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Sammanfattning

Intensivvården är idag en högteknologisk avdelning och den miljön som råder där kan vara 
skrämmande för så väl den sjuke personen som de närstående. Att vara närstående till 
någon som blivit akut kritiskt sjuk innebär en osäkerhet om framtiden och beskrivs som 
känslan av att pendla mellan hopp och förtvivlan. För personen som är akut, svårt sjuk har 
de närstående stor betydelse. Den närstående kan hjälpa till genom att finnas där och vara 
ett stöd och samtidigt skydda den svårt sjuke personens integritet. Fokus inom 
intensivvården har alltid legat på den svårt sjuke men på senare tid har vårdpersonalen 
börjat se de närstående som en integrerad del i den läkande processen och vården kring 
patienten. Närstående till svårt sjuka personer skulle känna sig mindre bortglömda om 
personalen på förhand vet vilka behov som de behöver.
Syfte: Att beskriva närståendes behov när personer vårdas svårt sjuk på 
intensivvårdsavdelningar i norra Sverige.
Metod: En tvärsnittstudie vid intensivvårdsavdelningar i norra Sverige. Totalt deltog 42 
närstående (30 kvinnor och 12 män) i studien. Datainsamlingen gjordes genom att 
deltagarna fick svara på ett frågeformulär bestående av instrumentet Critical Care Family 
Needs Inventory (CCFNI) samt några demografiska frågor. Resultatet bearbetades med 
The Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Korskorrelationer och signifikanser 
gjordes på resultatet.
Resultat: Mer än hälften av de närstående uttryckte att 39 behov var viktiga eller mycket 
viktiga. 22 behov ansågs av mer än 90 % av de närstående vara viktiga eller mycket 
viktiga. De närstående skattade sex behov som mycket viktiga: 1) Känna att 
sjukvårdspersonalen bryr sig om patienten, 2) Bli uppringd hemma om patientens tillstånd 
förändras, 3) Få frågor besvarade på ett ärligt sätt, 4) Bli försäkrad om att den bästa 
tänkbara vård ges till patienten, 5) Få begripliga förklaringar angående frågor och 6) Få 
veta de förväntade resultaten av behandlingen. Av dessa behov så var fyra av dem 
relaterade till trygghet som var den behovskategorin som närstående upplevde viktigast.
Slutsats: Genom att använda CCFNI har studien kunnat påvisa att närstående till svårt 
sjuka personer i norra Sverige anser att tryggheten kring vårdandet av den sjuke personen 
är den viktigaste behovs kategori.
Nyckelord: CCFNI, Närstående, Behov, Svårt sjuk person och Intensivvård.
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När en person drabbas av ett akut livshotande tillstånd och är i behov av intensivvård, så 

blir ofta upplevelsen för personen osäkerhet, ovisshet och sårbarhet vilket leder till rädsla 

och oro. Dessa känslor är relaterade till att vara beroende av andra för de basala behoven, 

att förlora kontrollen över sin egen kropp, svårigheter att kommunicera och göra sig 

förstådd, svårighet att sova och funderingar kring livet och döden (Hupcey, 2000;

Mckinley, Nagy, Stein-Parbury, Bramwell & Hudson, 2002).  Intensivvården är idag en 

högteknologisk avdelning där fokus alltid har varit på svårt sjuka människor. Den här 

miljön som råder kan vara skrämmande för så väl den sjuke personen som närstående

(Eggenberger & Nelms, 2005).

Att vara närstående till någon som blivit akut kritiskt sjuk innebär en osäkerhet om 

framtiden för personen som är svårt sjuk men även för de närstående upplevs osäkerhet och

beskrivs som känslan av att pendla mellan hopp och förtvivlan (Engström & Söderberg, 

2004) och den stress närstående upplever påverkar också deras hälsa (Van Horn & Tesh, 

2000). De närstående kan känna hjälplöshet och känna att de måste kontrollera sina känslor 

i respekt för den sjuke och de övriga närstående (Eggenberger & Nelms, 2005). För 

personen som är akut, svårt sjuk är de närstående av stor betydelse (Bergbom & Askwall, 

2000; Engström & Söderberg, 2007; Hupcey, 1999). Personer som varit svårt sjuka och 

vårdats på IVA har beskrivit sina närstående som deras livlina (Bergbom & Askwall, 2000) 

och att de närstående gav dem styrka genom att bekräfta och motivera den sjuke att kämpa 

för att hålla sig vid liv (Engström & Söderberg, 2007). Den närstående kan hjälpa till 

genom att finnas där och vara ett stöd och samtidigt skydda den svårt sjuke personens 

integritet (Hupcey, 1999; Eggenbergen & Nelms, 2005). Tillståndet hos den svårt sjuke 

kan förändras fort vilket gör att närstående inte alltid hinner med att förstå det som händer 

och känner då att de tappar kontrollen över situationen, vilket resulterar i stress som kan

leder till kris (Hupcey, 1999). 

Intensivvårdssjuksköterskorna har fokus på de mycket svårt sjuka patienterna med full 

observation för att förhindra komplikationer. I denna högteknologiska omgivning har det 

under en längre tid fokuserats på den svårt sjuka patienten och de närstående har hamnat i 

skymundan (O´Malley et al., 1991). På senare tid har vårdpersonalen börjat se de 

närstående som en integrerad del av den läkande processen och vården kring patienten.

Behoven kan variera mellan olika närstående så det gäller att sjuksköterskan är lyhörd och 

uppmärksam på den unika närstående (Browning & Warren, 2005). Enligt O´Malley et al 

(1991) så var det så sent som på 80-talet som intensivvården började uppmärksamma 
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patienternas närstående. För att förstå och mäta närståendes behov vid vårdandet av svårt 

sjuka personer så utvecklade Molter redan 1979 ett verktyg för att ta reda på vilka behov 

som var viktiga för närstående. Majoriteten av kvantitativa studier som handlat om 

närståendes behov vid intensivvårds avdelningar har använt sig av Molters verktyg som har 

modifierats av Leske (1986) i samarbete med Molter och därefter fått namnet Critical Care 

Family Needs Inventory (CCFNI). Detta verktyg består av 45 frågor som beskriver med 

huvudrubrikerna Stöd, Information, Närhet, Trygghet och Komfort (Leske, 1986). Molter 

(1979) visade att de tio viktigaste behoven hos närstående tillgodosågs till mer än 50 % av 

sjukvårdspersonalen och ålder på deltagarna påverkade inte behoven. Den personalkategori 

som tillgodosåg flest behov var sjuksköterskan.

Det var fyra behov som inte tillgodosågs. Dessa behov var Att få tala med en doktor minst 

en gång/dag, Att få information om sjukhuskyrkans service, Att få möjlighet att stänga in 

sig och vara för sig själva inom sjukhusets väggar och Att få hjälp med den ekonomiska 

situationen som det kan innebära att hamna på sjukhus (Molter, 1979). En senare studie 

(Al-Hassan & Hweidi, 2003) har visat att de tre viktigaste behov hos närstående är Att få 

information om patientens tillstånd en gång/dag, Att känna att personalen bryr sig om 

patienten och Att få sina frågor ärligt besvarade. Vidare skriver de att information kan 

behövas för att närstående skall förstå innebörden av den sjuke personens tillstånd och 

realistisk information hjälper de närstående att gå vidare. Informationen hjälper de 

närstående att bearbeta krisen, att tillgodose detta behov ger dem en känsla av trygghet. 

Målen för de närstående är att uppleva trygghet på både fysiskt och psykosocialt plan. 

Detta görs genom att de basala behoven tillgodoses vilket inkluderar information om den 

sjukes status och det gör att de närstående kan känna hopp (Al-Hassan & Hweidi, 2003). 

De tre viktigaste behoven som tillgodosågs av vårdpersonalen var enligt Kosco och Warren 

(2000) Att få veta prognosen, Att få veta att den bästa tänkbara vården ges till den sjuke

och Att få veta att allting görs för den sjuke. Detta skiljer sig dock något ifrån Al-Hassan & 

Hweidi (2003). I en litteratur studie av Holden, Harrison och Johnson (2002) framkommer 

det att de flesta kvantitativa studier som gjorts med hjälp av CCFNI visar resultatet ungefär 

det samma när det gäller att värdera de olika behovens vikt. Vidare skriver Kosco och

Warren (2000) att omvårdnad är ju sjuksköterskans hörnsten och de närstående ingår i 

omvårdnaden av den sjuke därför måste sjuksköterskan känna till deras förväntningar och 

behov.

