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Abstrakt 

När någon som man tycker om blir akut, allvarligt sjuk och 
behöver sjukhusvård så upplevs det många gånger som 
skrämmande. Ofta upplevs det osäkert hur det kommer att gå för 
den sjuke personen. Syftet med denna litteraturstudie var att 
beskriva närståendes upplevelser när en person är akut och 
allvarligt sjuk. Sexton vetenskapliga artiklar från åren 1995-
2004 som motsvarade syftet granskades med kvalitativ 
innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra kategorier: att vilja 
vara närvarande hela tiden; att vara orolig för att inte klara av 
hela situationen; att få stöd och tröst av personer man litar på; 
att veta vad som händer för att kunna förstå och känna hopp. 
Resultatet visade att närstående ville vara närvarande hos den 
sjuke personen och de var oroliga för den sjuke personen, sig 
själv och hela situationen. Stöd och tröst var något som 
närstående både ville ge till den sjuke personen och som de 
behövde själva från någon som de kände att de kunde lita på. 
För att närstående skulle kunna förstå hela situationen och känna 
hopp var det viktigt att de fick information om vad som hände 
med och runt den sjuke personen. 
 

Nyckelord: närstående, akut och allvarligt sjuk, upplevelse, 
kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie. 
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När närstående kommer till en akutmottagning tillsammans med en person som blivit 

akut och allvarligt sjuk så hamnar ofta den sjuke personen i ett rum omgiven av 

främmande synintryck, lukter och ljud. Den sjuke personen kan vara kroppsligt 

begränsad med kateter, intravenösa infarter och smärtsamma skador (Jay, 1996). Ibland 

kan det krävas att den sjuke personen antingen blir sövd eller sederad på grund av sin 

sjukdom. När personen sedan vaknar upp så kan den första upplevelsen vara att denne 

känner en tomhet i kroppen och att de inte var orienterad till tid och rum. Det första 

riktiga minnet är oftast närvaron av de närstående. Närvaron av en närstående gör den 

sjuke personen lugn genom att han/hon representerar det dagliga, det kända och det 

mänskliga. Närstående hjälper den sjuke personen tillbaka till verkligheten och att få 

ordning på kaoset med att vara akut och allvarligt sjuk. Relationen till närstående verkar 

ge bekräftelse på den sjuke personens existens och känsla av att finnas till (Granberg, 

Bergbom-Engberg & Lundberg, 1998). Fleury och Moore (1999) anser att närståendes 

närvaro ökar chansen till ett lyckat tillfrisknande för den person som är sjuk. 

 

Enligt Bergbom och Askwall (2000) så upplever många sjuka personer att de känner sig 

övergivna så fort deras närstående lämnar dem ensamma även om det bara är för en 

liten stund. Att hela tiden ha närstående vid sin sida som ger uppmuntrande ord och som 

håller i handen minskar personens oro, känsla av ensamhet och rädsla (Jay, 1996). Den 

sjuke personen kan känna att de närstående vakar över denne och det ger en känsla av 

trygghet och beskydd (Fleury & Moore, 1999). När personen har överlevt den akuta 

delen av sjukdomstillståndet är livskvalitén en mycket viktig del i tillfrisknandet för 

både den sjuke personen och dennes närstående (Hofhuis, Hautvast, Schhrijvers & 

Bakker, 2003). 

 

Enligt Meyer, Snelling och Myren-Manbeck (1998) upplever de närstående en 

akutvårdsavdelning som en stressig miljö. Detta kan bero på alla de andra personerna 

som är sjuka, det stora antalet personal och oroliga närstående, avancerad medicinsk 

teknologi, starka lampor och monitorer som låter. Det kan vara svårt att erbjuda 

avskildhet genom att det ofta endast är ett tunt draperi som skiljer patienterna åt. Det 

tekniska språk som personalen använder kan vara förvirrande. Närstående till den sjuke 

personen söker ofta efter ansiktsuttryck från både sjuksköterskor och läkare som skall 

avslöja hur den sjuke egentligen mår. En akutvårdsavdelning kan upplevas som 
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traumatisk, men avdelningen kan också inge hopp för närstående. Vissa håller fast vid 

tron att en akutvårdsavdelning är en plats där mirakel kan inträffa. 

 

När en person är akut och allvarligt sjuk så påverkas närstående genom att de kan 

uppleva en känsla av hjälplöshet, hopplöshet, ilska, oro, rädsla, frustration, skuld, 

trötthet och desperation som slutligen kan resultera i svårigheter att bemästra situationen 

(jfr Fleury & Moore, 1999; Halm, 1990; Mace, Burke & Charles, 2004; Mendonca & 

Warren, 1998). De kan känna sig oorganiserade och odugliga att ta till sig nödvändig 

information (Åstedt-Kurki, Paavilainen, Tammentie & Paunonen-Ilmonen, 2001). Van 

Horn och Tesh (2000) beskriver att närstående kan uppleva stress som är dålig för både 

personalens hälsa och deras egen integritet. Närstående som står emot många samtidiga 

stressfaktorer upplever förändringar i ätandet, sovandet, aktiviteterna, familjerollen och 

i sitt ansvarstagande över den sjuke personen. 

 

Närstående brukar uttrycka behov av att skydda och upprätthålla värdigheten av den 

akut och allvarligt sjuke personen (Åstedt-Kurki et al., 2001). De vill finnas i närhet och 

det speciellt tills den sjuke visar tecken på stabilisation, förbättring eller tillfrisknande. 

Behoven hos de närstående kan omfattas av närhet, samverkan med den sjuke personen 

genom till exempel beröring, men även förtroliga samtal och inkludering av vården. 

Närstående har även behov av att få reda på om den sjuke lämnar avdelningen för en 

undersökning eller dylikt (Redley, Beanland & Botti, 2003). De många besöken till och 

från sjukhuset kan göra satt de närståendes dagliga regler och rutiner förändras. 

Rollerna som finns inom den närståendes familj kan bli ändrade och omfördelade. Att 

vara närstående till en svårt sjuk person är en erfarenhet som antingen för familjen 

närmare eller särar dem åt (Leske, 1998). 

 

Närstående kan ha behov av att få information och att få kommunicera med personalen. 

