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 ABSTRAKT 
En stor del av arbetet som intensivvårdssjuksköterska består av att möta och 
stödja närstående i den svåra situation det innebär då patienten är kritiskt sjuk. 
Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av 
att tillgodose behovet av stöd hos närstående då deras familjemedlem var kritiskt 
sjuk och vårdades på intensivvårdsavdelning. Nio intensivvårdssjuksköterskor 
deltog i studien. Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade 
intervjuer och data analyserades med en kvalitativ tematisk innehållsanalys som 
resulterade i ett tema och sex kategorier. Temat blev: konsten att finnas där i en 
svår situation. Kategorierna blev: att identifiera och sörja för behov, att skapa en 
tillitsfull relation, att visa tillgänglighet, att ge uppriktig information, att låta 
närstående vara delaktiga och att samverka i team. Första steget var att förstå 
vad närstående kunde vara i behov av för att sedan se hur dessa behov kunde 
tillgodoses. Att ge uppriktig information för att närstående skall ha en klar bild 
över sjukdomstillståndet framkom som mycket viktigt. Genom att samverka i 
team med andra resurser, som till exempel sjukhuskyrkan, var en användbar 
metod. Det beskrevs som betydelsefullt att intensivvårdssjuksköterskor var 
tillgängliga för de närstående och att låta dem vara delaktiga i vård och beslut 
kring patienten. Det betonades också vikten av att få närståendes förtroende. 
Studien visade på att konsten att ge stöd till närstående kunde förbättras hos 
intensivvårdssjuksköterskor och kunde fördjupas. 
 
Nyckelord: Intensivvårdssjuksköterskor, omvårdnad, erfarenheter, stöd, 
närstående, tematisk innehållsanalys 
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ABSTRACT 
Being an intensive care nurse means that a great part of work is to meet and 
support relatives in the difficult situation they are in when the patient is critically 
ill. The purpose of the study was to describe the intensive care nurses´ 
experiences of meeting relatives´ needs of support when their family member 
was critically ill and was treated in the intensive care unit. Nine intensive care 
nurses took part in the study. The collection of data was conducted by semi-
structured interviews and data were analysed by a qualitative thematic analysis 
of contents which resulted in one theme and sex categories. The theme was: the 
art of being there in a difficult situation. The categories were: to identify and 
provide the needs, to create a trustworthy relation, to show accessibility, to give 
honest information, to let relatives take part and to cooperate in teams. The first 
step was to understand the needs of the relative to be able to know how to fulfill 
these needs. To give honest information so that the relative gets a clear picture 
of the status of illness seemed to be very important. By cooperation with other 
resources, in hospital church, in teams, there turned out to useful methods. It 
was also described as important that the intensive care nurse was accessible to 
relatives and that they let the relatives become partaking in care and decisions. It 
was emphasized the importance of having trust of relatives. The study shows 
that the art of giving support to relatives may be improved and deepened with 
intensive care nurses. 

 
Keywords: Intensive care unit, intensive care nurses, nursing, experiences, 
support, thematic content analysis
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När en familjemedlem vårdas på en intensivvårdsavdelning beskriver närstående detta som en 

overklig och smärtsam situation som är svår att beskriva med ord. Den första upplevelsen av 

situationen är att denna känns jobbig, framförallt för att en intensivvårdsavdelning tydliggör 

hur svårt sjuk deras familjemedlem är. Miljön med alla maskiner upplevs som skrämmande 

och bidrar till att familjemedlemmen upplevs väldigt sjuk. Vad som också beskrivs som 

jobbigt är att se sin familjemedlem lida, känna smärta och rädsla. Även om de närstående inte 

känner patientens fysiska smärta och rädsla beskriver de att de lider med patienten och känner 

liknande känslor som den sjuke. De upplever också en stor förändring i det vardagliga livet, 

rutiner förändras och kan inte dela det vardagliga livet som tidigare med sin familjemedlem. 

