersom han/hon var nersövd och inte kunde meddela sig 

med omvärlden. Närstående upplevde maktlöshet, men sjuksköterskorna bekräftade att allting 

var lugnt och att patienten inte hade ont, för de var väl smärtlindrade och genom apparaterna 

kunde sjuksköterskorna se i fall de hade ont. Närstående sa att denna bekräftelse var lugnande 

och gav förmågan att våga vara nära den sjuke. 

 

nån av sköterskorna  sa då … ”han känner ingenting utan det är, han är så 

smärtlindrat o nedsövd så att han känner ingenting… o dem hade ju…. som en 

kontroll panel där inne där de sitter också o dem var mycket hos X då, runt 

omkring honom. 

 

Betydelsen av att få stöd för att bearbeta händelserna och vikten av att ha någon att prata med 

och att de verkligen kände att någon lyssnade var viktigt. Stödet gjorde att närstående orkade 

med att vara nära den sjuka personen. 

 

så där satt jag o bearbeta det som hände o så ringde jag … o det var väl också 

bra att man fick som upprepa det som hade händ… o berättade 

 

 Alla olika uppfattningar om den sjukes tillstånd och prognosen beskrevs. Av den anledningen 

ville alla vara med, de ville bilda sig en egen uppfattning eftersom alla som var inne kom ut 

med olika versioner. 
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men samtidigt så ville man som gå in o se med egna ögon, för att när nån hade 

varit in då av oss o komma ut o berätta då, nämner olika saker då .. man ville 

som se det själv 

 

 Vikten av att vilja vara tillsammans när någon plötsligt blev svårt sjuk var stor, på grund av 

att närstående bryr sig och att det handlar om liv och död. De beskrev hur jobbigt det var att 

se sina anhöriga så svårt sjuka, men samtidigt ville man vara nära och stötta. Trots chocken av 

att se patienten upplevdes trygghet i att vara nära. 

  

så att jag tror att det är viktigt att man kan vara .... komma.. när det kör ihop 

sig.. det är min grundinställning men det här är ju handla om liv och död så att 

det blir… det är en annan dimension ….. o .. då vill man ju vara nära.  

 

Närstående beskrev att patienten reagerade på deras närvaro även när han/hon var nersövd och 

av den anledningen ville de vara tillsammans, för det gav hopp. Närstående beskrev att det 

inte behövdes mycket, utan att det räckte med att bara finnas där. Små saker som gjordes för 

patienten upplevdes som delaktighet. De beskrev att det kändes viktigt att berätta hur det var 

och att uppmuntra dem att fortsätta att kämpa på, för känslan fanns, av att patienten kämpade 

på grund av att de var där. Närstående beskrev att de ville vara där för patientens skull, för att 

skydda dem och bekräfta att de betydde så mycket för dem. 

 

 

han var ner sövd o så men ja nämen att han kunde som … man såg att pulsen 

blev högre när man kom in.. då känner man delaktig att man är där 

 

alltså man ville vara där o det kändes ju som han hörde att vi fanns där, han 

reagerade ju lite! lite grant i alla fall 

 
 Det kändes tryggt att veta att även om det fanns besökstider, kunde de komma när som helst, 

själva bestämma om de ville stanna och vara med. De beskrev hur svårt det var att lämna 

patienten, även om de var tvungna att åka hem.  
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Att bli sedd och uppmärksammad av personalen 

Närstående beskrev att personal som gjorde bra insatser var den personal som bemötte dem 

trevligt och var hjälpsamma. När personal visade empati, förståelse och omsorg, märktes det 

att de förstod att närstående inte var vana att vara i en sådan här miljö. Ett sådant bemötande 

lugnade och fick dem att känna sig mindre övergivna och mindre i vägen. De beskrev hur 

svårt det var att åka hem och lämna anhöriga på IVA, men att personalen gjorde det lättare för 

dem genom att lova att ringa om det skulle bli någon förändring.  