Detta gäller framförallt vid specifika faktorer som prognos, behandling, framsteg, vad 

som blir bestämt angående den sjuke personen och varför. De vill även ha omedelbar 

information om förändringar angående sjukdomstillståndet. Behovet av stöd består av 

att någon bryr sig om hur den sjuke personen mår, uppmuntran av att uttrycka känslor, 

förklaring angående miljön på avdelningen och ett ställe där de närstående kan vara 

ensam (Fleury & Moore, 1999; Redley et al., 2003; Åstedt-Kurki et al., 2001). 
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Sjuksköterskor kan behöva ge närstående som är i kris stöd för att minska deras stress, 

öka deras stödjande förmåga och för att närstående skall återfå och behålla styrkan till 

att kunna ha en fungerande familjesituation (Gavaghan & Carroll, 2002). Behoven hos 

närstående till akut och allvarligt sjuka personer kan variera. Sjuksköterskor behöver 

vara lyhörda för de olika behoven och sedan uppnå en kunskapsnivå för att klara av att 

hjälpa och tillfredsställa deras behov (Mendonca & Warren, 1998). Syftet med denna 

litteraturstudie var att beskriva närståendes upplevelser när en person är akut och 

allvarligt sjuk. 

 

Begreppsdefinitioner 

Närstående kan definieras som en grupp människor som har en biologisk, legitim eller 

social relation till den sjuke personen (Leske, 2003). De kan också vara en människa 

som ger djupa känslor och intimitet i relationen till den som är sjuk, så att den sjuke 

personen känner en säkerhet, harmoni och en inre frid. En närstående är en människa 

som är väldigt nära, som den sjuke personen kan tro och lita på och som bryr sig om 

(Bergbom & Askwall, 2000). I denna litteraturstudie avses närstående som make/maka, 

föräldrar, syskon, barn, barnbarn, släkt eller annan person som är viktig för den sjuke 

personen som antingen följde med personen till sjukhuset eller besökte dem senare. 

Åldern på närstående var 18 år och äldre. 

 

Enligt Coulter (2001) definieras allvarlig sjukdom som en stor förändring som har 

inverkan på hälsotillståndet, som är ett resultat av sjukdom eller skada, hos en person. 

Med akut och allvarligt sjuk person menas i denna litteraturstudie en person som 

kommer till akutmottagningen och blir inlagd på en akutvårdsavdelning för vård på 

grund av medicinsk eller kirurgisk sjukdom, trauma, skallskada eller livsuppehållande 

åtgärder. Åldern på den sjuke personen var 18 år och äldre. Med uttrycket den sjuke 

personen menar vi den person som är akut och allvarligt sjuk oavsett kön. 
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Metod 

Litteratursökning 

De databaser som har använts till litteratursökningarna av internationella vetenskapliga 

artiklar var MEDLINE, EBSCO HOUST, CINAHL. Sökorden var familys, crisis, 

trauma, nursing, family members, critical ill, critical care, patient, needs och dessa 

kombinerades på olika sätt. Litteratursökningarna begränsades genom att välja 

förhandsgranskade tidskriftsartiklar från 1995 och framåt. Litteratursökningen 

resulterade i 47 artiklar. Av dessa artiklar motsvarade åtta syftet. De återstående åtta 

artiklarna hittades via referenser i artiklarna. Totalt 16 artiklar ingick i 

innehållsanalysen (Tabell 1). 

 

Analys 

De vetenskapliga artiklarna granskades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats inspirerad av Burnard (1991). Manifest ansats innebär en strävan efter 

att beskriva innehållet med exakthet och utan egna tolkningar (Downe-Wamboldt, 

1992). Denna metod ligger nära originaltexten och ändå tillåter kategorier för att göra 

forskningsrapporten mer lätt förståelig för läsaren (Burnard, 1991). Innehållsanalys är 

en forskningsmetod som tillämpas för att analysera muntlig, visuell eller skriven data 

(Downe-Wamboldt, 1992), och som också kan beskrivas som en process av 

identifiering, kodning och kategorisering av data (jfr Söderberg, Strand, Haapala & 

Lundman, 2003). Analysarbetet påbörjades med att de artiklar som motsvarade syftet 

lästes igenom ett flertal gånger. Detta gjordes för att få en djupare förståelse och för att 

se helheten av textinnehållet. Artiklarna kodades sedan med en bokstav. Efter det 

skedde det en sökning efter meningsbärande textenheter, samt en kodning av 

textenheterna med siffror. Kondensering av textenheterna gjordes för att få fram 

essensen i texten. Sedan sammanfördes kondenseringarna under preliminära kategorier, 

som sedan sammanfördes tills det slutligen blev fyra kategorier. Efter det lästes 

artiklarna igenom på nytt för att kontrollera att textenhe terna beskrev de ursprungliga 

texterna som motsvarade syftet. Eventuella oklarheter justerades. För att säkra 

validiteten i kategorierna kontrollerades det så att varje textenhet passade in i den 

aktuella kategorin. Därefter skrevs resultatet av analysen där varje kategori presenteras 

med brödtext samt citat ur originalmaterialet. 
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Tabell 1    Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=16) 
Författare, år 
 

Typ av studie Deltagare Datainsamling/ 
Analysmetod 

Huvudfynd 

Al-Hassan & 
Hweidi, 2004   
 

Kvantitativ 
 

158 närstående  
 

Enkät, 
Sociodemografisk 
data,  
CCFNI skala 
 

De högst rankade behoven 
hos de närstående var 
förtroende, information och 
närhet.  
 

Attree, 2001  
 

Kvalitativ 
 

34 patienter  
7 närstående 
 

Semistrukturerad 
intervju, 
Tematisk analys 
 

God vård kännetecknades 
av att vården var 
individualiserad och behovs 
relaterad. 
 

Azoulay, Pochard, 
Cheveret, Jourdain, 
Bornstain, Wernet, 
Cattaneo, Annane, 
Brun, Bollaert, 
Zahar, Goldgran-
Toledano, Tophe 
Adrie, Joly, Tayoro, 
Desmettre, Pigne, 
Parrot, Sanchez, 
Poisson, Le Gall, 
Schlemmer & 
Lemarie, 2002  
 

Kvantitativ 
 

204 patienter  
157 närstående 
 

Enkät,  
CCFNI skala 

Närstående var mer nöjd 
med informationen som de 
fick från IVA om de både 
fick muntlig och skriftlig 
information. 
 

Azoulay, Pochard, 
Chevret, Lemarie, 
Mohtari, Le Gall, 
Dhainaut & 
Schlemmer, 2001  
 

Kvantitativ 
 

637 patienter   
895 närstående 
 

Enkät, 
Chi-square test, 
Fisher exact test, 
Mann-Whitney test 
 

Mer än två tredjedelar av de 
närstående som besökte 
patienter på IVA led av 
symtom på oro och 
depression. 
 

Bijttebier, Vanoost, 
Delva, Ferdinande 
& Frans, 2001   
 

Kvantitativ 
 

200 närstående 
38 läkare  
143 
sjuksköterskor 
 

Enkät, 
CCFNI skala  
 

Information var det 
viktigaste behovet hos de 
närstående. 
 

Carr, 1997   
 

Kvalitativ 
 

8 närstående 
 

Semistrukturerad 
intervju, 
Deltagare 
observationer  
 

Närstående beskrev 
mening, mönster och dag 
till dag upplevelser av att 
vaka över en sjuk person på 
en akutvårdsavdelning. 
 