De beskriver detta som en känsla av stor förlust och omställning. När familjemedlemmen 

vårdas på en intensivvårdsavdelning upplever närstående stor rädsla för att deras nära skall 

avlida, de beskriver att de sörjer ett dödsfall redan innan detta inträffat även om det inte 

medicinskt misstänks inträffa (Corrêa & Urizzi, 2007).  

 

När patienten vårdas nedsövd och kopplad till respirator beskriver närstående detta som 

oerhört påfrestande. Många är rädda för själva sövningen och tror att något skall gå fel, att se 

sin familjemedlem ligga i respirator beskrivs som skrämmande första gången (Dryer & 

Nortvedt, 2007). De beskriver att det känns skrämmande med alla slangar och det känns 

overkligt att se sin familjemedlem ligga på en intensivvårdsavdelning (Engström & 

Söderberg, 2004; Dryer & Nortvedt, 2007). Att uppleva en förlust av kommunikation med sin 

nära beskrivs som smärtsamt, att inte kunna föra samtal med sin familjemedlem och inte veta 

vad den tänker eller om de hör vad man säger beskrivs som ovisst (Dryer & Nortvedt, 2007). 

Engström och Söderström (2004) fann att de närstående upplevde svårigheter med att 

kommunicera med sin familjemedlem, de beskrev att de trodde på att de hörde dem men det 

var svårt att finna samtalsämnen att samtala kring, det kändes konstigt. Dryer och Nortvedt 

(2007) beskriver att de närstående kunde se tecken på smärta och rädsla hos sin 

familjemedlem, trots att patienten var nedsövd. Att då inte kunna fråga vad som är fel upplevs 

osäkert och medför ett lidande då de känner att de inte kan hjälpa till på något sätt och allting 

känns hopplöst. 

 

Närstående och anhörig beskrivs som skilda begrepp enligt socialstyrelsen, anhörig är en 

person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna. Närstående beskrivs som en 

person som den enskilda anser sig ha en nära relation med, detta kan vara någon släkting eller 

maka/make men det kan också vara en nära vän (Socialstyrelsens termbank, 2004). 
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Behovet som närstående till kritiskt sjuka patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning 

har, kan delas in i fem områden: information, försäkran om kvalitet, närhet, stöd och 

välbefinnande (Leske, 1991). Lee och Lau (2003) fann i sin studie att behovet av försäkran 

om att patienten får bästa tänkbara vård och att allt görs, var störst hos närstående till patienter 

som inte legat så länge på en intensivvårdsavdelning. De fann också att behoven hos 

närstående blev bättre tillgodosedda genom att närstående fick vara nära patienten, inte vara 

begränsad av besökstider, och fick dagliga rapporter om tillståndet för patienten. Största 

behovet hos närstående fann Auerbach et al. (2005) var information om patientens tillstånd 

och om hur medicinteknisk utrustning fungerade. En viktig omvårdnadsintervention för 

intensivvårdssjuksköterskan var att kontinuerligt tillgodose dessa behov hos närstående som 

resulterade i att närstående var optimistiska och nöjda med vården efter utskrivning. 

Närstående till svårt sjuka patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning kan uppvisa 

symptom på akut stress och kan utsättas för risk att utveckla post-traumatisk stress. Därför är 

det absolut nödvändigt att deras behov tillgodoses för att mildra de psykologiska 

konsekvenser som det kan få. Dessa behov kan vara att de känner att familjemedlemmen får 

bästa möjliga vård, att förklaringar är lätta att förstå, att de förstår vad som händer, bra 

kommunikation med personal, att fått sjukvårdsutrustningen förklarad för sig, att 

anhörigrummet är bekvämt och att man fått en ärlig och riktig information om 

familjemedlemmens sjukdomstillstånd (Obringer, Hilgenberg & Booker 2012). Att 

regelbundet ha träffar med de närstående, där det finns möjlighet att träffa ansvariga läkare 

har visat sig vara viktigt för att möta närståendes behov av att känna sig delaktiga i vården av 

sin familjemedlem. När patienten blivit utskriven uttryckte de närstående mer optimism inför 

framtiden om deras behov har blivit uppfyllt (Yang, 2008).  