 

det var jättetrevlig personal där .. det är precis som om dom förstod att dom var 

vid van att se det men inte vanliga människor 

 

 Vissa av personalen gjorde mindre bra insatser. Närstående kände att personalen var 

besvärade och ibland ignorerade dem, de upplevde sig som osynliga och att vara i vägen.  De 

ville kunna lita på personalen men det var svårt att lita på vissa.  

 
när man kom in på rummet,(paus), hälsa inte (paus).. kanske .. mm som bara 

står där o håller på med apparater, inte ens titta .. det kändes som att vi bara 

kom där o att vi var nå luft, (stor skratt) alltså vi, .. dom såg oss inte.., det 

kändes så, det var inte många, men det fanns några där som jobbar som gjorde 

så, .. inte såg oss 

 

Det beskrevs hur svårt det var när personalen inte verkade bry sig om deras närvaro, de 

upplevde då obehag och hade svårt att känna sig lugna. Med bra bemötande gavs lugn och ro 

och även tillit till personalen vilket gjorde att det kändes att den sjuke personen var i bra 

händer när närstående lämnade IVA.  

 

Närstående beskrev att det kändes tryggt att ha sina anhöriga på IVA, men att de upplevde 

skiljaktigheten i bemötande. De beskrev att det är lätt att allting blir rutin efter att ha jobbat 

många år och det kan göra att ibland förbises viktiga saker. Närstående tyckte att om bara 

personalen kunde försöka sätta sig in i deras situation, skulle de agera med en bättre förståelse 

och försöka ställa upp på ett annat sätt. Närstående blev besvikna och tappade tilliten till IVA 

eftersom vad som utlovats inte alltid hölls. Om de ombads att gå ut och vänta vid till exempel 

vändningar av patienten och personalen skulle säga till när de kunde komma in igen så hände 

det att personalen glömde säga till när allt var klart. . Det fanns en önskan om att någon av 
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personalen kunde ha kommit och bara frågat hur de mådde och om någon hade några 

funderingar eller frågor. Det fanns ju hela tiden nya funderingar kring prognos och 

medicinering. 

 

 och då var det en tjej som öppnade som inte var i Xs rum då, men hon gick 

 in och fråga då, jaha kan han komma in nu? .., så den, där brast det lite grann 

istället för att de hade kommit ut och sagt åt en, ”du kan gå in här, där finns det 

kaffe o det här kommer att ta si och så lång tid, så du kan gå ner o köpa en fika 

eller gå o ta fika” o så där.. 

 

då gå man ut.. ”vi säger till när det är klart”.. o satt ju där… vi var 

som smååå!! skolungar (låg ton), vi satt o väntade snällt o ingen kom då 

 

Att få lugn och ro 

Närstående beskrev salarna som trånga med tanke på att det fanns andra sjuka personer med 

sina närstående, det uppskattades att draperier användes eftersom detta gav lite avskildhet. De 

var glada över att det fanns besöksrestriktioner, för det underlättade, genom att restriktionerna 

inte tillät folk att springa där hela tiden. Närstående upplevde ibland att de ville vara för sig 

själva, för att få en chans att fundera på annat. Av den anledningen upplevdes att det var skönt 

att det fanns ett fikarum där de kunde vara och fundera en stund.  

 

Enligt närstående fanns det nackdelar med fika rummet, det var litet och det fanns andra som 

kom och gick, vilket gjorde det svårt att vila eller överhuvudtaget vara ifred. Vid vissa 

tillfällen var det så många närstående i fikarummet att de var tvungen att gå därifrån eftersom 

det var så trångt. Närstående uppskattade att något spring inte förekom i salarna, eftersom 

man fick gå in max två stycken per gång.  

 

ja (paus) där emot tycker jag att alla de här rummen som … det var ett litet 

fikarum här, det är som ett litet jävla bås, är man två där så är det liksom att 

sitta i knäet på varandra och gråta ungefär o det kändes inte bra alltså 
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DISKUSSION 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva behov hos närstående till personer som 

vårdas på en intensivvårdsavdelning. Resultatet visar att närstående ville få veta allt som 

hände och att de behövde stöd för kunna vara nära det sjuke, för att stötta och skydda och vara 

delaktiga. De hade behov av att bli sedda och uppmärksammade av personalen för att klara av 

att se sina anhöriga så svårt sjuka. Stöd och assistans för att skapa lugn och ro behövdes. 