Engström & 
Söderberg, 2004 

Kvalitativ 7 närstående Narrativ intervju, 
Innehållsanalys 
 

Det var viktigast för de 
närstående att få vara 
närvarande. Även att få 
stöd, information och känna 
att det fanns hopp var 
viktigt. 

Heyland, Rocker, 
Dodek, 
Kutsoiannis, 
Konopad, Cook, 
Peters, Tranmer & 
O’Callaghan, 2002  
 

Kvantitativ 
 

624 närstående 
 

Enkät, 
Demographic data, 
Parkside 
Associates skala, 
Logistic regression  

De flesta närstående var 
mycket nöjd med vården. 
Ansträngningar för att 
förbättra samarbetet och 
kommunikationen mellan 
närstående och personal 
ledde till förnöjsamhet. 
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Forts. Tabell 1        Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=16) 
Författare, år 
 

Typ av studie 
 

Deltagare 
 

Datainsamling/ 
Analysmetod  

Huvudfynd 
 

Johansson, 
Hildingh & 
Fridlund, 2002  
 

Kvalitativ 
 

18 närstående  
 

Intervju, 
Grounded theory 
 

De närstående försökte göra 
upplevelserna av 
situationen enklare, med att 
använda individuella inre 
och yttre resurser. Som 
coping strategier lindrade, 
återanvände, härskade eller 
uteslöt de sina känslor. 
 

Kosco & Warren, 
2000 
 

Kvantitativ 
 

45 närstående 
 

Enkät, 
Demographic data, 
CCFNI skala, 
NMI, 
Deskriptive, 
Inferential analys 
 

De närstående hade ett 
behov av att få reda på 
prognosen, varför saker och 
ting gjordes med patienten 
och att bästa tänkbara vård 
gavs till den sjuke. 
 

Lee, Chien & 
Mackenzie, 2000 
 

Kvalitativ/ 
Kvantitativ 
 

30 närstående 
 

Enkät,  
Semistrukturerade 
intervju, 
CCFNI skala, 
Innehållsanalys 
 

Behov av information och 
försäkran var mycket 
viktigt för de närstående. 
De var angelägna att veta 
patientens prognos. Lite 
information om tillståndet 
hos patienten ledde till ökad 
oro. 
 

Leung, Chien & 
Mackenzie, 2000 
 

Kvantitativ 
 

37 närstående  
45 
sjuksköterskor 
 

Enkät, 
Deskriptive analys 
 

Kinesiska familjer är 
mycket beroende och 
sammanflätade med 
varandra när det gäller 
emotionellt stöd och stöd i 
det dagliga livet. De 
värdesätter harmoni, 
gemensam förpliktelse, och 
familjär solidaritet. Det är 
av stor vikt att hjälpa 
varandra att klara av 
krissituationer. 
 

Meyers, Eichhorn, 
Guzzetta, Clark, 
Klein & Taliaferro, 
2000 
 

Kvalitativ/ 
Kvantitativ 
 

39 närstående 
60 
sjuksköterskor 
22 leg. läkare  
14 AT läkare 
 

Intervju, 
Deskriptive analys 
 

De närstående som var 
närvarande och aktivt 
deltog i vården fick sina 
behov av att få reda på 
patientens situation 
tillfredsställda. De trodde 
att deras närvaro hjälpte 
dem att klara av sin 
situation. 
 

Readley, Le 
Vasseur, Peters & 
Bethung, 2003  
 

Kvantitativ 
 

84 närstående 
 

Enkät, 
Deskriptive analys 
 

Vetskap var viktigast för de 
närstående följt av närhet, 
kommunikation, tröst och 
stöd. 
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Forts. Tabell 1        Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=16) 
Författare, år 
 

Typ av studie 
 

Deltagare 
 

Datainsamling/ 
Analysmetod  

Huvudfynd 
 

Rose, 1995  
 

Kvalitativ 
 

18 närstående 
 

Ostrukturerad 
intervju, 
Innehållsanalys 
 

De närstående beskrev hur 
vården på IVA påverkade 
dem. Hur situationen 
förändrades med tiden. De 
uttryckte sina känslor för 
hopp, oro och osäkerhet att 
det kunde gå hur som helst. 
 

Yin King Lee & 
Ling Lau, 2003 
 

Kvantitativ 
 

40 närstående 
 

Enkät, 
CCFNI skala 
 

Det viktigaste behovet för 
de närstående var att få reda 
på den förväntade 
prognosen. De närstående 
upplevde att de fick detta 
behov tillfredställt av läkare 
och sjuksköterskor.  
 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier (Tabell 2).  Kategorierna beskrivs i löpande text 

med referenser och exemplifieras med citat från de vetenskapliga artiklar som ingår i 

studien. 

 

Tabell 2 Översikt av kategorier (n = 4) 
Kategorier 

Att vilja vara närvarande hela tiden 

Att vara orolig för att inte klara av hela situationen 

Att få stöd och tröst av personer man litar på 

Att få veta vad som händer för att kunna förstå och känna hopp 

 

Att vilja vara närvarande hela tiden 

Närstående i flera studier (Al-Hassan & Hweidi, 2004; Bijttebier, Vanoost, Delva, 

Ferdinande & Frans, 2001; Engström & Söderberg, 2004; Lee, Chien & Mackenzie, 

2000; Leung, Chien & Mackenzie, 2000; Meyers et al., 2000; Redley, LeVasseur, 

Peters & Bethune, 2003; Yin King Lee & Ling Lau, 2003) beskrev att plötsligt hände 

det som inte fick hända, någon som de tyckte om blev akut och allvarligt sjuk. De kände 

att det enda som var viktigt var att få vara tillsammans med den sjuke personen I en 

studie (Johansson, Hilding & Fridlund, 2002) ansåg närstående att de hade rätt och även 

en skyldighet att närvara under behandlingar, och även vid återupplivning. De skulle 

inte tveka att närvara om en liknande situation skulle uppstå vid ett annat tillfälle Enligt 
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Meyers et al. (2000) tyckte närstående att genom sin närvaro klarade de av allvaret med 

den sjuke personens tillstånd. De upplevde att det skulle ha varit svårt att enbart sitta i 

ett väntrum och vänta på besked om vad som hänt. Samtidigt som de ansåg sig ha rätt 

att vara närvarande vid den sjukes sida hela tiden, så kände de att deras närvaro inte fick 

hindra vården eller skada den sjuke personen på något vis. En annan studie visade att 

närstående upplevde att personalen uppmuntrade dem att stanna och prata med den 

sjuke personen (Engström & Söderberg, 2004). 