 

I en arbetsgrupp med läkare, undersköterskor, sjukgymnast och så vidare är det 

sjuksköterskorna som är närmast patienten och dess närstående. Sjuksköterskors uppgift är att 

bedöma, analysera, planera, genomföra och utvärdera patientens omvårdnad, men det hör 

också till sjuksköterskans uppgift att omhänderta närstående som också befinner sig i en 

krissituation då deras anhörig blir kritisk sjuk. De närstående upplever ofta psykiska besvär i 

dessa situationer och sjuksköterskan skall försöka förebygga detta genom att skapa en bra 

relation med de närstående och hjälpa dem att hantera situationen så bra som möjligt så att de 

kan vara till stöd för patienten. Det är intensivvårdssjuksköterskans uppgift att skapa ett 

strukturerat närståendestöd och involvera de närstående i patientens vård (Davidson, 2009). 
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Omvårdnaden av närstående till intensivvårdspatienter är väsentlig och den beskrivs både som 

en nödvändig men även utmanande uppgift där utmaningen ligger i att skapa en relation som 

bygger både på en öppenhet och på förtroende. Om en patients tillstånd är väldigt kritiskt har 

det visats sig att sjuksköterskorna anser det vara viktigt att det finns ytterligare en anhörig 

tillsammans med patienten så att minst två närstående kan finna stöd hos varandra 

(Söderström, Benzein & Saveman, 2003). Att samtala med sina närstående som går igenom 

samma svåra situation beskrevs av de drabbade som stärkande (Engström & Söderberg, 

2004). 

 

Då patienten är kritiskt sjuk och nedsövd, blir den traditionella patient-sjuksköterske-

relationen utbytt mot relationen närstående-sjuksköterska. På grund av patientens dåliga 

tillstånd blir det då mycket viktigt med en bra relation mellan patientens familj och 

sjuksköterskan. Sjuksköterskorna känner också att familjen spelar en viktig roll i att hjälpa 

patienten hantera upplevelsen av att vårdas på en intensivvårdsavdelning. Det uppfattades att 

det för patienten är lättare att finna tröst hos en familjemedlem än hos en främmande 

sjuksköterska. Sjuksköterskor ansåg att det ingår i rollen som sjuksköterska att ta hand om 

anhöriga men att tidspress och att anhöriga inte var närvarande var begränsningar. En daglig 

rutin var ändå att försäkra sig om att familjen hade det bra eftersom det är extremt viktigt att 

familjen tar hand om sig själva för att kunna vara en resurs för patienten (Hupcey, 1999). 

Intensivvårdssjuksköterskor är ansvariga för att stödja de närstående och ta hänsyn till att 

varje person är unik och har olika sätt att hantera svåra situationer där utgången av 

familjemedlemmens sjukdomstillstånd kan vara oviss. Det är viktigt att en 

intensivvårdssjuksköterska tar hänsyn till att närstående till patienter som just blivit kritiskt 

sjuk och inte vårdats så länge på en intensivvårdsavdelning och därmed har liten erfarenhet av 

detta och därför har helt andra behov än närstående som är van dessa situationer och miljöer 

(Hughes, Bryan & Robbins, 2005).   

 

Människor har olika behov av stöd när deras närstående är kritiskt sjuk och vårdas på 

intensivvårdsavdelning, alla kan inte ges samma stöd, för behovet av stödet skiljer sig, vissa 

är i behov av närhet medan andra inte alls uppskattar detta, vissa vill ha konstant information 

och kontroll över allt, medan andra åter bara vill veta det väsentliga; vissa behöver prata 

mycket om sina känslor medan andra inte vill detta. Eftersom behovet av stöd skiljer sig 

mellan olika närstående kan detta skapa en osäkerhet hos intensivvårdssjuksköterskan som 

hon måste vara medveten om och som medför att de närståendes behov av stöd inte alltid 
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uppfylls (Lee & Lau, 2003). Behovet av stöd visar sig skilja beroende på ålder, kön och 

utbildning. Yngre behöver ofta mer tröst, information och närhet jämfört med äldre. Kvinnor 

visar ett större behov av tröst än män och de med lägre utbildning tydliggör ett större behov 

av tröst, information och närhet (Høghaug, Fagermoen & Lerdal, 2011).  