Dessa studier har framför allt gjorts utomlands och ingen i Sverige. Däremot har en 

nyligen publicerad kvalitativ studie gjort av Engström och Söderberg (2004) i Sverige. Där 

de har intervjuat närstående till svårt sjuka personer som vårdats på en 
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intensivvårdsavdelning. Slutsatsen av deras studie visade att behovet från närstående var 

stort när det gäller närheten till den svårt sjuke personen samt information angående den

svårt sjukes tillstånd. Detta kan inte generaliseras eftersom det är en kvalitativ studie, där 

syftet var att beskriva upplevelsen av att vara närstående (Engström & Söderberg, 2004).

Utifrån Leske (1986) resultat och hennes egna slutsatser så kan det utrönas att närstående 

till svårt sjuka personer skulle känna sig mindre bortglömda om personalen i förhand 

kunde tillgodose de närståendes behov. Genom mer/ökad kunskap om närståendes behov 

så kan man som intensivvårdssjuksköterska vara mer öppen för familjer i kris. Att hjälpa 

de närstående med deras behov kan hjälpa dem att bättre hantera krissituationen. Studien 

var planerad att svara på frågor som, vilka behov har närstående inom intensivvård, finns 

skillnader i behov mellan kön och hur nära relation de närstående har med personen som 

vårdas.

Syfte

Syftet är att genom en kvantitativ studie beskriva närståendes behov när en person vårdas 

svårt sjuk på intensivvårdsavdelningar i norra Sverige.

Metod 

Studien har genomförts med en metod för enkätundersökning där ett validerat verktyg som 

benämns Critical care family needs inventory (CCFNI) har använts.

Kontext

Studien genomfördes som en tvärsnittsstudie av närstående på fyra 

intensivvårdsavdelningar i norra Sverige. Det ingick två större intensivvårdsavdelningar 

som ligger på ett länssjukhus samt två mindre avdelningar som ligger på två olika 

lokalsjukhus. De två större avdelningarna var fördelade på en hjärtintensivvårds avdelning 

med hjärtspecifika patienter samt en allmän intensivvårdsavdelning med medicinska och 

kirurgiska patienter. De två mindre avdelningarna är kombinerade hjärt- och allmän 

intensivvårdsavdelningar.

Deltagare

De bakgrunds variabler som använts när det gäller de närstående är relation till personen 

som vårdades svårt sjuk på IVA och kön på deltagaren. Inklusions kriterier för studien var 

att deltagaren skulle vara 18 år eller äldre. Information angående enkäten och studien gavs 

till deltagarna i ett separat informationsbrev (bilaga 1), där det tydligt framgick att 

deltagandet i studien var frivilligt, att deltagarna var anonyma, vad syftet med enkäten och 
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studien var samt vart deltagarna kunde vända sig vid eventuella frågor och vilka personer 

som utförde studien. Närstående som valde att inte delta i studien lämnade tillbaka enkäten 

till patientansvarig sjuksköterska. Totalt delades 50 enkäter ut på de fyra olika 

intensivvårdsavdelningar, av dessa 50 inkom 42 besvarade enkäter vilket gav ett bortfall på 

8 stycken. Svarsfrekvensen blev 84 %, bortfall 16 %.

Enkäten 

Det verktyg som användes var CCFNI. Enkäten (bilaga 2) som lämnades ut till närstående 

innehöll riktade frågor om närståendes behov inom områdena stöd (14 frågor), information

(9 frågor), närhet (8 frågor), trygghet (8 frågor) och komfort (5 frågor). Det var totalt 44 

frågor med fyra svarsalternativ till varje fråga: Mycket Oviktigt, Oviktigt, Viktigt och 

Mycket Viktigt. Ett skriftligt tillstånd från J. Leske (bilaga 3) för att få använda verktyget 

och översätta det till svenska. Frågorna översattes till svenska, därefter fick en oberoende 

översättare översätta texten tillbaka till engelska, jämförelse gjordes därefter och vi fann att 

vi kan använda oss av den svenska versionen utan att ha förvrängt eller förnyat verktyget.

Enkäten testades i en pilotstudie som vände sig till personer i vår närhet. Det gjordes för att 

säkerställa enkätens utformning och kvalitet (Ejlertsson, 1996. s. 31-32). I en del frågor 

från enkäten så benämns den svårt sjuke personen som patient i enlighet med CCFNI men 

benämns i text som den svårt sjuke personen för att få enlighet i all text. Personalen på 

intensivvårdsavdelningarna distribuerade enkäterna i kuvert. Patientansvarig sjuksköterska 

gav information om studien i form av ett informationsblad och tillhandahöll enkäten till de 

närstående. Enkäten delades ut vid de närståendes första besök på avdelningen.

Analys

Resultatet har databearbetats med hjälp av the Statistical Package for Social Sciences

(SPSS) som är ett dataprogram för behandlande och analys av insamlad statistisk data 

(Wahlgren, 2005). Svarsalternativen har kodats för att möjliggöra statistiska analyser så 

som korskorrelation och signifikanser. Kodningen gjordes genom att numrera

svarsalternativen 1-4, där 1 stod för mycket oviktigt och fyra för mycket viktigt, det för att 

underlätta resultatprocessen. Resultatet redovisas i diagram och tabeller med förklarade 

text. Det har även undersökts om det finns några signifikanta samband mellan bakgrunds 

variabler och svarsfrekvensen på de olika behoven. Bakgrundsvariabler som används är 

kön, relation till den sjuke personen oavsett kön och relation utifrån kön.
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Etiska övervägande

Innan studien påbörjades så granskades den av etiska gruppen vid institutionen för 

hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Studien har gjorts med hjälp av enkäter med 

frågor som används i tidigare studier inom området. Deltagarna har informerats med 

bifogat informationsbrev om att deltagandet är anonymt, frivilligt och att de kan välja att

inte delta alls eller avsluta sitt deltagande när de helst vill. Materialet har under analysen 

behandlats konfidentiellt vilket innebär att information som kan identifiera 

undersökningspersonen inte har redovisats (Polit & Hungler, 1999, s.140-141). Efter 

avslutad studie har materialet som har använt förstörts.

Resultat

Studien har bedrivits i norra Sverige. Deltagarantalet blev 42 närstående till svårt sjuka

personer som vårdats på intensivvårdsavdelningar. Den första bakgrundsvariabel som 

sattes upp var kön. Av deltagarna var 30 kvinnor (71,4 %) och 12 var män. Den andra 

bakgrundsvariabeln var relationen oavsett kön mellan närstående och den svårt sjuke.

Relationen till den svårt sjuke varierade. Den största gruppen av deltagarna var Son/Dotter, 

se vidare i tabell 1. Relationen Annan innefattar övriga närståenden som besökte den svårt 

sjuke personen.

Tabell .1. Fördelning av deltagarna utifrån relation till den svårt sjuke personen

Fördelning Antal Procent
Make/Maka 13 31
Son/Dotter 17 40,5

Förälder 1 2,4
Broder/Syster 3 7,1

Annan 8 19
Totalt 42 100 

Den tredje bakgrundsvariabeln som vi har använt oss av är relation utifrån kön, som vi 

kallar relation utifrån kön. Av de 12 männen som deltog var sju stycken söner, två stycken

var make/sambo, en broder och två män som har annan relation till den svårt sjuke.

Kvinnorna som deltog var jämt fördelade mellan maka/sambo och döttrar 11 st. respektive 

10 st., bland de övriga kvinnorna finns en mamma, två systrar och sex kvinnor med annan 

relation till den svårt sjuke. Mer än hälften av deltagarna uttryckte att 39 behov var viktiga 

eller mycket viktiga. De övriga fem behoven ansågs vara viktiga eller mycket viktiga av 

mindre hälften av deltagarna. 22 av dessa behov ansågs av mer än 90 % av deltagarna vara 

viktiga eller mycket viktiga. 
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Av dessa 22 högst rankade behov var det sex behov som ansågs vara mycket viktig för mer

än 80 % av deltagarna (Tabell 2). Dessa behov var i ordningsföljd:

Att känna att sjukvårdspersonalen bryr sig om patienten, 

Att bli uppringd hemma om patientens tillstånd förändras, 

Att få frågor besvarade på ett ärligt sätt,

Att bli försäkrad om att den bästa tänkbara vården ges till patienten, 

Att få begripliga förklaringar angående frågor

Att få veta de förväntade resultaten av behandlingen.

Fem behov ansågs viktiga av mindre än 50 % av deltagarna. De behov som ansågs minst 

viktiga för deltagarna var, Att ha en präst på besök, Få vetskap om sjukhuskyrkan och dess 

verksamhet, Inte behöva vara själv vid besöket på avdelningen, Ha någon som hjälper till 

med ekonomiska problem och Få hjälpa till med patientens fysiska vård.