 

I resultatet framkommer att närstående hade stort behov av information framför allt i det 

första momentet medan patienten stabiliserades, men även under hela behandlingsperioden. 

Närstående beskrev att de inte var förberedda och att allting kom oväntat, att de var 

jättestressade och förvirrade. Johansson, Fridlund och Hildingh (2005) menar att kritisk 

sjukdom eller traumatiska olyckor händer oväntat och plötsligt och på grund av det har närstående 

inga möjligheter att förbereda sig emotionellt, närstående upplever overklighet och allting 

kommer som en chock. Att se någon närstående så svårt sjuk, skadad och intuberad eller med 

tracheostomi kan utlösa chock och rädsla. Chocken kan påverka närstående psykiskt och kan leda 

till svårigheter att förstå den information som ges. Det flesta hinner till och med tänka på döden 

och det leder då till känslor som panik, ångest, förnekelse eller ilska. Det är av stor vikt för 

intensivvårdspersonal att kunna bedöma och stödja och informera närstående, speciellt de första 

momenten, för att underlätta att situationen accepteras. De ska vara ärliga med den information de 

ger även om det betyder att närståendes hopp minskar. 

 

Resultatet visar att närstående upplevde oro och osäkerhet, situationen beskrevs som 

traumatisk. Att sitta utanför och vänta på att patienten skulle stabiliserats upplevde närstående 

som det värsta, eftersom de var rädda och väldigt oroliga över att personen kanske inte skulle 

klara sig. Wagner (2004) beskriver att specialister inom intensivvård verkar tro att närstående 

inte klarar av att vara med vid intubationsprocedurer eller vid återupplivning, de är rädda att 

närstående ska tappa kontrollen under processen och distrahera dem i deras arbete. På de 

flesta intensivvårdsavdelningar brukar de närstående separeras från patienter vid intubering 

eller vid hjärtlungräddning. Wagner menar att närstående är i krissituation vid patient- 

stabiliseringsprocessen, deras informationsbehov samt behovet av att vara nära ignoreras vid 

dessa tillfällen. Wagner påstår vidare att specialister negligerar att inse att närstående upplever 

kris och att deras anpassningsmekanismer är nedsatta och att de därför är i stort behov av att 

vara nära och delaktiga. Närstående behöver få stöd och information för att klara av att sitta 

och vänta, detta kan görs genom att personalen ser till att någon sitter med och informerar 
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kontinuerligt om vad som pågår och hur lång tid behandlingen kommer att ta. 

 

I resultatet framkommer att otillräcklig information gjorde närstående oroliga, ledsna och 

frustrerade. Det visade sig att närstående upplevde besvikelse när läkare slutade informera om 

det sjukes tillstånd, detta upplevdes som mindre bra och ledde till ett tappat förtroende för 

personalen. Frustration upplevdes när de önskade sig ett läkarsamtal och inte fick det. Att åka 

hem från intensiven utan att veta hur patienten egentligen mådde gav närstående stress och 

ångest. Malacridas (1998) studie visar att närstående ibland får antingen oklar eller 

otillräckligt information om patientens tillstånd. Enligt Marlacridas räcker det inte med att 

bara informera utan även att säkerställa att närstående också har förstått informationen. 

Cuthberson (2000) påstår att god kommunikation är den bästa lösningen för en lyckad 

familjevård. Ärlighet, stöd och ledning är av stor betydelse för de närstående. För att undvika 

konflikter mellan närstående och personalen borde IVA-teamet enligt en studie av Abbott 

(2001) använda ett effektivt och passande sätt att kommunicera, till exempel genom att 

rollfördelningen mellan personalen i informationslämnandet är klar och entydig.  