 

Att ge stöd till närstående beskrivs ibland som krävande och svårt, delvis för att det är svårt 

att veta vilket stöd de egentligen behöver. Det beskrivs också som jobbigt ifall stödet som 

närstående behöver är stort och väldigt tydligt, detta då vissa sjuksköterskor känner att de inte 

vill möta alla känslor som de närstående känner (Buckley & Andrews 2011). 

Sjuksköterskorna beskriver att det blir för smärtsamt och jobbigt, de är rädda för att komma 

de närstående nära och prata om känsliga ämnen. Sjuksköterskorna vill inte ses som sårbara 

varpå de undviker sårbara situationer med de närstående. Detta medför att de närståendes 

behov av stöd inte alltid uppfylls, vilket leder till att sjuksköterskorna förnekar och 

underskattar betydelsen av stödet till de närstående (Söderström, Benzein & Saveman, 2003). 

Intensivvårdssjuksköterskan kan också känna brist på självförtroende i mötet med närstående. 

Det är skrämmande att säga saker som kan missuppfattas eller att stå i en situation och inte 

kunna svara på närståendes frågor. Begränsningar i yrkesskicklighet och hur närstående skulle 

uppfatta de känns också som skrämmande. Sjuksköterskorna visar också på att deras egna 

krav på den vård de ger är alltför höga. De beskriver att de vill bara gör allting bra för 

närstående, vill bara frånta smärta och oro från närstående vilket skapar oöverstigliga krav så 

att de kan uppfattas som super-sjuksköterskor eller mirakelarbetare. När de inte kunde uppnå 

dessa orealistiska krav på sig själva så kände de stor skuld och fick dålig självkänsla. 

Sjuksköterskor kan också känna begränsningar i möjligheten att tillgodose praktiska och 

emotionella behov hos närstående genom att det finns tidsbegränsningar, otillräckliga 

personalresurser, ingen träning i att möta närstående, utan att de mesta resurserna läggs på att 

prioritera vården av patienten (Stayt, 2007). 

 

Att göra en generell definition vad stöd innebär är svårt. Det finns studier som visar vad 

närstående upplever som stödjande när deras närstående vårdas på en intensivvårdsavdelning. 

I en studie av Stolz, Andersson och Willman (2007) görs en analys av begreppet stöd i 

omvårdnad. Där hittades ”att bära hela eller delar av vad som tynger en människa”, ”att 

förhindra att någon faller, sjunker eller misslyckas eller att sörja för att någon får ett hem eller 

livets nödvändigheter”. Stöd kan också innebära ”att hjälpa någon att hålla ut”, ”ge styrka att 

hålla ut”. Det kan innebära; ”att uthärda”, ”tolerera” eller ”bära”. Det kan också innebära att 
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”backa upp”. Stöd kan också menas när någon bistår en person med sin närvaro”. Det medför 

en process av att antingen bli stödd av en person eller händelse som stöttar. Johansson, 

Hildingh och Fridlund (2005) menar att upplevelsen av stöd är individuell, eftersom vi har 

olika behov i kritiska situationer. Det som närstående beskriver som stödjande i denna studie 

är att bli accepterad för den de är och att möta personal som bryr sig om dem och deras 

närstående. Även upprepad information om tillståndet och att kunna hälsa på sin närstående 

där de känner sig välkomna beskrivs som stödjande. Upplevelsen av delaktighet i vården och 

att försäkras om att ens närstående får bästa möjliga vård beskrivs också som stödjande. 