Tabell 2. Behoven rankade utifrån hur viktiga de anses vara. A= Viktigt, B= Mycket Viktigt, SD= 
Standardavvikelse, den visar vart majoriteten av svaren ligger i förhållande till medelvärdet. Totalt = 
antal svarande i procent, n= antal svarande.

Rank Behov Medelvärde 
(SD)

Viktighetsgrad av behov i 
procent
A B Totalt

1 Känna att sjukvårdspersonalen bryr 
sig om patienten

3,90 (0,30) 9,5 90,5
100 

(n=42)
1 Bli uppringd hemma om patientens 

tillstånd förändras
3,90 (0,30) 9,5 90,5

100 
(n=42)

3 Få frågor besvarade på ett ärligt 
sätt

3,88 (0,33) 11,9 88,1
100 

(n=42)
4 Bli försäkrad om att den bästa 

tänkbara vården ges till patienten
3,86 (0,35) 14,3 85,7

100 
(n=42)

4 Få begripliga förklaringar angående 
frågor

3,86 (0,35) 14,3 85,7 
100 

(n=42)
6 Få veta de förväntade resultaten av 

behandlingen
3,81 (0,40) 19 81

100 
(n=42)

7 Få hälsa på patienten regelbundet 3,74 (0,45) 26,2 73,8
100 

(n=42)
8 Få information angående om 

patienten flyttas från avdelningen
3,71 (0,46) 28,6 71,4

100 
(n=42)

9 Veta varför vissa specifika saker 
gjorts för patienten

3,69 (0,47) 31 69
100 

(n=42)
10 Få veta specifik fakta om 

patientens framsteg
3,62 (0,49) 38,1 61,9

100 
(n=42)

11 Veta vilken ur personalen som kan 
ge den information som jag vill ha

3,68 (0,52) 26,8 70,7 
97,6 

(n=40)

12 Få känna hopp 3,64 (0,53) 31 66,7
97,6

(n=41)
13 Få veta hur patienten behandlas 

medicinskt
3,60 (0,54) 35,7 61,9

97,6
(n=41)
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Forts. Tabell 2. Behoven rankade utifrån hur viktiga de anses vara A= Viktigt, B= Mycket Viktigt, 
SD= Standardavvikelse, den visar vart majoriteten av svaren ligger i förhållande till medelvärdet.
Totalt = antal svarande i procent, n= antal svarande.

Rank Behov Medelvärde 
(SD)

Viktighetsgrad av behov i 
procent
A B Totalt

14 Telefon finns tillgänglig för mig 3,48 (0,63) 45,2 52,4 
97,6 

(n=41)
15 Få besöka patienten oavsett tid på 

dygnet
3,48 (0,55) 47,6 50

97,6
(n=41)

16 Få information angående patienten 
en gång om dagen

3,62 (0,58) 28,6 66,7
95,2

(n=40)

17 Känna sig accepterad av personalen 3,48 (0,59) 42,9 52,4
95,2

(n=40)
18 Kunna flytta besökstiden beroende 

på patientens tillstånd
3,56 (0,59) 34,1 61 

95,1 
(n=39)

19 Få vetskap om personer som kan 
hjälpa till med problem

3,40 (0,59) 50 45 
95 

(n=38)
20 Få tala med en sjuksköterska varje 

dag
3,55 (0,63) 31 61,9 

92,9 
(n=39)

21 Att känna att det är tillåtet att gråta 3,37 (0,62) 43,9 46,3 
90,2 

(n=37)

22 Få vara ensam när man vill 3,15 (0,57) 65,9 24,4 
90,2 

(n=37)
23 Ha en specifik kontaktperson på 

sjukhuset som jag kan ringa till om 
jag inte har möjlighet att åka dit

3,36 (0,69) 40,5 47,6 
88,1 

(n=37)

24 Toalett finns i anslutning till 
väntrummet

3,24 (0,76) 45,2 40,5 
85,7 

(n=36)

25 Det finns restaurang på sjukhuset 3,14 (0,72) 54,7 31 
85,7 

(n=36)

26 Ha ett väntrum nära patienten 3,70 (0,71) 57,1 26,2 
83,3 

(n=35)
27 Kunna lämna sjukhuset för en 

stund
3,07 (0,65) 58,5 24,4 

82,9 
(n=34)

28 Tala med läkare varje dag 3,14 (0,72) 47,6 33,3 
81 

(n=34)

29 Bekväma möbler i väntrummet 3,00 (0,70) 59,5 21,4 
81 

(n=34)
30 Ha ett ställe där man kan vara för 

sig själv på sjukhuset
3,02 (0,68) 54,8 23,8 

78,6 
(n=33)

31 Få veta vad jag kan göra vid 
sängkanten

3,07 (0,91) 41,5 36,6 
78,1 

(n=32)

32 Få prata om döden 2,95 (0,71) 58,5 19,5 
78 

(n=32)

33 Ha en vän i närheten som stöd 2,79 (0,72) 52,4 14,3 
66,7 

(n=28)
34 Veta vilka olika personalkategorier 

som tar hand om patienten
2,90 (0,82) 33,3 28,6 

61,9 
(n=26)

35 Besökstiden startar i tid 2,86 (0,80) 36,1 25 
61,1 

(n=22)
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Forts. Tabell 2. Behoven rankade utifrån hur viktiga de anses vara A= Viktigt, B= Mycket Viktigt, 
SD= Standardavvikelse, den visar vart majoriteten av svaren ligger i förhållande till medelvärdet.
Totalt = antal svarande i procent, n= antal svarande.

Rank Behov Medelvärde 
(SD)

Viktighetsgrad av behov i 
procent
A B Totalt

36 Ha någon som bryr sig om min 
egen hälsa

2,68 (0,76) 48,8 12,2
61 

(n=25)
37 Få vetskap om någon som kan 

hjälpa till med familjeproblem
2,76 (0,80) 39 19,5 

58,5 
(n=24)

38 Få avdelningens miljö beskriven 
innan jag går in på patientsalen

2,62 (0,80) 45,2 11,9 
57,1 

(n=24)
39 Prata om negativa känslor så som 

skuld och ilska
2,66 (0,73) 43,9 12,2 

56,1 
(n=23)

40 Få hjälpa till med patientens 
fysiska vård

2,74 (0,86) 21,4 26,2 
47,6 

(n=20)
41 Ha någon som hjälper till med 

ekonomiska problem
2,33 (0,76) 35 5 

40
(n=16)

42 Inte behöva vara själv vid besöket 
på avdelningen

2,27 (0,81) 19,5 9,8 
29,3 

(n=12)
43 Få vetskap om sjukhuskyrkan och 

dess verksamhet
2,10 (0,68) 20,5 2,6 

23,1 
(n=9)

44 Att ha en präst på besök 1,95 (0,62) 16,7 0 
16,7 
(n=7)

Av de sex viktigaste behov tillhörde fyra av dem kategorin Trygghet, de övriga två var 

relaterade till Stöd och Information vilket visade sig vara mycket viktigt hos 90 % av 

deltagarna. Likheter ses hos de 22 högst rankade behoven, där Trygghet var den största 

kategorin följt av Närhet och Information. Endast ett behov de 22 högst rankade behoven 

var relaterade till Komfort kategorin (Tabell 3).

Tabell 3. Antal högt rankade behov hos deltagarna, totalt antal frågor i behovskategorin enligt CCFNI. Rank 
utifrån antalet högt rankade behov kontra totalt antalet frågor i behovskategorin.

Behovs kategori
Antal högt rankade
behov

Totalt frågor i 
kategorin

Rank

Trygghet 
(Assurance)

7 8 1

Närhet (Proximity) 5 8 2
Information 
(Information)

5 9 3

Stöd (Support) 4 14 4
Komfort (Comfort) 1 5 5
Summa: 22 44
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Resultatförtydligande 

Vi har valt att förtydliga sex av behoven, de fyra där det funnits signifikanta samband med 

undersökningsvariablerna samt de tre som rankats lägst av deltagarna. De kommer att 

redovisas var för sig med två figurer. Figurerna visar hur deltagarna har svarat på 

respektive fråga utifrån kön och relation. Den vänstra figuren visar hur män respektive 

kvinnor svarat, den till höger visar svarsfrekvensen av relationen utifrån kön. Bortfall på 

den enskilda frågan redovisas i figurtext. De svarsalternativ som deltagarna hade att välja 

på var, mycket oviktigt, oviktigt, viktigt och mycket viktigt. Därefter har frågan 

korskorrelerats mot de tre variabler kön, relation oavsett kön och relation utifrån kön. I

korskorrelationsanalysen användes chi-två test för att se om några signifikanta samband 

fanns och redovisas i tabellform. Tabellen innehåller antal deltagare (n) som svarat på 

frågan, korrelationsvärde, chi-två värde och p-värde (* p ≤ 0,05; ** ≤ 0,01; *** ≤ 0,001; ns 

= Ej signifikant).
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Att känna att sjukvårdspersonalen bryr sig om patienten

Figur 1. Svarsfrekvens utifrån kön.

n= 12 män och 30 kvinnor.