 

I needed to be there” to express the opinion that it was their right and obligation 
to be present during treatment, providing the patient with support and someone to 
trust. (Meyers et al., 2000, s.36) 

 

I en studie av Kosco och Warren (2000) blev närstående förvisade till ett väntrum i 

vissa situationer. Närstående ville att det skulle ligga i närheten av den sjuke och att 

även småbarn skulle få vistas där. Enligt Bijttebier et al (2001) var det inte viktigt för 

närstående att det fanns bekväma och sköna möbler att sitta i och inte heller att det 

fanns god mat tillgänglig. I en annan studie var de närstående missnöjda med 

atmosfären i väntrummet (Heyland et al., 2002). När det gällde besökstiderna på 

akutvårdsavdelningarna ansåg de närstående att det var viktigt att de fick besöka den 

sjuke personen vilken tid som helst (Al-Hassan & Hweidi, 2004). Med sin närvaro 

kunde närstående beskydda och känna ansvar för den sjuke personen och samtidigt 

påkalla personalens engagemang (Carr, 1997; Meyers et al., 2000). Enligt Meyers et al 

(2000) beskrev närstående sig själva som hjälpare, de var där för att hjälpa den sjuke 

personen i alla situationer. Medan närstående i en annan studie kände respekt för den 

sjuke personen och lämnade därför rummet när denne skulle genomgå någon 

behandling eller bli omskött av personalen (Engström & Söderberg, 2004). Anledningen 

till att de stannade på sjukhuset var av kärleken till den sjuke personen (Carr, 1997). 

 

She’s my mother and I love her and my mother raised me and did a good job. She 
took care of me. It’s my time to give it back to her, while I can… I’m going to take 
care of her whatever it takes because I love her. (Carr, 1997, s.83) 

 

I en studie beskrev närstående att de var sammanlänkande med den sjuke personen. De 

pratade om en känsla av ömsesidig närvaro, där de behövde varandra. De tyckte att 

deras närvaro var värdefull för den sjuke personen (Meyers et al., 2000). Vissa 

närstående undvek att prata med den sjuke personen om denne var vid medvetande och 
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delade rum med någon, därför att de var rädda att den andre personen skulle höra vad de 

samtalade om (Engström & Söderberg, 2004). En annan studie påvisade att om den 

sjuke personen var döende kände närstående att de genom sin närvaro fick tillfälle att ta 

farväl och avsluta det liv som de delat. Genom närvaron gav närstående den sjuke 

personen tillåtelse att dö. De uppskattade minnet av de sista minuterna tillsammans. 

Närstående upplevde att deras närvaro ledde till en andlig upplevelse som de delade 

med Gud (Meyers et al., 2000). 

 

They poignantly described intuitively knowing that their presence was valuable to 
the patient, even if the patient was unable to communicate: “I knew he could hear 
me”; “he knew I was there.” (Meyers et al., 2000, s.38) 

 

Att vara orolig för att inte klara av hela situationen 

Närstående i en studie visste inte vad de skulle ta sig till, när en person plötsligt och 

oväntat blev akut och allvarligt sjuk (Lee et al., 2000). Det var svårt att se den sjuke 

personen intuberad och höra respiratorljudet när personen andades. Det var också svårt 

att se mycket utrustning omkring den sjuke personen och att denne såg förändrad ut. 

Närstående blev rädda när de såg att den sjuke personen var skadad och hade öppna sår 

(Engström & Söderberg, 2004). 

 

”Then they came from the operation…they didn’t close his wound, because they 
had to see…if they had stopped the bleeding. It was hard…before they could put 
stitches in him.” (Engström & Söderberg, 2004, s.301) 

 

Närstående i en studie sov ingenting de första nätterna efter att personen blivit akut och 

allvarligt sjuk, följande nätter sov de oregelbundet. De kände inget behov av att sova, 

utan kunde istället känna sig hungriga. Detta medan andra närstående i samma studie 

inte kände hunger och glömde bort att de själva behövde äta. Närstående kände sig 

sårbara, känsliga, chockade och fulla av sorg, men trots det så kunde de samtidigt känna 

en styrka (Engström & Söderberg, 2004). I en annan studie kände de sig deprimerade, 

aggressiva och oroliga (Azoulay et al., 2002; Johansson et al., 2002). Enligt en studie av 

Lee et al (2000) framkom det att närstående var oroliga för den sjuke personens 

sjukdom, behandling, och över vad som kunde göras för den sjuke personen under den 

kritiska perioden och om denne skulle dö. Närstående i en annan studie var oroliga över 

praktiska problem, för hela familjen och för hur framtiden kommer att bli. En 

närstående var orolig för barnet hon väntade och för att barnet kanske aldrig skulle få 
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träffa sin pappa (Engström & Söderberg, 2004). Närstående var också oroliga över om 

de själva skulle klara av situationen (Meyers et al., 2000). Enligt en studie av Carr 

(1997) beskrev närstående känslosamma omvälvningar, ängslan och osäkerhet i 

samband med beslut om liv och död. 

 

…You always think you’ve covered all the areas, you’ve discussed everything but 
you know you really don’t. I don’t think there’s any way you ever do. I never 
would have dreamed he would have had a aneurysm, something like that…Or that 
he would be in a state where he couldn’t make decisions and I’ve got to make 
them for both of us and see what’s the very best. (Carr, 1997, s.84) 

 

Närstående i ett par studier fann situationen mer uthärdlig när de upplevde den på ett 

känslomässigt sätt. De gick igenom sina känslor om och om igen och gav utlopp åt dem 

genom att uttrycka sina tankar och sorg i ord. Andra närstående i dessa studier isolerade 

och undertryckte sina käns lor för att undvika att kollapsa (Johansson et al., 2002; 

Meyers et al., 2000). Närstående i en studie uttryckte oro över läkarkompetensen, 

personalens oerfarenhet och deras sätt att vårda den sjuke personen (Meyers et al., 

2000). Närstående i andra studier kände att de hade förtroende för personalen (Engström 

& Söderberg, 2004) och var nöjda med skickligheten, kompetensen och de beslut som 

togs gällande den sjuke personen (Heyland et al., 2002). Närstående var medvetna om 

att deras egna erfarenheter, reaktioner, kapacitet och behov hade betydelse för hur de 

upplevde situationen. En del känslor blev förstärkta av gamla tragedier som åter kom 

upp till ytan och gjorde att närstående kände sig osäkra (Johansson et al., 2002; Meyers 

et al., 2000). 