 

Resultatet visar att personalen ibland inte kontaktade närstående som utlovats. Det gjorde det 

svårt för närstående att kunna lita på IVA personalen. Studien av Medland (1998) visade att 

närstående har stora behov av att bli uppringda när de är hemma, i fall patientens tillstånd 

försämras. I studie av Leske (1991) visade sig tydligt att närstående har stort 

informationsbehov och i många fall upplever rädslan av att vårdgivarna kommer att 

undanhålla viktig information om patienten. Personal som vårdar skall ha sådan utbildning 

och kompetens att de kan bemöta de fysiska och psykiska behoven hos patienten och de 

närstående. De ska bemötas med takt och förståelse och efter grundlig information vara 

delaktiga i beslut som gäller behandling och vård av deras sjuka anhöriga  

 

I resultatet framkommer att närstående sökte stöd av sina vänner och bekanta, pratade mycket 

med dessa och med familjen. De beskrev att de samlade alla i anhörigas rum för att stötta 

varandra och vara nära den sjuke. Johansson (2004) påstår att tidigare intensivvårds- 

upplevelser, nätverk och den sjukes tillstånd utgör basen för hur närstående klarar av 

situationen. Närstående klarar av situationen bättre när de få någon form av stöd. Curry 

(1995) påstår att intensivvårdssjuksköterskor har en central roll i vården, vilket ger dem stora 

möjligheter att komma nära såväl patient som närstående och genom att använda sin 

specialistkunskap kunna bemöta och uppfylla närståendes behov. Det är av stor vikt för 
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närstående att ha någon att prata med och av den anledningen ska sjuksköterskor kunna 

assistera och se till att närståendes nätverk fungera bra. Att låta närstående befinna sig i 

anhörigas rum kan ge dem möjligheter att få träffa och prata med andra närstående som 

befinner sig i samma situation. Detta kan hjälpa närstående att förstå att det finns andra i 

samma situation. Intensivvårdspersonal ska kunna ge stöd och finnas där för närstående.  

 

Resultatet visar att sjuksköterskors bemötande inte alltid var bra, eftersom närstående kunde 

känna att de var i vägen och ställde för många frågor. En studie (Stayt, 2007) visar att 

intensivvårdssjuksköterskor ibland upplever närstående som ett hinder i sitt arbete, på grund 

av närståendes förmåga att uttala sina behov. Sjuksköterskor är rädda för att lämna 

information som egentligen åligger läkaren. De tycker att det är läkarens uppgift att svara på 

närståendes frågor angående patientens prognos och tillstånd. Enligt Engström och Söderberg 

(2006) är sjuksköterskor rädda att ta hoppet från de närstående. Hupcey (1998) och Chesla 

(1997) menar att sjuksköterskor inte förstår närståendes upplevda ångest och väljer istället att 

fokusera på den teknologiska vården av patienten. 

 

I resultatet framkommer att närstående upplevde det som jobbigt att se den sjuke utsättas för 

olika behandlingar och miljön med all utrustning upplevdes som skrämmande. Närstående 

fick å andra sidan en positiv känsla när de såg hur väl patienten smärtlindrades och hur 

han/hon hela tiden övervakades med hjälp av apparater och personal. De upplevde att 

patienten omhändertogs med bästa möjliga intensivvård. Enligt Soini (2005) är det av vikt att 

skapa en bra närstående relation genom att fortlöpande informera om patientens tillstånd och 

prognos, men också om den utrustning och de maskiner som finns omkring patienten. Genom 

att göra det får närstående bättre kunskap om den avancerade utrustningen i dagens 

intensivvård och därmed ett ökat hopp om en lycklig utgång av behandlingen.  

 

Resultatet visar hur jobbigt det var att se sina anhöriga så svårt sjuka, men samtidigt den 

starka viljan att vara nära och stötta dem. Det gjorde att närstående kände sig delaktiga de 

gånger personalen ställde frågor om patienten. Närstående ville vara nära, för de upplevde att 

patienten kämpade på grund av deras närvaro och detta gav närstående mera hopp. I Burrs 