Figur 2. Svarsfrekvens utifrån relation till den svårt 

sjuke personen.

n= 2 Make/Sambo, 11 Maka/Sambo, 7 Söner, 10 

Döttrar, 1 Mamma, 1 Bror, 2 Systrar, 2 Annan Man 

och 6 Annan Kvinna

Resultatet i Figur 1 visar att behovet att känna att vårdpersonalen bryr sig om patienten är

mycket viktigt för så väl män som kvinnor. Figur 2 visar att det inte har någon betydelse 

vilken typ av relation de svarande har till den svårt sjuke personen, utan de flesta anser att 

det är mycket viktigt. Endast ett fåtal Maka/Sambo, Söner, Döttrar och Annan Kvinna 

tycker det endast är viktigt. De statistiska analyser som gjorts uppvisar inga signifikanta 

samband mellan behovet och bakgrundsvariablerna. 
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Bli uppringd hemma om patientens tillstånd förändras

Figur 3. Svarsfrekvens utifrån kön.

n= 12 män och 30 kvinnor.

Figur 4. Svarsfrekvens utifrån relation till den svårt 

sjuke personen.

n= 2 Make/Sambo, 11 Maka/Sambo, 7 Söner, 10 

Döttrar, 1 Mamma, 1 Bror, 2 Systrar, 2 Annan Man 

och 6 Annan Kvinna

Resultatet i Figur 3 visar att behovet att bli uppringd hemma om patientens tillstånd 

förändras är mycket viktigt för så väl män som kvinnor. Figur 4 visar att det inte har någon 

betydelse vilken typ av relation de svarande har till den svårt sjuke personen, utan att 

majoriteten anser att det är mycket viktigt. Ett fåtal Maka/Sambo, Söner, Döttrar och 

Annan Kvinna tycker det endast är viktigt. De statistiska analyser som genomförts

uppvisar inga signifikanta samband mellan behovet och bakgrundsvariablerna
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Få frågor besvarade på ett ärligt sätt

Figur 5. Svarsfrekvens utifrån kön.

n= 12 män och 30 kvinnor.

Figur 6. Svarsfrekvens utifrån relation till den svårt 

sjuke personen.

n= 2 Make/Sambo, 11 Maka/Sambo, 7 Söner, 10 

Döttrar, 1 Mamma, 1 Bror, 2 Systrar, 2 Annan Man 

och 6 Annan Kvinna

Resultatet i Figur 5 visar att få frågor besvarade på ett ärligt sätt är mycket viktigt för så 

väl män som kvinnor. Dock är det fler män än kvinnor som endast anser det vara viktigt.

Figur 6 visar att behovet är mindre viktigt för ett fåtal söner och annan kvinna än det är för 

de övriga deltagarna.

Tabell 4 och Figur 6 visar att det finns ett signifikant samband mellan vilken relation 

deltagaren har till den svårt sjuke personen och hur viktigt de anser att behovet är samt 

även mellan relation och hur deltagarna upplevt behovet.

Tabell 4. Svaren på den aktuella frågan korrelerad till bakgrundsvariabler. Pearson Chi-två (χ 2), 
antal svarande (n), korrelation och signifikansnivåer p-värden. * p ≤ 0,05; ** ≤ 0,01; *** 
≤ 0,001; ns = Ej signifikant.

Bakgrunds variabler n Korrelation χ 2 -test Signifikansnivå
Kön 42 0,256 0,102 ns
Relation oavsett kön 42 -0,344* 0,026 *
Relation utifrån kön 42 -0,326* 0,035 *
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Bli försäkrad om att den bästa tänkbara vården ges till patienten

Figur 7. Svarsfrekvens utifrån kön.

n= 12 män och 30 kvinnor

Figur 8. Svarsfrekvens utifrån relation till den svårt 

sjuke personen.

n= 2 Make/Sambo, 11 Maka/Sambo, 7 Söner, 10 

Döttrar, 1 Mamma, 1 Bror, 2 Systrar, 2 Annan Man 

och 6 Annan Kvinna

Resultatet i figur 7 visar att behovet att bli försäkrad om att den bästa tänkbara vården ges 

till patienten är mycket viktigt för så väl män som kvinnor. Figur 8 visar att söner och 

annan kvinna är mer jämställda mellan alternativ viktigt och mycket viktigt, i övrigt tycker 

de flesta oavsett relation till den svårt sjuke personen att det är mycket viktigt att bli 

försäkrad om att den bästa tänkbara vård ges till patienten. De statistiska analyser som 

gjorts uppvisar inga signifikanta samband mellan bakgrundsvariablerna och behovet 
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Få begripliga förklaringar angående frågor

Figur 9. Svarsfrekvens utifrån kön.

n= 12 män och 30 kvinnor

Figur 10. Svarsfrekvens utifrån relation den svårt 

sjuke personen.

n= 2 Make/Sambo, 11 Maka/Sambo, 7 Söner, 10 

Döttrar, 1 Mamma, 1 Bror, 2 Systrar, 2 Annan Man 

och 6 Annan Kvinna

Resultatet i Figur 9 visar även här att behovet att få begripliga förklaringar angående 

frågor är mycket viktigt för män och kvinnor. Figur 10 visar att majoriteten av relationen 

annan kvinna tycker att det endast är viktigt jämfört med övriga relationer där majoriteten 

anser att det är mycket viktigt.

Det finns ett starkare signifikant samband enligt Tabell 5 och Figur 10, mellan vilken 

relation deltagaren har till den svårt sjuke personen och hur viktigt de anser att behovet är, 

det finns även ett samband mellan vilken bakgrund och hur de svarat.

Tabell 5. Svaren på den aktuella frågan korrelerad till bakgrundsvariabler. Pearson Chi-två (χ 2), 
antal svarande (n), korrelation och signifikansnivåer. * p ≤ 0,05; ** ≤ 0,01; *** ≤ 0,001; 
ns = Ej signifikant.

Bakgrunds variabler n Korrelation χ 2 -test Signifikansnivå
Kön 42 0,043 0,787 ns
Relation oavsett kön 42 -0,391* 0,010 **
Relation utifrån kön 42 -0,358* 0,020 *
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Få veta de förväntade resultaten av behandlingen

Figur 11. Svarsfrekvens utifrån kön.

n= 12 män och 30 kvinnor

Figur 12. Svarsfrekvens utifrån relation den svårt 

sjuke personen.

n= 2 Make/Sambo, 11 Maka/Sambo, 7 Söner, 10 

Döttrar, 1 Mamma, 1 Bror, 2 Systrar, 2 Annan Man 

och 6 Annan Kvinna

Resultatet i Figur 11 visar att behovet att få veta de förväntade resultaten av behandlingen

är mycket viktigt för så väl män som kvinnor. Figur 12 visar att söner, systrar, annan man

och annan kvinna är mer jämställda mellan alternativ viktigt och mycket viktigt, i övrigt 

tycker de flesta oavsett relation till den svårt sjuke personen, att det är mycket viktigt att få 

veta de förväntade resultaten av behandlingen.

Tabell 6 och Figur 12 visar att det finns två starkare signifikanta samband, dels mellan 

vilken relation den svarande har till den svårt sjuke personen och hur viktigt de anser att 

behovet är, samt mellan vilken bakgrund och hur de upplevt behovet.

Tabell 6. Svaren på den aktuella frågan korrelerad till bakgrundsvariabler. Pearson Chi-två (χ 2), 
antal svarande (n), korrelation och signifikansnivåer. * p ≤ 0,05; ** ≤ 0,01; *** ≤ 0,001; 
ns = Ej signifikant

Bakgrunds variabler n Korrelation χ 2 -test Signifikansnivå
Kön 42 0,230 0,143 ns
Relation oavsett kön 42 -0,437** 0,004 **
Relation utifrån kön 42 -0,420** 0,006 **
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Att känna att det är tillåtet att gråta

Figur 13. Svarsfrekvens utifrån kön.

n= 12 män och 29 kvinnor

missing= 1 kvinna

Figur 14. Svarsfrekvens utifrån relation till den svårt 

sjuke personen.

n= 2 Make/Sambo, 11 Maka/Sambo, 7 Söner, 9 

Döttrar, 1 Mamma, 1 Bror, 2 Systrar, 2 Annan Man 

och 6 Annan Kvinna

Resultatet enligt Figur 13 visar att behovet att känna att det är tillåtet att gråta är mindre 

viktigt för män medan för kvinnor är det mer viktigt. En kvinna har inte svarat på frågan.