 

I listened and heard and understood…but in a way that sent the message from my 
brain down to my heart…that was very hard…I tried…but it was so terribly 
painful that I did not manage, I sent it up to the brain again…I had to bring it 
down little by little. (Johansson et al., 2002, s.101) 

 

Att få stöd och tröst av personer man litar på 

Närstående i en studie tyckte det var viktigt att de gav stöd till den sjuke personen. Ett 

sätt att ge detta var att de rörde vid, höll om och pussade den sjuke personen samt att be 

med och för denne. De upplevde att det endast var de själva som klarade av att ge den 

sjuke personen det stöd som denne behövde (Meyers et al., 2000). I några studier tyckte 

närstående det var viktigt att känna att personalen brydde sig om och vårdade den sjuke 

personen på ett bra sätt samt agerade som om denne var vid medvetande och kunde höra 
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vad som sades (Al-Hassan & Hweidi, 2004; Engström & Söderberg, 2004; Kosco & 

Warren, 2000). De upplevde ett stöd av sjuksköterskor som inte var stressade utan 

muntra och glada samt tog sig tid att prata, lyssna och var hjälpsamma (Attree, 2001). 

Det framkom i några studier att sjuksköterskorna skulle svara snabbt på ringningarna, 

komma tillbaka när de lovade det och även finnas till hands när närstående upplevde ett 

behov av dem (Attree, 2001; Engström & Söderberg, 2004; Kosco & Warren, 2000). De 

skulle även visa mer medkänsla och uppmärksamhet till den sjuke personen och dennes 

familj (Kosco & Warren, 2000). Detta ledde till en känsla av säkerhet när den sjuke 

personen var under konstant tillsyn (Engström & Söderberg, 2004) Det framkom i en 

studie att personal som visade sig vara mindre villig att erbjuda hjälp, stötta eller 

vägleda den sjuke personen blev beskrivna som känslolösa (Attree, 2001). 

 

‘They were a huge help, I mean having the staff we were so lucky to have… 
(Engström & Söderberg, 2004, s.302) 

 

I en studie framkom det att närstående kände att de själva var i behov av stöd och sökte 

därför efter detta aktivt (Johansson et al., 2002). I flera studier upplevde närstående att 

de viktigaste personerna att möta och tillgodose deras behov av stöd var 

sjuksköterskorna och läkarna (Al-Hassan & Hweidi, 2004; Bijttebier et al., 2001; Kosco 

& Warren 2000; Lee et al., 2000; Yin King Lee & Ling Lau, 2003). Enligt en studie av 

Azoulay et al. (2002) upplevde vissa närstående ett behov av att få prata med en 

psykolog. I ett par andra studier framkom det att familjen var ett viktigt stöd för de 

närstående i en krissituation. De kände även ett behov av att få stöd av en nära vän 

(Engström & Söderberg, 2004; Johansson et al., 2002). I en annan studie uppfattade 

närstående däremot att sjukgymnaster, arbetsterapeuter, andra anhöriga och vänner 

endast gjorde en liten insats för att möta deras behov av stöd (Lee et al., 2000). Ett 

behov som uppfattades vara minst viktig var att få besök av en präst eller att få 

information om kyrklig service (Bijttebier et al., 2001). Närstående tyckte det var viktigt 

att själva få bestämma vem de ville prata med (Engström & Söderberg, 2004). 

 

I don’t mind priests, not in any way, but I couldn’t see what good it could do, but 
he [the nurse] was so insistent. Finally I said: Good heavens bring the priest then 
…and a young girl came…it was so pathetic…we went on talking and she didn’t 
know what to say. (Engström & Söderberg, 2004, s.302) 
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I en studie framkom det att det fanns ett stort behov hos de närstående att få prata. Detta 

lindrade känslorna och gav nya perspektiv till situationen de befann sig i. Samtalen i 

familjen stärkte deras familjeband och gjorde att de kom varandra närmare. Samtal med 

andra närstående till akut och allvarligt sjuka personer samt vetskapen om att andra var i 

samma situation upplevdes som stärkande (Engström & Söderberg, 2004). I en annan 

studie tyckte närstående inte att de behövde prata om sin situation och uteslöt stöd. 

Detta för att inte utelämna sig själva eller för att den sjuke personen var vid medvetande 

och de kunde kommunicera med denne hela tiden. I samma studie framkom att samtal 

med personal gav de närstående en möjlighet till att ta emot tröst, känna säkerhet och bli 

bekräftade (Johansson et al., 2002). I några andra studier framkom det att närstående 

kände att de fick den tröst (Bijttebier et al., 2001) och uppmuntran av personalen som de 

behövde (Yin King Lee & Ling Lau, 2003), medan andra kände att de inte hade fått det 

(Kosco & Warren, 2000). 

 

I felt I needed to talk with somebody about how I was getting on and how I was 
feeling, so I went home and called up all my friends…I felt better when receiving 
that support from my friends who said that the situation must be terribly 
exhausting for me, because my feelings were that I had no right to feel that it was 
tiring. (Johansson et al., 2002, s.102) 

 

Att veta vad som händer för att kunna förstå och känna hopp 

Det var viktigt för närstående i flera studier att få regelbunden information om den sjuke 

personen (Al-Hassan & Hweidi, 2004; Attre, 2001; Kosco & Warren, 2000; Lee et al., 

2000; Yin King Lee & Ling Lau, 2003). Närstående ville veta vad den sjuke personen 

hade för sjukdom, hur den skulle behandlas och vad de kunde förvänta sig för resultat 

(Al-Hassan & Hweidi, 2004; Azoulay et al., 2001; Azoulay et al., 2002; Bijttebier et al., 

2001; Lee et al., 2000; Yin King Lee & Ling Lau, 2003). Informationen skulle vara 

effektiv och ges i förståeliga termer (Al-Hassan & Hweidi, 2004; Azoulay et al., 2001; 

Bijttebier et al., 2001; Kosco & Warren, 2000; Lee et al., 2000). Det var svårt för 

närstående i en studie att tvingas vänta på att få information och en lång väntan gjorde 

situationen värre för dem (Engström & Söderberg, 2004). Närstående i en annan studie 

som mottagit information både muntligt och från en broschyr var mer nöjda än de som 

endast fick information muntligt. Informationen från broschyren förbättrade förståelsen 

hos de närstående (Azoulay et al., 2002). I flera studier framkom det att närstående ville 

att deras frågor blev besvarade ärligt (Al-Hassan & Hweidi, 2004; Bijttebier et al., 
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2001; Leung et al., 2000; Engström & Söderberg, 2004). Det var frustrerande för 

närstående att få olika besked (Engström & Söderberg, 2004). Information som var 

dubbeltydig eller över generaliserande, så som ”patientens tillstånd är i stort sätt det 

samma som igår” ville närstående inte ha (Lee et al., 2000). 