(1998) studie visades att närståendes närvaro berörde patientens emotionella och psykiska 

tillstånd positivt, då närståendes närvaro upplevdes positivt av patienterna. På det viset fick 

patienten hopp och gjorde att patienten kände sig älskad, uppskattad och värdefull. Burr påstår 

vidare att närstående vill vara involverade i den sjukes välbefinnande och det är därför viktigt 
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att få stöd för att kunna vara nära och stödja patienten. Tracy (2001) påstår att en effektiv 

planering av interventioner för att åtgärda närståendes behov är fundamental, eftersom 

närstående har identifierats som viktiga beslutsfattare under patientens sjukdom. Närståendes 

närvaro hos patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar spelar stor roll gällande 

patientens säkerhet. Enligt National Patient Safety Foundation (NPSF) (2003) kan deras 

närhet reducera medicinsk avvikelse genom att de kan meddela personalen om de upplever 

konstigheter i patientens uppträdande, eller om tidigare reaktioner, vid behandling med vissa 

läkemedel. En anpassningsbar och öppen kommunikation där sjuksköterskan håller de 

närstående underrättade om situationen, är nödvändig för att de skall känna sig delaktiga i 

processen och kunna stötta patienten (Holden, Harrison & Johnson 2002). 

 

I resultatet framkommer att det var många närstående som besökte patienten eftersom de 

brydde sig om dem och ville vara nära. Burr (1998) påstår att genom att stödja och låta 

närstående besöka sina patienter gör det att de upplever delaktighet och att deras närvaro kan 

vara av stor betydelse, speciellt när patienter är intuberade och har svårt att förmedla sig med 

omvärlden. Resultatet visar att närstående upplevde patientens reaktioner även när patienten 

var nersövd och av den anledningen ville de vara nära hela tiden, för det gav dem mera hopp 

och dessutom upplevde de delaktighet när de hjälpte till med till exempel att sätta 

syrgasgrimman rätt när den hade hoppat ur. Engström och Söderberg (2004) menar att 

patienterna, även när de är nersövda, kan känna igen närståendes doft eller uppleva deras 

närvaro. Närstående kan därför spela en viktig roll, eftersom de har lättare att förstå 

patienterna och kan förmedla viktig information om patienten till personalen. Engström och 

Söderberg (2004) påstår vidare att närstående gärna vill ta del i omvårdnaden, till exempel 

genom att masserar för att förebygga trycksår och ge mun- och ögonvård. Om så sker kan 

närstående uppleva att de har deltagit i omvårdanden. Närstående med denna relation kan 

ändå känna förtroende för personalen och vilja att de ska ha hand om den största delen av 

omvårdnaden kring den sjuke. 

 

I resultatet visas att närstående mådde dåligt och hade svårt att koppla av de gånger de fick 

oklar eller ingen information angående den sjukes tillstånd. Burr (1998) föreslår att, för att 

kunna klara av att vara på intensivvården som närstående krävs information och stöd för att 

kunna uppleva lugn och ro. Otillräcklig eller oklar information ökar stressen och känslan av 

panikångest. De gånger närstående fick prata med läkaren eller fick bra information från den 

ansvariga sjuksköterskan, visade det sig att de upplevde ett nyväckt hopp, vilket i sin tur gav 
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dem en känsla av lugn och ro. Det bästa enligt Burr (1998) är att försöka låta samma läkare 

eller sjuksköterska som tidigare vårdat patienten, fortsätta ha närkontakten med närstående, så 

att de slipper uppleva förvirring när annan medicinsk personal kanske förmedlar ett helt annat 

budskap om patientens tillstånd. Walters (1995) påstår att alternativt, när behovet uppstår, kan 

de som står nära eller umgås med familjen uppmanas att ställa upp och stötta för att förbättra 

vården av både patienten och anhöriga. Resultatet visar att familjmedlemmar samt vänner, 

hade stor betydelse gällande stöd till närstående, för att få dem att må bättre och kunna ge lite 

lugn, detta är i enlighet med studier av Burr (1998) och Engström (2004).  

 

I resultatet betonas vikten av att ha tillgång till ett anhörigrum där närstående kunde vara och 

fundera en stund eller vila sig. I anhörigrummet befann sig även andra närstående som var i 

samma situation. I Engström och Söderbergs (2004) studie visade det sig att närstående kunde 

få stöd eller prata med andra närstående som var i samma situation. Nackdelen med anhörigas 

rum, var att det var litet och att det fanns andra närstående som kom och gick, vilket gjorde 

det svårt att vila sig eller att överhuvudtaget få vara ifred.  