Figur 14 visar att söner, make och några döttrar anser att behovet är oviktigt, medan maka 

och majoriteten av döttrarna anser att behovet är mycket viktig.

Det finns ett starkt signifikant samband enligt Tabell 7 och Figur 13 mellan vilken kön den 

svarande har och hur viktigt de anser att behovet är.

Tabell 7. Svaren på den aktuella frågan korrelerad till bakgrundsvariabler. Pearson Chi-två (χ 2), 
antal svarande (n), korrelation och signifikansnivåer. * p ≤ 0,05; ** ≤ 0,01; *** ≤ 0,001; 
ns = Ej signifikant.

Bakgrunds variabler n Korrelation χ 2 -test Signifikansnivå
Kön 41 0,442** 0,004 **
Relation oavsett kön 41 -0,115 0,472 ns
Relation utifrån kön 41 -0,088 0,586 ns
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Få information angående om patienten flyttas från avdelningen

Figur 15. Svarsfrekvens utifrån kön.

n= 12 män och 30 kvinnor

Figur 16. Svarsfrekvens utifrån relation till den svårt 

sjuke personen.

n= 2 Make/Sambo, 11 Maka/Sambo, 7 Söner, 10 

Döttrar, 1 Mamma, 1 Bror, 2 Systrar, 2Annan Man 

och 6 Annan Kvinna

Enligt Figur 15 visar resultatet behovet att få information angående om patienten flyttas 

från avdelningen är mycket viktigt för kvinnor. Män anser däremot att behovet är viktigt. 

Figur 16 visar att alla make/sambo och majoriteten av sönerna anser att behovet endast är 

viktigt medan maka/sambo, döttrar och annan kvinna anser att behovet är mycket viktigt.

I Tabell 8 och Figur 15 kan man tydligt se att det finns ett mycket starkt signifikant 

samband mellan vilket kön den svarande har och hur viktigt de anser att behovet är.

Tabell 8. Svaren på den aktuella frågan korrelerad till bakgrundsvariabler. Pearson Chi-två (χ 2), 
antal svarande (n), korrelation och signifikansnivåer. * p ≤ 0,05; ** ≤ 0,01; *** ≤ 0,001; 
ns = Ej signifikant.

Bakgrunds variabler n Korrelation χ 2 -test Signifikansnivå
Kön 42 0,553** 0,000 ***
Relation oavsett kön 42 0,077 0,628 ns
Relation utifrån kön 42 0,097 0,540 ns

Mycket ViktigtViktigt

Antal

30

20

10

0

Kvinna
Man

Kön

Mycket ViktigtViktigt

Antal

30

20

10

0

Annan Kvinna
Annan Man
Syster
Bror
Mamma
Dotter
Son
Maka/Sambo
Make/Sambo

Relation



21

Få besöka patienten oavsett tid på dygnet

Figur 17. Svarsfrekvens utifrån kön.

n= 12 män och 30 kvinnor

Figur 18. Svarsfrekvens utifrån relation till den svårt 

sjuke personen.

n= 2 Make/Sambo, 11 Maka/Sambo, 7 Söner, 10 

Döttrar, 1 Mamma, 1 Bror, 2 Systrar, 2 Annan Man 

och 6 Annan Kvinna

Resultatet i Figur 17 visar att behovet att få besöka patienten oavsett tid på dygnet är 

mycket viktigt för kvinnor. Majoriteten av männen anser att behovet är viktigt. Figur 18

visar att annan man anser att behovet är oviktigt samt att alla make/sambo och majoriteten 

av sönerna anser att behovet endast är viktigt. Maka/sambo, döttrar och annan kvinna anser 

att behovet är mycket viktigt.

I Tabell 9 och Figur 17 och 18 kan man se att det finns signifikanta samband mellan vilket 

kön och relation den svarande har och hur viktigt de anser att behovet är.

Tabell 9. Svaren på den aktuella frågan korrelerad till bakgrundsvariabler. Pearson Chi-två (χ 2), 
antal svarande (n), korrelation och signifikansnivåer. * p ≤ 0,05; ** ≤ 0,01; *** ≤ 0,001; 
ns = Ej signifikant.

Bakgrunds variabler n Korrelation χ 2 -test Signifikansnivå
Kön 42 0,359* 0,019 *
Relation oavsett kön 42 -0,315* 0,042 *
Relation utifrån kön 42 -0,271 0,083 ns
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Få känna hopp

Figur 19. Svarsfrekvens utifrån kön.

n= 12 män och 30 kvinnor

Figur 20. Svarsfrekvens utifrån relation till den svårt 

sjuke personen.

n= 2 Make/Sambo, 11 Maka/Sambo, 7 Söner, 10 

Döttrar, 1 Mamma, 1 Bror, 2 Systrar, 2 Annan Man 

och 6 Annan Kvinna

I Figur 19 visas att behovet att få känna hopp är mer viktigt för kvinnor. Medan 

majoriteten av männen anser att behovet endast är viktigt. Figur 20 visar att en annan 

kvinna anser att behovet är oviktigt medan resterande relationer fördelar sig mellan 

alternativen viktigt och mycket viktigt. Maka/sambo och döttrar står för majoriteten av 

dem som anser att behovet är mycket viktigt.

I Tabell 10 och Figur 19 och 20 ses ett signifikant samband mellan vilket kön och relation

den svarande har till den svårt sjuke personen och hur viktigt de anser att behovet är.

Tabell 10. Svaren på den aktuella frågan korrelerad till bakgrundsvariabler. Pearson Chi-två (χ
2), antal svarande (n), korrelation och signifikansnivåer. * p ≤ 0,05; ** ≤ 0,01; *** ≤ 
0,001; ns = Ej signifikant.

Bakgrunds variabler n Korrelation χ 2 -test Signifikansnivå
Kön 42 0,372* 0,015 *
Relation oavsett kön 42 -0,326* 0,035 *
Relation utifrån kön 42 -0,266 0,089 ns
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Inte behöva vara själv vid besöket på avdelningen

Figur 21. Svarsfrekvens utifrån kön.

n= 12 män och 29 kvinnor

missing= 1 man

Figur 22. Svarsfrekvens utifrån relation till den svårt 

sjuke personen.

n= 1 Make/Sambo, 11 Maka/Sambo, 7 Söner, 10 

Döttrar, 1 Mamma, 1 Bror, 2 Systrar, 2 Annan Man 

och 6 Annan Kvinna

Figur 21 redovisar behovet att inte behöva vara själv vid besöket på avdelningen är likartat 

mellan könen. Större delen av deltagarna anser att behovet är oviktigt eller mycket 

oviktigt. Bortfallet på frågan var en man. Figur 22 visar att det endast är två makor/sambo, 

en dotter och en annan kvinna som tycker att behovet är mycket viktigt. De statistiska 

analyser som gjorts uppvisar inga signifikanta samband mellan behovet och 

bakgrundsvariablerna
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Få vetskap om sjukhuskyrkan och dess verksamhet

Figur 23. Svarsfrekvens utifrån kön.

n= 12 män och 29 kvinnor

missing= 3 kvinnor

Figur 24. Svarsfrekvens utifrån relation till den svårt 

sjuke personen.

n= 2 Make/Sambo, 10 Maka/Sambo, 7 Söner, 9 

Döttrar, 1 Mamma, 1 Bror, 1 Systrar, 2 Annan Man 

och 6 Annan Kvinna

Resultatet i Figur 23 visar att behovet att få vetskap om sjukhuskyrkan och dess verksamhet

är likartat mellan könen. Majoriteten av deltagarna anser att behovet är oviktigt eller 

mycket oviktigt. Bortfallet på frågan var tre kvinnor. Figur 24 visar att det endast är en 

maka/sambo som anser att behovet är mycket viktigt. De statistiska analyser som 

genomfördes uppvisar inga signifikanta samband mellan bakgrundsvariablerna och 

behovet.
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Att ha en präst på besök

Figur 25. Svarsfrekvens utifrån kön.

n= 12 män och 30 kvinnor

Figur 26. Svarsfrekvens utifrån relation till den svårt 

sjuke personen.

n= 2 Make/Sambo, 11 Maka/Sambo, 7 Söner, 10 

Döttrar, 1 Mamma, 1 Bror, 2 Systrar, 2 Annan Man 

och 6 Annan Kvinna

Figur 25 visar att behovet att ha en präst på besök anses bland större delen av deltagarna 

vara oviktigt eller mycket oviktigt. Endast fem kvinnor och två män anser att behovet är 

viktigt. Figur 26 visar att det var tre makor/sambo, två annan kvinna, en son och en annan 

man som anser att behovet är viktigt. De statistiska analyser som gjorts uppvisar inga 

signifikanta samband mellan behovet och bakgrundsvariablerna
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Diskussion

Resultat diskussion

Syftet med studien var att undersöka vilka behov som närstående har när personer vårdas 

svårt sjuka på IVA. De närstående i norra Sverige som deltog i denna studie ansåg att mer 

än 90 % av behoven var viktiga eller mycket viktiga, vilket är ett högt procenttal.