 

…either it’s no better then they say; well, we have to take one day at a time…if 
there is any recovering they will tell you. It’s like you come to an agreement about 
a kind of language… (Engström & Söderberg, 2004, s.303) 

 

I ett par studier ville närstående veta den specifika roll som personalen hade på 

avdelningen (Azoulay et al., 2001; Azoulay et al., 2002) och i en studie ville de veta 

vem ur personalen som kunde ge adekvat information (Leung et al., 2000). Närstående i 

ett par studier beskrev att de fått motsägande information (Azoulay et al., 2002; 

Azoulay et al., 2001) och ville därför få all information från samma personal för att 

undvika det (Azoulay et al., 2001; Lee et al., 2000). I flera studier framkom det att när 

närstående lämnade avdelningen och åkte hem ville de att sjuksköterskan skulle ringa 

dem om tillståndet förändrades för den sjuke personen (Al-Hassan & Hweidi, 2004; 

Bijttebier et al., 2001; Engström & Söderberg, 2004; Kosco & Warren, 2000; Lee et al., 

2000; Yin King Lee & Ling Lau, 2003). I en studie framkom det att när de sedan var 

hemma var de alltid förberedda på att personal från sjukhuset skulle ringa. De vågade 

inte dricka ett glas vin för rädslan över att inte kunna köra till sjukhuset om det skulle 

behövas och de hade svårt att sova på nätterna på grund av att de låg och väntade på att 

någon från sjukhuset skulle ringa. Samtidigt vågade de inte ta en sömntablett av rädsla 

att inte höra telefonen. Det var en säkerhet för de närstående att de kunde ringa till 

avdelningen när som helst för att få information (Engström & Söderberg, 2004). 

 

I was lying there waiting for the phone to ring…during the night, because they 
would call if anything happened…I couldn’t relax. (Engström & Söderberg, 2004, 
s.303) 

 

Närstående i flera studier ville bli förvissade om att den bästa tänkbara vård gavs till den 

sjuke personen (Al-Hassan & Hweidi, 2004; Bijttebier et al., 2001; Kosco & Warren, 

2000; Lee et al., 2000; Yin King Lee & Ling Lau, 2003). Närstående ville känna att det 

fanns hopp (Al-Hassan & Hweidi, 2004; Leung et al., 2000) och det även om 

informationen de fick var nedslående (Engström & Söderberg, 2004). I ett par studier 

framkom det att närstående försökte se tecken hos den sjuke personen för att se om 
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tillståndet förbättrades och att situationen inte var så dyster som det verkade (Engström 

& Söderberg, 2004; Rose, 1995). Det var en stor lycka när den sjuke personen visade 

tecken på tillfrisknande (Engström & Söderberg, 2004) och situationen upplevdes bättre 

när den sjuke personen började prata (Rose, 1995). Närstående i en studie inbillade sig 

att den sjuke personens tillstånd var mindre allvarligt än det egentligen var när denne 

var vid medvetande, kunde prata och diskutera situationen med dem (Johansson, 2002). 

 

…it was as if it was hard to understand that it was as severe as it was, because 
…she wasn’t lying there half unconscious in bed but was talking to me. (Johansson 
et al., 2002, s.103) 

 

För närstående i en studie var det svårt att inte veta hur det skulle gå för den sjuke 

personen och att ingen kunde berätta det för dem. De tyckte det var svårt att vänta på att 

den sjuke personen skulle återfå medvetandet när denne var medvetslös (Engström & 

Söderberg, 2004). Närstående uppgav att de insåg att det fanns en risk att den sjuke 

personen kunde dö (Lee et al., 2000). Närstående i en studie slutade att känna hopp efter 

att de hade fått reda på att det endast fanns en liten chans att den sjuke personen skulle 

överleva. Dessa närstående blev bedrövade och började tala om den förestående döden 

(Rose, 1995). Närstående i en annan studie tyckte att så länge den sjuke personen var 

varm och andades så fanns det hopp, oavsett dennes prognos (Engström & Söderberg, 

2004) och fortsatte att prata hoppfullt om sin och den sjuke personens framtid (Carr, 

1997). 

 

I had someone who’s told me before that he probably would not make it to 
Thanksgiving and we’ve got 24 more hours and I feel like he’ s going to. His 
doctor said she didn’t think he’d make it until Christmas so we’re going to outdo 
her too. (Carr, 1997, s.84) 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva närståendes upplevelser när en person 

är akut och allvarligt sjuk. Analysen resulterade i fyra kategorier; att vilja vara 

närvarande hela tiden; att vara orolig för att inte klara av hela situationen; att få stöd och 

tröst av personer man litar på; att få veta vad som händer för att kunna förstå och känna 

hopp. 
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Denna litteraturstudie visade att närstående ville vara närvarande hela tiden och att det 

viktigaste för dem var att få vara tillsammans med den sjuke personen. Detta från första 

stund den sjuke anlände till sjukhuset och tills den kritiska perioden var över. De 

uttryckte även ett behov av att få vara med under eventuell återupplivning. Enligt 

Hallgrimsdottir (1999) vars studie handlar om sjuksköterskors iakttagelser och 

erfarenheter vid omvårdnad av anhöriga till sjuka eller skadade patienter så vill de flesta 

sjuksköterskorna att närstående inte skulle vara med under en återupplivning och detta 

på grund av att de inte hade möjlighet att ta hand om dem på ett bra sätt. Detta skiljer 

sig från vad Sanford, Pugh och Warren (2002) kom fram till. De menar att närståendes 

närvaro vid återupplivning i akutrummet leder till att kommunikationen mellan 

personalen och de närstående förbättras. Närvaron leder till att närstående får kännedom 

om att personalen gör allt som är möjligt för att rädda livet på den sjuke personen och 

det kan underlätta sorgeprocessen för närstående. Ardley (2003) tycker att närstående 

skall få välja om de vill närvara vid återupplivning och detta utan att lägga press på de 

närstående som väljer att inte vara med. 

 

När det gällde besökstiderna så ville närstående i vår litteraturstudie att de skulle få 

besöka den sjuke personen när som helst på dygnet. De ville att det skulle finnas en 

möjlighet till övernattning på avdelningen. Enligt Vincent, Alexander, Money och 

Patterson (1996) så har närstående ett behov av att besökstiderna på avdelningen är 

långa. Waters (1998) menar att närstående vill att det skall vara tillåtet att besöka den 

sjuke personen långa stunder och mer frekvent när tillståndet är kritiskt hos denne. Det 

framkommer även i resultatet att närstående vill att personalen skall tala om var de kan 

övernatta så att de får vara i närheten av den sjuke personen. 