 

RATIONAL 

Att ge stöd till närstående är av stor betydelse för att de skall kunna hantera situationen lättare, 

detta är också intensivvårdssjuksköterskans arbetsuppgift. Det är bevisligen inte alltid lätt att 

ge det stöd som de närstående behöver och i vissa situationer beskrivs sjuksköterskor undvika 

att ge stöd, trots dess stora betydelse. Det finns få studier som belyser 

intensivvårdssjuksköterskans syn på stöd. Att stödja närstående gagnar också patienten och 

underlättar vården av denna.  

 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att 

tillgodose behovet av stöd hos närstående då deras familjemedlem är kritiskt sjuk och vårdas 

på intensivvårdsavdelning. 

 

METOD 

Denna studie hade ett kvalitativt perspektiv där studenterna beskrev 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelser och undersökte deras individuella erfarenheter. 

Studien beskriver deltagarnas upplevelser där den data som samlades in svarade mot studiens 

syfte (Polit & Beck, 2012, s.37). Vi använde semistrukturerade intervjuer och analyserade 

data med kvalitativ tematisk innehållsanalys.  

 

 

 

Procedur 

Rekryteringen genomfördes med hjälp av verksamhetscheferna på två 

intensivvårdsavdelningar någonstans i Sverige. Verksamhetscheferna gav först sitt muntliga 
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och skriftliga godkännande efter att ha läst information om studien (bilaga 1). Därefter 

informerade verksamhetscheferna om studien och delade ut informationsbrev (bilaga 2) och 

svarstalong (bilaga 3) till de intensivvårdssjuksköterskor som motsvarade kriterierna för 

deltagandet. Efter sju dagar kontaktade vi verksamhetscheferna för att få kännedom om 

intresset för deltagandet, verksamhetscheferna gav ut namn och telefonnummer till dem som 

önskat deltagande i studien. Sedan ringde vi upp dessa och frågade ifall de hade några mer 

frågor, därefter beslutades om tid och plats för intervju. Innan påbörjad intervju lämnade 

deltagarna sitt skriftliga samtycke till medverkan.  

  

Deltagare 

Till denna studie rekryterades nio intensivvårdssjuksköterskor som motsvarade våra 

inklusionskriterier. Inklusionskriterierna var specialistutbildade sjuksköterskor inom 

intensivvård som hade minst fem års erfarenhet av att jobba på intensivvårdsavdelning. Att de 

skulle ha jobbat i minst fem år var för att de skulle ha en del erfarenhet av att ha träffat 

närstående. Enligt vår uppfattning tar det ungefär 1 år innan en intensivvårdssjuksköterska 

känner sig trygg i sin yrkesroll varpå vi ansåg att fem års erfarenhet var rimligt som 

inklusionskriterie. Åtta kvinnor och en man deltog i studien, åldern på deltagarna varierade 

mellan 35-58.  

 

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer innebar att utgå från ett ämnesområde och att inte ställa exakt 

detaljerade frågor. Författaren ställde öppna frågor, detta för att personen som intervjuades 

inte skulle bli styrd av frågan (Bilaga 1). Att ställa öppna frågor medför att personen får 

möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter på ett vidare sätt än om riktade frågor ställs. 

Detta medförde mer innehållsrik information som med riktade frågor hade kunnat gå förlorad 

(Polit & Beck, 2012) sid. 291. Intervjuer genomfördes på arbetsplatsen före eller efter 

deltagarens arbetspass i ett avskilt rum där vi inte blev störda. Ingen av deltagarna hade egna 

önskemål om tid och plats för intervjun. Intervjuerna spelades in och transkriberades 

ordagrant.  