Jämfört med Al-Hassan och Hweidi, (2003) där 16 behov rankades som viktiga eller 

mycket viktiga av mer än 80 % av deltagarna. En anledning till dessa resultat skillnader 

kan bero på könsfördelningen av deltagarna, i denna studie var andelen män 28.6 % och 

71.4 % var kvinnor medan i studien Al-Hassan och Hweidi (2003) var andelen män 63.9 %

och 36,1 % var kvinnor. Enligt resultatet i denna studie har män tenderat att värdera 

behoven lägre än kvinnor och det kan förklara varför Al-Hassan och Hweidi (2003) visar 

på 16 behov som är viktiga för mer än 80 % av deltagarna. I jämförelse med resultat av 

denna studie så finns det skillnader i Lee och Lau (2003) studie, där framkom att mer än 

hälften (55,5 %) av deltagarna ansåg att behoven var viktiga och eller mycket viktiga, 

könsfördelningen av deltagarna var 35 % män och 65 % kvinnor, vilket är i likhet med 

deltagarna i denna studie där andelen män var 28,6 % och 71,4 % kvinnor. 

I resultatet framkommer det att alla behoven anses vara viktiga. Det visas genom att alla 

behov är rankade som viktiga för minst en av deltagarna, vilket också kan ses i Lee och 

Lau (2003) resultat. Detta medför att inget behov kan bortses utan att personalen måste 

tillgodose alla de tänkbara behoven. I en studie gjord i Sydamerika ansåg alla deltagare att 

runt 90 % av behoven var viktiga eller mycket viktiga (Freitas, Kimura, & Ferreira, 2007), 

vilket också resultatet i denna visar. Närståendes behov skiljer sig inte så mycket åt oavsett

om studien gjorts i Sverige, Kina eller Sydamerika. Däremot finns skillnader mot 

Jordanien där Al-Hassan och Hweidi (2003) gjort sin studie, som visade att endast 16 

behov var viktiga för mer än 80 % av deltagarna. Vad detta beror på kan endast spekuleras

kring. Möjligen beror det på att fler kvinnor vårdas svårt sjuka på IVA och därför har fler 

män svarat på enkäten, eller så kan det vara deras samhälls struktur som gör att fler män 

svarat, men som sagt det kan endast spekuleras i. Ett större deltagarantal kunde ha

förtydligat resultatet om att alla behov är viktiga för de närstående. 

Det var 22 behov som rankades som mycket viktiga eller viktiga hos de närstående. Dessa 

var relaterade till trygghet, närhet och information. De behov som rankades högst är 

relativt lika de behov som rankades högst i andra studier (Al-Hassan & Hweidi, 2003; 

Leske, 1986; Lee & Lau, 2003; Molter, 1979). Resultatet visar att trygghet är den kategori 
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som rankas högst följt av närhet, information, stöd och komfort. 

Av de sex högst rankade behoven så var fyra av dem relaterade till trygghet, enligt 

Söderström, Saveman och Benzein (2006) så är det allra viktigaste för den närstående att 

känna att personalen bryr sig om den svårt sjuke, det kan tyda på att vi i Sverige anser att 

det är viktigt att få veta att det är bra kvalitet på den vård som ges till den svårt sjuke 

personen. Studiens resultat visar att det viktigaste behovet är att känna till hur det är och få 

vetskapen om att bästa tänkbara vård ges till den svårt sjuke. Det finns inte någon större 

skillnad runt om i världen när det gäller rankningen av kategorierna, även andra studier har 

visat att trygghet är den kategorin som är den viktigaste (Freitas, Kimura, & Ferreira, 2007; 

Lee och Lau 2003). Trygghet är ett sätt som hjälper att lindra stress och minska 

osäkerheten hos de närstående. De närstående gör sig ibland en falsk förställning genom att 

hoppas på ett önskat resultat när det gäller prognosen. Genom att tillgodose de behov som 

skapar trygghet så kan de närstående bättre förstå vad som kommer att hända och inte 

skapa sig en falsk bild av den svårt sjukes tillstånd (Leske, 1991). Närstående till svårt 

sjuka personer kan behöva information för att få vetskap om och kunna följa tillståndet hos 

den svårt sjuke. Denna information skall vara baserad på uppriktighet för att de närstående 

skall kunna fatta sunda beslut om framtiden vad det gäller dem själva och den svårt sjuke 

personen (Al-Hassan & Hweidi, 2003). Resultatet visar att närstående finner att behovet att 

få frågor besvarade på ett ärligt sätt som mycket viktigt

Denna studie visar i enlighet med andra studier som gjorts att de närstående har svarat på 

vilka behov de anser är viktiga när den svårt sjuke personen legat på 

intensivvårdsavdelningen i mellan 24-72 timmar. Tidsperspektivet kan vara avgörande 

angående hur behoven rankats. Studien visar att behovskategorierna stöd och komfort 

rankats lågt av de närstående. Skillnader i jämförelse med andra studier är att stöd och 

komfort rankats omvänt jämfört med denna studie (Freitas, Kimura, & Ferreira, 2007; Lee 

och Lau 2003). I början av vistelsen på IVA så kanske det inte är så viktigt att det finns 

bekväma möbler i väntrummet eller att det finns en trevlig restaurang på sjukhuset. I en 

kvalitativ studie gjord 2007 av Kutash och Northrop, beskriver de närstående, tiden i 

väntrummet som en negativ aspekt. Detta på grund av att de kände att de tappar kontrollen, 

förlorar information tillfälle med personalen och känner att det inte har tillträde till den 

svårt sjuke personen. De beskriver väntrummet som kallt, smutsigt och ett ställe som de 

kan gå till men där det inte vill stanna. De positiva med väntrummet är att de träffar andra i 

samma situation vilket gör att de tillsammans ger varandra stöd under den svårt perioden 

(Kutash & Northrop, 2007). Vidare visar studien att det är av viktigt för de närstående att 

få veta det förväntade resultatet och få svar på sina frågor. Enligt Kutash och Northrop 
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(2007) bör väntrummet ligga integrerade i avdelning så att inte de närstående känner sig 

bortglömda och de vill att personalen kommer och tittar till dem med jämna mellanrum.

Resultatet visade att de närstående i norra Sverige upplever sex av behoven som viktigast. 

De visas genom att mer än 80 % av de närstående till svårt sjuka personer anser att 

behoven är mycket viktiga. Behoven är i ordningsföljd: känna att sjukvårdspersonalen bryr 

sig om patienten, bli uppringd hemma om patientens tillstånd förändras, få frågor 

besvarade på ett ärligt sätt, bli försäkrad om att den bästa tänkbara vården ges till patienten, 

få begripliga förklaringar angående frågor och få veta det förväntade resultatet av 

behandlingen. Liknande resultat har framkommit i andra studier (Freitas, Kimura & 

Ferreira, 2007; Leung, Chien & Mackenzie, 2000; Maxwell, Stuenkel & Saylor, 2007).

Närstående vill att de blir informerade om den svårt sjuke personens tillstånd på ett rakt 

och ärligt sätt även om informationen är negativ (Engström & Söderberg 2004). Enligt 

Leung, Chien och Mackenzie (2000) förmedlar sjuksköterska information på ett lätt 

begripligt sätt vilket gör att de närstående inte bygger upp falska förhoppningar angående 

tillståndet om den svårt sjuke personen.  De närstående vill att personalen bryr sig om den 

svårt sjuke personen och de beundrar verkligen personalens omvårdnad av denne, för

genom sitt engagemang känner de närstående att personalen verkligen arbetar för att den 

svårt sjuke skall överleva och tillfriskna (Kutash & Northrop, 2007). Tre av behoven 

uppvisar signifikant samband mellan frågan och vilken relation och bakgrund deltagaren 

har till den svårt sjuke personen, starkast samband finns i den sista av de viktigaste 

behoven. Detta betyder att det finns ett statistiskt samband mellan vilken bakgrund och 

relation till den svårt sjuke, deltagaren har och hur viktigt det anser att behovet är och detta 

syns tydligt med att maka/sambo, dotter, broder och mor anser att behovet är mycket 

viktigt.