 

Metoddiskussion 

Denna studie hade syftet att beskriva behov hos närstående till personer som vårdas på en 

intensivvårdsavdelning. Deltagarna i studien var ändamålsenligt utvalda. Enligt Polit och 

Beck (2008) bör ett ändamålsenligt urval anlitas inom kvalitativ forskning när ett specifikt 

fenomen ska studeras. Trovärdigheten stärks om informationen hämtas från en mångfald 

personer. Polit och Beck (2008) menar att när kvalitativ forskning utövas, finns det inte några 

regler för hur många deltagarna i urvalsgrupperna skall vara. Urvalsgruppens storlek styrs av 

syftet med studien, men när data återvänder från flera deltagare och innehållet är djupt och 

innehållsrikt, kan detta vara ett mått på att lämplig mängd data är insamlat. Så var fallet i 

denna studie.  

 

Författaren valde att göra en kvalitativ intervjustudie eftersom detta är ett bra sätt att fokusera 

på intervjupersonens egna upplevelser och erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 17). 

Författaren använde digital diktafon för att spela in samtalet, för att möjliggöra transkribering 

från talspråk till skriftspråk för analys. Vid analys av data har författaren följt Downe-

Wamboldts (1992) modell för tematisk innehållsanalys. Det innebär att ett användande av 

både ett systematiskt och objektivt förhållningssätt har använts. Det objektiva kan vara pauser 

eller skratt som observerats under intervjuerna och analyserats underliggande utanför den 
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skrivna texten. Genom en tematisk innehållsanalys med manifest och latent ansatt data har 

analysen skett (Downe-Wamboldt, 1992). 

 

 Polit och Beck (2008, s. 196) beskriver objektivitet och pålitlighet som två viktiga delar för 

en studies trovärdighet. Pålitlighet skapas genom att forskaren upprättar en god relation till 

deltagarna så att de vill och vågar lämna riktig information. För att kunna genomföra bra och 

pålitliga intervjuer måste forskaren även kunna vara objektiv. Trovärdigheten i studien har 

ökat genom att författaren under analysfasen har gått igenom intervjutexterna flera gånger för 

att undvika att något innehåll skulle gå borttappat. Genom att använda citat som styrker 

kategorierna medverkar detta också till ökad trovärdighet. I denna studie hade författaren 

nytta av sitt arbete som sjuksköterska eftersom hon hade god erfarenhet av att möta 

närstående. Semistrukturerad intervjumetod med öppna frågor användes. Med öppna frågor 

får den intervjuade möjligheten att tala fritt med egna ord och beskriva sina upplevelser (Polit, 

& Beck, 2008, s. 414). Författaren hade tidigare utfört en pilotintervju med en person som inte 

var med i den övriga intervjugruppen, för att kunna kontrollera att författaren fick ut den 

information som söktes. Detta gjorde resultatet mer omfattande. Författaren anser att resultatet 

till stor del reflekterar tidigare forskning och att liknande resultat framkom. Att intervjuerna 

utfördes på samma sjukhus minskar något styrkan i denna studie eftersom flera personer hade 

kunna berika resultatet med ytterligare erfarenheter från olika sjukhus på olika ställen i landet. 

 

Slutsats 

Närstående till personer som vårdas på en intensivvårdsavdelning har stort behov av fort- 

löpande information, stöd för att kunna vara nära och delaktig, personalens guide samt behov 

av att ha lugn och ro. Detta för att kunna klara av att se sina närmaste svårt sjuka och att klara 

av att vara i miljön på en intensivvårdsavdelning som ofta upplevs som skrämmande. 