 

 

Dataanalys 

Tematisk innehållsanalys innebar att författarna noga gick igenom intervjutexterna för att 

identifiera kategorier och teman i texten utifrån dess innehåll. Ur intervjutexten togs 
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textenheter ut som motsvarade syftet och som sedan kondenserades vilket innebar att de 

förkortades ner men att kärnan av innehållet bevarades. Textenheterna var manifesta, vilket 

innebar att de avspeglade det som faktiskt sagts i intervjun. Det fanns textenheter som inte 

svarade mot syftet och som därför inte togs ut. Ur kondenseringen tilldelades den förkortade 

texten en kod som etiketterade händelsen. Dessa koder delades sedan in i kategorier som 

avspeglade textenheternas innehåll. Kategorierna tolkades sedan till ett tema som avspeglade 

kategoriernas innehåll och medförde en djupare förståelse för vad texten sade. Detta var ett 

systematiskt sätt att analysera intervjutexter och medförde en djupare förståelse för dess 

innehåll (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Etiska överväganden 

Intervjuerna skedde enligt principen om informerat samtycke (Kvale & Brinkman, 2009) där 

deltagandet är frivilligt och deltagarna när som helst kan avsluta sitt deltagande utan att ange 

orsak (s. 87). De personer som ville delta i studien skev på ett skriftligt samtycke och 

skickade detta till författarna. För att skydda deltagarna kodades intervjumaterialet så att de 

inte går att spåras tillbaka till deltagaren. Materialet förvarades så att enbart vi författare och 

handledaren hade tillgång till dessa, materialet kommer att förstöra då studien är godkänd och 

publicerad. Projektplanen skickades in för granskning av den etiska gruppen vid institutionen 

för hälsovetenskap och vi inväntade deras godkännande innan intervjuerna påbörjades. 

 

RESULTAT 

Analysen resulterade i sex kategorier och som tillsammans utgjorde ett övergripande tema 

(tabell 1). 
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Tabell 1 Översikt över tema (n=1) och 
kategorier (n=6) 

   Tema   Kategorier   
 Konsten att finnas där i en svår situation Att identifiera och sörja för behov 

     
  

Att skapa en tillitsfull relation 

     
  

Att visa tillgänglighet 
 

     

  

Att ge uppriktig 
information 

 
     
  

Att låta närstående vara delaktiga 

     
  

Att samverka i team 
 

Att identifiera och sörja för behov 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplever att närstående har olika behov och de måste försöka 

förstå dem för att kunna bilda sig en uppfattning om vilket stöd närstående behöver. Det är 

viktigt att vara lyhörd, att lyssna på de närstående och inte prata för mycket för att kunna 

förstå vad de behöver hjälp med. Ett sätt att identifiera behoven kan vara att fråga de 

närstående vad de känner och tänker, samt att vara uppmärksam på när de söker kontakt med 

intensivvårdssjuksköterskan. Även kroppsspråket skall tolkas för att kunna bilda sig en 

uppfattning om deras känslor. Det kan vara svårare att identifiera behoven om det är en stor 

grupp närstående som intensivvårdssjuksköterskor möter, medan det är lättare ifall det bara är 

en närstående.  

 

”ja men stöd är väl att kunna vara lyhörd egentligen och se vad… eller känna vad ja den 

anhöriga behöver… det är ju väldigt olika…” 

 

Närståendes sätt att uttrycka sitt behov av stöd är ofta olika, vissa pratar mycket och andra 

kanske bara är tysta. Ifall de närstående är i behov av stöd så upplever 

intensivvårdssjuksköterskorna att det visar sig genom att de frågar mycket om vad man gör 

och tänker, samt att de vill vara närvarande större delen av dygnet och ifall de inte är 

närvarande, så ringer de mycket istället. De uttrycker också att i den närståendes blick kan 

intensivvårdssjuksköterskor se om denne är i behov av stöd. Vissa närstående beskrivs också 

bli utåtagerande och att de inte vill vara närvarande. Behovet av stöd kan identifieras genom 

att de närstående ter sig påverkade av situation, genom att vara ledsen eller arg.  
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”Sen är en del tysta och säger ingenting och en del surrar hela tiden och nästan jagar en, 

egentligen är det som att alla behöver stöd vare sig om de uttrycker det eller inte.” 