Vidare visade resultatet signifikanta samband på ytterligare fyra behov som dock rankats i 

mitten. Det starkaste signifikanta samband syns i behovet att få information angående om 

patienten flyttas från avdelningen, här syns det direkt att kvinnor finner behovet viktigare 

än vad männen gör. Både män och kvinnor anser att behovet är viktigt, dock ses skillnader 

mellan könen genom att kvinnor anser att behovet är mycket viktigt medan männen anser 

att det är viktigt. Detta kan antas bero på att kvinnor känner sig tryggare om de får vetskap 

om vart den svårt sjuke befinner sig. Medan männen inte oroar sig för att söka rätt på den 

svårt sjuke, men detta kan endast spekuleras i. Ytterligare ett behov uppvisar starkare 

signifikanta samband mellan kön och behovet, det är att känna att det är tillåtet att gråta. 

Här anser majoriteten av männen att behovet är oviktigt till viktigt medan kvinnorna anser 
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att det är viktigt till mycket viktigt. En anledning till detta resultat kan vara att männen inte

tycker att de behöva känna tillåtelse för att uttrycka vad de känner, kvinnor däremot tänker 

mer på hur andra skall uppfatta deras beteende. Sambandet finns dock vi kan inte säga att 

det är just så, intressant skulle vara att se om det finns dessa skillnader och i så fall vad 

dessa beror på.

De närstående som deltog i studien anser att de behov som är minst viktiga är att ha en 

präst på besök, få vetskap om sjukhuskyrkan och dess verksamhet och att inte behöva vara 

ensam vid besöket på avdelningen. Även i Leung, Chien och Mackenzie, (2000) samt Lee 

och Lau (2003) återfinns behoven bland de sex lägst rankade. I jämförelse med äldre 

studier som t.ex. Leske (1986) och Molter (1979) återfinns dessa behov någonstans mellan 

20:e och 30:e plats uppifrån räknat. Vi finner att tidens perspektiv kan ha förändrat synen 

på den kyrkliga verksamheten och dess inflytande i den närståendes behov. Det kan ha 

varit mer viktigt för närstående förr än vad det är nu. Några studier som styrker detta 

antagande har vi inte funnit. Men det kan även bero på att de närstående upplever brist på 

information, vart de kan söka stöd och hjälp och vad som sjukhuset och personalen kan 

erbjuda. I väntrummet finns det endast någon broschyr om t ex sjukhuskyrkans tjänster 

men ingen ur personalen finns där för att stötta och ge ytterligare information om hjälp 

som kan erhållas. (Kutash & Northrop, 2007). En diskussion har förts och en möjlig 

slutsats kan vara att sjuksköterskan, genom sin omvårdnads kunskap, har tagit över den 

stöttande rollen som förut var prästen och sjukhuskyrkans roll. Det åligger sjuksköterskan

att finnas till, stötta och hjälpa de närstående genom de svåra perioderna (Morton, 

Fontaine, Hudak & Gallo. 2005 s. 25).

De närstående prioriterar den svårt sjuke person som viktigast, medan att tänka på sig själv 

och andra saker kommer i andra och tredje hand. I det akuta skedet så anser de närstående 

att vara i omgivningen av den svårt sjuke och känna att de är tillåtet att komma oavsett tid 

på dygnet, som ett av de viktigaste behoven (Lee & Lau, 2003; Leske, 1986; Mendonca & 

Warren, 1998). Även efter det akuta skedet så finner de närstående detta behov som väldigt 

viktigt (Verhaeghe et al, 2005). Resultatet visar att det inte anses vara viktigt att ha en präst 

på besök, behovet att prata med en sjuksköterska har rankats högre än att prata med en 

läkare eller präst. I studien av Engström och Söderberg (2004) framkommer det att 

närstående nästintill blivit tvingad att tala med en präst, vilket resulterade inte i någon 

nytta. Genom resultatet har de närstående visat att behovet av information är relativt viktigt 

och eftersom de närstående vill tala med en sjuksköterska minst en gång om dagen så är 

det dennes uppgift att informera om olika möjligheter som finns att tillgå för stöd och 
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samtal. Enligt Engström och Söderberg (2004) visade det sig att de närstående hellre vill 

prata med någon de känner igen än att prata med en utomstående exempelvis en präst.

Metod diskussion

Studien som har gjorts är en tvärsnitts studie vilket innebär att en population undersöks vid

ett tillfälle, ett ögonblick. Studien är utformad som en icke experimentell undersökning 

vilket innebär att syftet var att skaffa information och fakta om vad som de anhöriga har 

för behov (Hartman, 1998). Med den här typen av studie kan man studera samband mellan

flera olika variabler eller faktorer (Andersson, 2006. s. 89). I denna studie deltog 42 

närstående till svårt sjuka personer. Det lämnades ut 50 enkäter under fem veckors tid, 

vilket ger ett bortfall på åtta deltagare (16 %). Enligt Polit och Hungler (1999. s. 294) finns 

ingen metod för att tydliggöra hur stort urval som behövs för att kunna generalisera 

resultatet. Studiens resultat kan inte generaliseras i Sverige på grund av antalet deltagare. 

För att kunna dra tillförlitliga slutsatser av en tvärsnittstudie är urval och antal deltagare 

viktiga att beakta. Storlek och sammansättning av bortfallet spelar in för att generalisera 

resultatet (Andersson, 2006. s. 89). Insamlingsmetoden vid denna studie gjorde att 

möjlighet att styra över hur stor del män som kvinnor som deltog inte var möjlig, vilket har 

gett en sned köns fördelning i resultatet. Detta gör att resultatet inte går att generaliseras

och det kan vara svårt att värdera de delar av resultatet som bygger på en analys av 

variabeln kön och variabeln relation i förhållande till kön. Trots problemen med dessa 

variabler har en analys genomförts eftersom frågeställningar om eventuella könsskillnader

bland närstående var en viktig utgångspunkt för studien

Validitet och Reliabilitet

Instrumentet CCFNI användes till datainsamlingen för studien, de för att den har används i 

tidigare studier för att inhämta information angående närståendes behov (Al-Hassan & 

Hweidi, 2003. Lee och Lau 2002. Leske, 1986. Molter, 1979). Det gör att resultatet i 

studien kan jämföras med resultat från tidigare studier som gjort runt om i världen (Holden 

et al., 2002). För att verktygets reliabilitet skall stärkas bör verktyget testas två gånger i 

jämlika grupper, resultaten av dessa tester skall vara lika varandra vilket då innebär att 

verktyget har reliabilitet (Polit & Hungler, 1999. s. 411). I denna studie gjordes inte dessa 

tester, vilket innebär att verktyget inte kan sägas vara validerat för svenska förhållanden. 

Innan studien påbörjades gjordes en pilotstudie på enkäten för att säkerställa att frågorna 

och svarsalternativen var utformade på ett begripligt sätt. Detta leder till tillförlitlighet och 

precision i en mätning (Andersson, 2006. s. 129). Enligt Polit och Hungler (1999. s. 412) 
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så krävs det även att en testpanel går igenom verktyget för att säkerställa dess 

tillförlitlighet. I studien har det används en fyra gradig skala för att skatta behoven hos de 

närstående. Verktyget som sådant är ett bra vedertaget verktyg för att det täcker många 

behov, frågorna är lätta att förstå och det är ett smidigt verktyg att använda sig av.

Svagheter som vi funnit med detta verktyg är att vissa frågor saknar relevans för den 

svenska sjukvården så som exempelvis att besökstiden startar i tid och få vetskap om 

någon som kan hjälpa till med ekonomiska problem. Eftersom de närstående är väl 

medveten om att de kan besök den svårt sjuke när de vill, så vållar denna fråga problem,

för deltagaren vet inte vad de skall svara. Svensk sjukvård bygger på att alla har rätt till 

samma vård. I USA däremot, där verktyget är utvecklat, använder de sig av försäkringar 

som gör att vården kostar pengar och begränsar för vissa individer att få den vård som de 

behöver. Detta gör att behovet att få vetskap om personer som kan hjälpa till med 

ekonomiska problem finns där. Vi anser att frågan leder till besvär för deltagaren genom 

att de inte vet vad de skall svara på eftersom denna ekonomiska situation inte finns i 

Sverige. Vi kan tydligt se detta genom kommentarer som skrivits bredvid frågan på 

enkäten. Verktyget bör omformuleras och testas för att anpassas till svensk sjukvård.