Eftersom sjuksköterskan har den kompetens som krävs för kunna ge en bra omvårdnad till 

såväl patient som närstående, ska de kunna identifiera behoven som uppstår och tillgodose 

dessa. Närstående är måna om patienten och vill veta allt som händer, de vill bli uppdaterade 

gällande patientens prognos och vill vara nära för att skydda och stödja. Det är av stor vikt att 

underlätta för närstående att kunna göra detta. Eftersom närstående spenderar mycket tid med 

den sjuke behöver de hjälp för att kunna gå ifrån och få en chans att tänka på annat i lugn och 

ro. För att närstående ska kunna vara lugna är det viktigt för intensivvårdens personal att 

skapa tillit hos närstående.  
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Den här studiens resultat visar att de närstående upplever att det finns brister i förståelsen och 

bemötandet av dem. Det skulle därför kunna vara till stor nytta att fortsatt forskning fokuserar 

på sjuksköterskornas syn på närståendes behov och hur viktigt ett gott bemötande är. Det 

skulle kunna ge intensivvårdssjuksköterskorna ett ökat medvetande och därmed bidra till 

förbättringar i hur man bemöter närstående vilket ger en högre förståelse av närståendes 

behov.  
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                        Bilaga 1 
Luleå tekniska universitet     
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 
 
 

Information och förfrågan om medverkan i intervjustudie  

Att vara svårt sjuk kan vara påfrestande både för den sjuke personen och för de närstående. 

För att patienter och närstående ska kunna erhålla bästa möjliga omvårdnad är det viktigt att 

ha kunskap om hur närstående upplever att sin situation. Syftet med denna intervjustudie är att 

beskriva närståendes upplevelser av hur deras behov blev tillgodosedda på 

intensivvårdsavdelning. Den beräknade tiden för intervjun kommer att vara cirka 30-60 

minuter. Intervjun kommer att spelas in på ljudfil, inspelningen skrivs därefter ut ordagrant. 

Intervjutexterna kommer att bearbetas och sammanställas i en rapport som kommer att 

publiceras på Luleås tekniska universitetsbiblioteks hemsida.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt, och du har möjlighet att avbryta deltagandet när som helst 

utan att ange skäl. All information kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga ingen 

kommer att kunna identifiera vem som har sagt vad i den färdiga rapporten. Endast författaren 

och handledaren kommer att har tillgång till datamaterialet. För att försäkra sig om att ingen 

annan än författaren och handledaren kan ta del av materialet, kommer inspelningar och 

utskrifter att skyddas, genom att förvaras i låsta utrymmen. Materialet, både inspelningar och 

utskrifter, kommer att raderas och förstöras efter att studien är godkänd och publicerad på 

universitetets publiceringsdatabas för rapporter, http://epubl.ltu.se/. Deltagarna kommer att 

kunna ta del av resultatet under hösten 2010. Om du är intresserad av att delta i denna studie 

och att bli intervjuad, skicka då svarsblanketten i det bifogade kuvertet till mig så fort som 

möjlig (allt. maila mig). Därefter kontaktar jag dig för att komma överens om tid och plats för 

intervjun. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

att ange skäl. 

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta någon av oss.  
 
 
Legitimerad sjuksköterska  

Ann Hansson 

Universitetslektor  

Birgitta Lindberg  
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Studerande Specialistsjuksköterskeutbildning 

med inriktning mot intensivvård (Luleå 

tekniska universitet)  

Telefon: 076-814 85 68 

e-post: annhan-9@student.ltu.se 

Handledare  

Telefon: 0920-491000   

e-post: birgitta.lindberg@ltu.se 
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                        Bilaga 2 
Luleå tekniska universitet     
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 
 

 

 

Svar på förfrågan om medverkan i studie 

 

Jag har informerats om undersökningen och tagit del av medföljande skriftliga information. 

Jag är intresserad av att delta som intervjuperson i undersökningen. Jag är medveten om att 

mitt deltagande i studien är frivilligt och att jag när som helst och utan närmare förklaring kan 

avbryta mitt deltagande.  

 

Var god kryssa för alternativ enligt din önskan: 

 

 Ja tack, jag önskar delta i studien 

 

 Jag godkänner att bli uppringd för ytterligare information 

 

Namn:__________________________________________________ 

 

Adress:__________________________________________________ 

 

Telefonnummer: __________________________________________ 

 

E-post: __________________________________________________ 

 

 

______________________________________ 
Datum/Underskrift 
 
 
 
Returnera denna svarstalong i bifogat kuvert 