 

Att stödja närstående beskrivs vara att lyssna på dem och låta dem prata. Att inte prata så 

mycket själv utan aktivt lyssna och fråga vad de närstående känner, samt att bekräfta deras 

känslor. Även att de känner att de får den tid de behöver med sin sjuka anhöriga, beskrivs 

detta också som ett sätt att stödja dem. Intensivvårdssjuksköterskorna menar också att det är 

betydelsefullt att stödja de närstående genom att våga vara sig själv och visa empati genom att 

visa sin egen sårbarhet. Även att hjälpa de närstående med praktiska saker som till exempel 

att få tag i telefonnummer och boende är några sätt att ge stöd. Det kan också vara att se och 

respektera de närstående för den de är och att ge dem tid att förstå det som inträffat. Stöd 

består också i att se till att deras basala behov uppfylls genom att erbjuda fika, se till att de tar 

pauser så att de kan äta och vila. Att ge beröring är stödjande på grund av att en del inte vill 

prata så mycket utan bara vill känna närhet. Det är viktigt att våga ta i de närstående och oftast 

känns detta naturligt men man måste också vara uppmärksam på att detta inte uppskattas. Det 

är viktigt att påminna de närstående om att det finns hjälp att få samt att ge dem möjlighet att 

återkomma efter vårdtiden ifall de har några frågor.  

 

”Förutom det jag sagt så kan det också vara så att de närstående behöver hjälp med att få 

fram telefonnummer till bekanta till patienten, att de måste få information om boende ifall 

patienten ska vidare till ett annat sjukhus och man kanske måste hjälpa dem att få tag i ett 

boende. Så det kan också vara praktiska saker vi hjälper de närstående med.” 

 

Att ge stöd till närstående kan ibland vara svårt, speciellt då det är svårt att nå fram till de 

närstående. Att de inte vill prata och utestänger sjuksköterskan då de hellre vill vara för sig 

själva. Ibland har inte intensivvårdssjuksköterskorna tid med de närstående, till exempel i en 

akut situation då patienten måste prioriteras, då kommer de närstående i andra hand. Då 

personkemin mellan vårdaren och den närstående inte stämmer, beskrivs detta som en 

situation då det blir svårt att ge dem stöd. Kulturella krockar och språkförbistringar kan 

medföra svårigheter då det är svårt att ge stöd när man inte förstår varandra. Även 

familjekonflikter mellan närstående upplevs vara svåra i situationen då stödet kan påverkas. 

När den sjukes tillstånd varken blir bättre eller sämre uppstår en svår situation då 

intensivvårdssjuksköterskorna inte har något nytt att säga till de närstående. En del närstående 
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behöver inte stöd från intensivvårdssjuksköterskorna utan klarar sig med stödet från varandra 

i familjen.  

 

Att skapa en tillitsfull relation 

Det är betydelsefullt att vara vänlig med närstående och visa värme och omtänksamhet i sitt 

stödjande genom att vara sig själv och våga vara sårbar och visa närhet. På detta sätt upplever 

intensivvårdssjuksköterskorna att de skapar en bra relation till de närstående, vilket kan vara 

avgörande för att kunna ge närstående stöd. Däremot är det viktigt att relationen mellan 

intensivvårdssjuksköterskan och närstående är professionell och personlig och inte övergå i en 

mer privat relation. Detta för att delvis skydda sig själv där närstående om de kommer för nära 

kan bli mycket krävande och endast vill prata med en viss intensivvårdssjuksköterska, vilket 

kan bli en belastning för intensivvårdssjuksköterskorna i deras arbete. En 

intensivvårdssjuksköterska berättar att en närstående sökt upp honom utanför arbetstid på 

grund ut av att deras relation blivit allt för privat.  