Analyser

För att på ett enkelt sätt beskriva data används cross-tabeller, dessa visar antalet och hur 

fördelningen är bland de svarande på ett tydligt sätt. För att se om det finns samband 

mellan de olika variablerna i cross-tabellen så används chi-två test. Chi-två test är baserade 

på att det inte finns några samband mellan variablerna (Wood & Ross-Kerr, 2006. s. 251-

254). Denna studie har därför använt sig av dessa tester för att på ett statistiskt sätt kunna 

påvisa om det finns några samband mellan bakgrund variablerna och de olika behoven. 

Slutsatser

Genom att använda CCFNI har studien kunnat påvisa att närstående till svårt sjuka 

personer i norra Sverige anser att tryggheten kring vårdandet av den sjuke personen är den 

viktigaste behovs kategori. De anser att vårdpersonalen gör allt som de kan och att de sätter 

den svårt sjuke personen i centrum. Den information som de erhåller angående den svårt 

sjuke personen skall vara rak och ärlig och de anser att det är viktigare att få möjligheten 

att tala med en sjuksköterska än vad behovet att få tala med en läkare eller präst är. 

Kvinnorna i studien anser att det är viktigare än männen att få veta att det är tillåtet att 

gråta samt att få information angående om patienten flyttas från avdelningen. Genom dessa 

slutsatser visar studien att den information och det engagemang som sjuksköterskan ger till 
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de närstående om den svårt sjuke personen skapar trygghet vilket leder till mindre oro och 

stress.

Förslag till vidare forskning

Utifrån studiens resultat har det framkommit vilka behov som de närstående anser är 

viktiga, frågan är hur bemöts de närståendes behov av vårdpersonalen? Samt är behoven 

lika viktiga eller skiljer de sig åt, efter att den svårt sjuke personen varit på 

intensivvårdsavdelningen en längre tid? Detta för att kunna hjälpa och integrera de 

närstående i vården.
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Bilaga 1

Förfrågan om deltagande i enkätstudie.

Syftet med vår studie är att beskriva och jämföra närståendes behov vid vård av svårt sjuka 

patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar (IVA) samt 

hjärtintensivvårdsavdelningen (HIA) i norrbotten. Vi vänder oss till er som besöker 

närstående här på IVA eller HIA för att få en förståelse för era behov i samband med vård 

av er närstående. Studien består av ett enkätformulär med 44 frågor som besvaras med fyra 

olika svarsalternativ. Frågorna beskriver olika områden, vilka behov som finns gällande 

stöd, information, närhet, trygghet och komfort. Deltagandet i den här studien är frivilligt 

och du kan välja att inte delta eller när som helst avsluta ditt deltagande. Samtycke till att 

vara med i studien görs genom att fylla i enkäten, om du inte vill delta så fyller du inte i 

enkäten och lämnar den obesvarad tillbaka till personalen. Enkäten besvaras anonymt och 

skickas vidare till oss i bifogat svarskuvert.

Hantering av enkäten kommer under bearbetningen att behandlas konfidentiellt vilket 

innebär att information som kan identifiera undersökningspersonen inte kommer att 

redovisas. Efter avslutad studie kommer allt material förstöras.  Studien som är klar i 

början av juni-08 kommer att sammanställas och finnas tillgänglig för läsning på Luleå 

tekniska Universitets hemsida, http://epubl.ltu.se. 

Frågor angående enkäten besvaras av nedanstående.

Jimmy Rosvall

Intensivvårdsstuderande

Luleå Tekniska Universitet

0650-10035

jimros-7@student.ltu.se

Pernilla Wallin

Intensivvårdsstuderande

Luleå Tekniska Universitet

0921-73211

walper-1@student.ltu.se

Åsa Engström

Universitetadjunkt

Luleå Tekniska Universitet

0920-493875

Asa.Engstrom@ltu.se

http://epubl.ltu.se
mailto:7@student.ltu.se
mailto:1@student.ltu.se
mailto:Engstrom@ltu.se
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Bilaga 2

Dina behov som anhörig

Bakgrundsinformation

Kön

 Man
 Kvinna

Relation till patienten

 Make/Maka, Sambo
 Son/Dotter
 Förälder
 Broder/Syster
 Annan

Stöd

Hur viktigt är det för dig att:

Få veta vad jag kan göra vid sängkanten?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Få avdelningens miljö beskriven innan jag går in på patientsalen?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Prata om negativa känslor så som skuld och ilska?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Inte behöva vara själv vid besöket på avdelningen?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Ha en vän i närheten som stöd?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Känna att sjukvårdspersonalen bryr sig om patienten?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Ha någon som bryr sig om min egen hälsa?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt
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Hur viktigt är det för dig att:

Ha någon som hjälper till med ekonomiska problem?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Få vara ensam när man vill?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Känna att det är tillåtet att gråta?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Ha en präst på besök?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Få vetskap om personer som kan hjälpa till med problem?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Få vetskap om någon som kan hjälpa till med familjeproblem?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Ha ett ställe där man kan vara för sig själv på sjukhuset?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Information

Hur viktigt är det för dig att:

Veta vilken ur personalen som kan ge den information som jag vill ha?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Få veta hur patienten behandlas medicinskt?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Veta varför vissa specifika saker gjorts för patienten?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt
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Tala med läkaren varje dag?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Hur viktigt är det för dig att:

Få tala med sjuksköterska varje dag?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Veta vilka olika personalkategorier som tar hand om patienten?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Bli uppringd hemma om patientens tillstånd förändras?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Ha en specifik kontaktperson på sjukhuset som jag kan ringa till om jag inte har 
möjlighet att åka dit?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Få vetskap om sjukhuskyrkan och dess verksamhet?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Närhet

Hur viktigt är det för dig att:

Få hälsa på patienten regelbundet?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Få information angående patienten en gång om dagen?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Få information angående om patienten flyttas från avdelningen ?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Kunna flytta besökstiden beroende på patientens tillstånd?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt
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Få besöka patienten oavsett tid på dygnet?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Besökstiden startar i tid?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Hur viktigt är det för dig att:

Få hjälpa till med patientens fysiska vård ex. tandborstning eller hygien?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Ha ett väntrum nära patient?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Trygghet

Hur viktigt är det för dig att:

Få frågor besvarade på ett ärligt sätt?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Få veta de förväntade resultaten av behandlingen?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Få begripliga förklaringar angående frågor?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Få veta specifik fakta om patientens framsteg?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Få prata om döden?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Få känna hopp?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Bli försäkrad om att den bästa tänkbara vården ges till patienten?
 Mycket  Oviktigt  Viktigt  Mycket 
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oviktigt viktigt

Känna sig accepterad av personalen?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Komfort

Hur viktigt är det för dig att:

Bekväma möbler finns i väntrummet?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Toalett finns i anslutning till väntrummet?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Det finns restaurang på sjukhuset?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Kunna lämna sjukhuset för en stund?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt

Telefon finns tillgänglig för mig?
 Mycket 

oviktigt
 Oviktigt  Viktigt  Mycket 

viktigt
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Bilaga 3

Hey Jane.

We are 2 nurses in Sweden, how study to become intensive care nurses. We are studying at 

Luleå Tekninska Universitet in the north of Sweden. 

We are going to look in to the families needs in intensive care, when they are visiting there 

relatives how is admitted to Intensive Care Unit in the north of Sweden. 

This is going to be our final report. After have read some articles that investigate family’s 

needs, we discovered a very fine instrument that could help as investigate the need at 

Swedish intensive care. 

This instrument, as you now, is CCFNI. 

We want to ask for permission to use this fine instrument of question for our study. If we 

have permission to use your question we would like to translate it in to Swedish. Then we 

are going to get a translator to correct our translation so we don’t end up far away from the 

original.

We would be very happy if we can use your instrument for our study.

Best regards from 

Jimmy & Pernilla 

jimros-7@student.ltu.se

walper-1@student.ltu.se

Dear Researcher,

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

You have my permission to use and/or translate the tool to meet your research needs as 

long as credit is referenced in your work.  The psychometric properties of the instrument 

are published in Leske, J.S. (1991). Internal psychometric properties of the Critical Care 

Family Needs Inventory, Heart & Lung, 20, 236-244.  Please do not hesitate to contact me 

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

Sincerely,

Jane S. Leske PhD, RN

mailto:7@student.ltu.se
mailto:1@student.ltu.se