 

Söderström, Benzien och Saveman (2003) vars studie handlar om sjuksköterskans 

upplevelse av samspel med närstående på en akutvårdsavdelning visar att fri besöksrätt 

medförde att sjuksköterskorna tvingas reflektera över sitt arbete, vilket medför att 

kvalitén på vården förbättras. Närståendes närvaro får sjuksköterskorna att tänka efter 

vad de gör. I resultatet i vår litteraturstudie framkom det att närstående ville med sin 

närvaro beskydda den sjuke personen och påkalla personalens engagemang samt delta i 

den sjuke personens omvårdnad. Närstående kände att de var sammanlänkade med den 

sjuke personen. Detta styrks av Waters (1998) som kom fram till att närstående vill ta 

del av den sjuke personens vård. Det kan även jämföras med Wong och Arthurs (2000) 
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studie som handlar om patienters och sjuksköterskors syn på vården efter en operation. 

Resultatet visar att sjuksköterskor tycker att närstående närvaro spelar en viktig roll för 

patienten tillfrisknande efter en operation. De menar att närstående kan uppmuntra den 

sjuke vid omvårdnaden av denne och på så sätt påskynda tillfrisknandet. Det 

framkommer även att anhöriga kan hjälpa personalen vid eventuella språkliga 

svårigheter. McKinley, Nagy, Stein-Parbury, Bramwell och Hudson (2002) redovisar i 

sitt resultat att de personer som är sjuka anser att närvaron och engagemanget från deras 

närstående är mycket bra för deras komfort och säkerhet. Närstående inger avslappning 

och uppmuntran bara av att finnas vid deras sida och genom att ge information. Det är 

lugnande, rogivande, uppmuntrande och distraherande att ha närstående närvarande. 

 

Denna litteraturstudie visade också att närstående var oroliga för att inte klara av hela 

situationen. De var oroliga både för den sjuke personen och för sig själva. De var också 

oroliga för sin familj, för framtiden och för hela den uppkomna situationen. Det 

stämmer överens med Åstedt-Kurki, Lehti, Paunonen och Paavilainen (1999) som 

beskriver hur närstående till personer som är inlagda på sjukhus känner en rädsla och 

oro framförallt för den sjuke personen men även för familjens framtid. Cheung och 

Hocking (2004) beskriver att närstående till personer med multipel skleros är oroliga 

över den sjuke personen, för sjukdomsförloppet och även för framtiden. Enligt Byrne 

och Heyman (1997) är personer som varit med om en olycka och är på en 

akutmottagning oroliga över att inte veta vad som händer på avdelningen och att de inte 

vet vad som är fel med dem. De är också oroliga över framtiden. 

 

Närstående i vår litteraturstudie beskrev att det var påfrestande att den sjuke personen 

såg annorlunda ut. Noyes (1999) vars resultat handlar om hur mammor till svårt sjuka 

barn upplever tiden på akutmottagning och på akutvårdsavdelning menar att vissa 

mammor tycker att det är jobbigt att det sjuka barnet inte längre ser ut som deras barn, 

medan andra mammor tycker att det ser ut som deras barn oavsett alla förband och 

utrustning. Närstående i vår litteraturstudie reagerade på oron för den sjuke personen 

med att känna sig rädda, ledsna, deprimerade och aggressiva. Kleiber et al. (1994) 

beskriver att rädslan hör samman med att situationen är okänd, oväntad och 

okontrollerbar. Bristen på kontroll i akutvårdsmiljö väcker många känslor hos 

närstående enligt Vincent et al. (1996). Enligt Kleiber et al. (1994) känner närstående 

sig ledsna, deprimerade och att de inte skulle orka en dag till. I vår litteraturstudie kände 
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närstående att trots att de var chockade, sårbara och fulla av sorg att de samtidigt hade 

en inre styrka, vilket även Åstedt-Kurki et al. (1999) resultat visar. Där beskrivs det att 

även om det är svårt för närstående att en familjemedlem blir sjuk och att de flesta 

känslor närstående känner är negativa så kan de ändå känna en styrka. Enligt Waters 

(1998) behöver närstående få uttrycka sina känslor angående hur de upplever den sjuke 

personens sjukhusvistelse. 

 

I denna litteraturstudie beskrev närstående att både de själva och den sjuke behövde stöd 

och tröst av personer de litade på. Stödjande aktiviteter kunde vara att sitta hos den 

sjuke personen och hålla om och pussa denne. På detta sätt ville närstående att den sjuke 

personen skulle känna sig lugnare, mindre ensam och rädda. Enligt McKinley et al. 

(2002) studie som handlar om sårbarhet och trygghet hos patienter på en 

akutvårdsavdelning visar resultatet att tillfrisknandet hos den som är sjuk beror på att 

närstående är hos dem och ger dem stöd. Åstedt-Kurki et al. (1999) menar att 

känslosamt stöd till den sjuke personen ges genom samtal och beröring, som tillexempel 

kramar, pussar, hålla handen och bara vara tillsammans. Enligt Noyes (1999) betraktar 

närstående deltagandet i omvårdnaden som ett positivt sätt att klara av situationen. Stöd 

från sjuksköterskorna är beskrivna som en stor inverkan på de närståendes möjligheter 

att klara av situationen. Roland, Russel, Richards och Sullivan (2001) redovisar att de 

flesta patienter upplever att deras besökare är väldigt viktiga för dem och de har en 

önskan om att deras familj hjälper till med den personliga omvårdnaden. 

 

De viktigaste personerna att tillgodose stöd till närstående var sjuksköterskorna samt 

läkarna. Närstående kände även ett behov av att få stöd från andra familjemedlemmar 

och nära vänner detta överensstämmer delvis med vad Kleiber et al. (1994) kom fram 

till, nämligen att de närstående uppskattar stöd av familjen, präster, personal och 

doktorer. Skillnaden är att vårt resultat visade att närstående tyckte att det var minst 

viktigt att få stöd från en präst. Enligt Hallgrimsdottir (1999) tycker de flesta av 

sjuksköterskor att stödja den sjuke personens närstående är en av deras uppgifter. De 

känner att det är viktigt för den sjuke personen att deras närstående blir väl 

omhändertagna. Enligt Eriksson och Lauri (2000) studie som handlar om information 

och emotionellt stöd till anhöriga med cancer patienter anser närstående att det är viktigt 

att vårdpersonal tar sig tid och pratar med dem när de upplever ett behov av det. Enligt 

närstående ger personalen dem mycket lite emotionellt stöd och de frågar sällan om 
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närstående vill prata om sina känslor och erfarenheter. Enligt Kleiber et al. (1994) 

beskriver närstående att ha någon hos sig som bara sitter där och bara är där ger stöd. 

Detta indikerar att det inte behöver vara någon aktivitet för att stödja. 

 

Enligt Vincent et al. (1996) skall en stödjande sjuksköterska uppmuntra närstående, 

höra sig för om deras behov, prata med dem och aldrig ignorera dem. Sjuksköterskor 

visar stöd och omvårdnad genom att garantera att den sjuke personens och närståendes 

behov blir tillfredsställda. I vårt resultat framkom det också att närstående ville att 

personalen skulle visa den sjuke personen och dem mer medkänsla och uppmärksamhet. 

Närstående kände ett stöd av att få prata med någon i sin omgivning som de litade på. 

Gladstone och Wexler (2000) menar att närstående värdesätter när personalen är 

uppmärksam, visar empati, hjälper den sjuke på ett tillfredsställande sätt, samt tar sig 

tid. 

 

Denna litteraturstudie visade att närstående ville ha mycket vetskap och information om 

vad som händer med den sjuke personen för att de skulle kunna känna hopp. Det var 

svårt för närstående att tvingas vänta på information och det kunde göra att situationen 

upplevdes värre för dem. Enligt Cross et al. (1996) får närstående ofta vänta i 

väntrummet på akutmottagningen i trettio minuter innan de får information om den 

sjuke personen. Det kanske inte låter så länge för personalen på akutmottagningen som 

jobbar för fullt med den sjuke personen, men för närstående så antar Cross et al. att 

dessa minuter kan upplevas som en hel evighet. Närstående i vår litteraturstudie ville att 

informationen de fick skulle vara rak, ärlig och ges i förståeliga termer. Det överens 

stämmer med Kirk, Kirk och Kristjanson (2004) resultat om vad patienter, som 

behandlas palliativt för cancer, och vad deras närstående vill få information om. De vill 

att informationen de får ges i förståeliga termer, rakt och ärligt. Närstående vill främst 

ha information om prognosen för den sjuke personen. Vidare vill de att det skall finnas 

tid att diskutera informationen de får, genom att det minskar deras stress, frustration och 

osäkerhet. Enligt Fukui (2004) vill närstående som vårdar personer med cancer ha 

individuell information. De vill att informationen skall handla om sjukdom, behandling 

och prognos. 

 

Enligt Kirk et al. (2004) kompletterar närstående den information de får av personalen 

med information från andra källor så som böcker, vänner och Internet. Närstående i vår 
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litteraturstudie som både fick information muntligt och via en broschyr förstod 

informationen de fick bättre och var mer nöjda med den, än närstående som bara fick 

information muntligt. Vilket kan tyda på att närstående till allvarligt sjuka personer 

behöver mer information än bara muntlig information. Närstående i vår litteraturstudie 

ville att personalen på sjukhuset skulle ringa till dem när de var hemma om något 

förändrades i den sjuke personens tillstånd. Enligt Waters (1998) är det bland det 

viktigaste för närstående att bli uppringda om den sjuke personens tillstånd drastiskt 

förändrades. Vår studie visade att när närstående var i sitt hem hade de svårt att koppla 

av. De väntade hela tiden på att någon från sjukhuset skulle ringa och detta påverkade 

deras livssituation. Detta stämmer överens med Åstedt-Kurki et al. (1999) resultat där 

närstående alltid är beredda på att personalen från sjukhuset skall ringa och meddela att 

personen som är sjuk blivit sämre och att de snabbt måste åka in till sjukhuset igen. 

 

Närstående i vår litteraturstudie upplevde att när de fick besked om att den sjuke 

personen kanske inte skulle överleva så tappade vissa hoppet, medan andra fortsatte att 

hoppas. Närstående visste inte vad de skulle förvänta sig när den sjuke personen var 

döende. Enligt Troug et al. (2001) rekommendationer för palliativ vård på 

intensivvårdsavdelning behöver närstående till döende personer bli informerade om vad 

som kan komma att hända under processen när en person dör. Enligt Kirk et al. (2004) 

och Mok, Chan, Chan och Yeung (2003) vill närstående till personer döende i cancer ha 

information som gör att de kan behålla hoppet, även när de vet att den sjuke personen 

skall dö. De vill känna att mirakel kan inträffa och att den sjuke personen trots allt skall 

överleva. 

 

Denna litteraturstudie ger en sammanfattning av aktuell forskning om närståendes 

upplevelser när en person är akut och allvarligt sjuk. Detta kan leda till att djupare 

kunskap utvecklas om närståendes upplevelse och medverka till att det sprids. En ökad 

förståelse för att möta den enskilde människans behov på ett bra och tillfredsställande 

sätt kan då erhållas. Vårt resultat om närståendes upplevelser när en person är akut och 

allvarligt sjuk tror vi kan vara till stor nytta för alla sjuksköterskor, och inte bara för de 

som arbetar på akutmottagningar och akutvårdsavdelningar. Detta genom att man som 

sjuksköterska även möter närstående på andra avdelningar som upplever en svår 

situation som tillexempel vid vård av en person i livets slutskede. 
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Av de artiklar (n=16) som ingick i denna litteraturstudie har vi fått fram ett resultat som 

motsvarade vårt syfte. Trots det stora antalet kvantitativa artiklar fick vi ändå fram ett 

stort och rikt material som beskrev närståendes upplevelser. En styrka med kvalitativ 

innehållsanalys är att den erbjuder en teknik att skapa intressanta och teoretiskt 

användbara slutsatser med minimal förlust av information från den ursprungliga 

informationen. En begräsning med kvalitativ innehållsanalys kan vara att det är få 

personer som delar samma sociala, kulturella eller politiska bakgrund. Därför är det 

orimligt att tro att någon person helt och hållet kan förstå exakt vad en annan person 

upplever (Downe-Wamboldt, 1992). Begränsningar som man måste ta hänsyn till i 

denna litteraturstudie är att artiklarnas originalspråk är på engelska. Här måste det 

beaktas att en del av innehållet eventuellt kan ha förvanskats eller missats vid 

översättningen till det svenska språket. Vi har dock gjort en noggrann jämförelse mellan 

originaltexten och de översatta delarna för att försöka minska detta. 

 

Det har gjorts mycket kvantitativ forskning om hur närstående upplever sin situation när 

en person är akut och allvarligt sjuk (jfr Al-Hassan & Hweidi, 2004; Heyland et al., 

2002; Kosco & Warren, 2000). Däremot har det inte gjorts många kvalitativa studier 

inom detta område. Vårt förslag på vidare forskning inom detta område är att göra fler 

kvalitativa studier för att få fram fler känslor med ett inifrån perspektiv om närståendes 

upplevelser. Detta tycker vi inte framkommer på samma tydliga sätt i de kvantitativa 

studierna. Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är att studera närståendes 

upplevelser på endast akutmottagningar, då de flesta studier är utförda på 

akutvårdavdelningar (jfr Engström & Söderberg, 2004; Rose, 1995). Vi tycker att det är 

viktigt att närstående får ett bra bemötande redan på akutmottagningen och därför 

behöver det forskas mer om hur närstående upplever sin situation där. Slutligen vill vi 

poängtera att alla människor är unika och upplever liknande situationer på olika sätt, 

därför är det viktigt att bemötandet är anpassat till varje enskild människa.  
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