 

”Vi ska bemöta dem som en medmänniska, att presentera sig, att se dem i ögonen och ta dem 

i hand” 

 

Det poängteras också att det är viktigt att vara medveten om att man får olika kontakt med 

olika närstående, en del nås lättare än andra och är därför lättare att skapa en relation till. Ifall 

relationen med en närstående skulle bli dålig kan det vara nästan omöjligt att kunna ge dem 

stöd. Humor och att våga skämta fast det är en jobbig situation är viktigt för att lätta upp 

stämningen och genom detta upplevs tillskapandet av en god relation till de närstående som 

lättare, men självklart skall detta avvägas då det i vissa situationer inte är lämpligt att skämta. 

För att skapa en tillitsfull relation är det betydelsefullt att de närstående känner att 

intensivvårdssjuksköterskan är kompetent och att de känner att de vet vad hon/han sysslar 

med. Även att försäkra de närstående om att patienten får den hjälp som kan erbjudas och inte 

lider är centralt för att skapa tillit mellan intensivvårdssjuksköterskan och de närstående. Det 

är viktigt att hålla det som lovas för närstående för att de inte ska förlora tilliten. För att 

närstående skall känna trygghet om de åker hem får de inte känna att det är kaos innan de åker 

utan de skall hela tiden känna trygghet för den vård som ges deras sjuke familjemedlem.  

 

”Man vill få en bra relation till dem men man måste hålla den professionell så att den inte 

övergår och blir en privat relation” 
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Att visa tillgänglighet 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplever att det var av vikt att de närstående känner att 

personalen finns tillgänglig, att de känner att de har möjlighet att fråga och ringa när de vill. 

Även att intensivvårdssjuksköterskorna själva tydliggör för de närstående att de får fråga och 

ringa närsomhelst är betydelsefullt för att de närstående inte skulle känna sig i vägen. Att visa 

sin tillgänglighet genom att bara sitta ned med de närstående ifall tiden till detta inte finns så 

betonades vikten av att regelbundet återkomma till de närstående så att de inte känner sig 

bortglömda. Ifall de närstående har frågor som intensivvårdssjuksköterskorna inte har tid att 

besvara går det att ge de närstående en bestämd tid när möjligheten till samtal finns. 

I en akut situation då patienten försämras är det av största vikt att de närstående inte lämnas 

ensamma och att någon i personalen avsätts för att ta hand om de närstående så att de inte 

känner sig utelämnade.  

 

”Ja alltså lugnt och sakligt påpekar liksom att man finns till hands för frågor och fråga då 

upprepade gånger om det är någonting man kan göra och fråga om det är någon man kan 

ringa åt och så där…” 

 

Att ge uppriktig information 

Information beskrivs av intensivvårdssjuksköterskorna som en stor del i stödjandet av de 

närstående. Det gäller både medicinska men även existentiella frågor där målsättningen med 

informationen är att de närstående skall få svar på sina frågor. Att ha en regelbunden 

kommunikation med de närstående, att berätta vad som händer med patienten, hur det är med 

patienten just nu och vad som kommer att hända betonas av intensivvårdssjuksköterskorna 

som stödjande. Informationen måste oftast upprepas för de närstående. Att ge för mycket 

information i det akuta skedet, då de närstående är i chock beskrevs vara meningslöst. 

Intensivvårdssjuksköterskorna tycker att det i dessa situationer är bättre att vänta och låta de 

närstående landa för att sedan informera. Det betonas också att det är av stor vikt att 

intensivvårdssjuksköterskorna återkommande frågar de närstående om de har några frågor och 

funderingar.  

 

”Det är ju liksom att jag berättar vad vi gör och varför vi gör saker och berättar vad som 

kommer att hända, i den mån vi vet, det är ju mycket information…” 
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Intensivvårdssjuksköterskorna betonar vikten av att vara ärliga genom att berätta hur illa det 

faktiskt är med personen och inte inge falska förhoppningar. Om det är en allvarlig situation 

menar intensivvårdssjuksköterskorna att närstående skall meddelas detta där denna 

information ofta måste upprepas. Intensivvårdssjuksköterskorna menar att ingenting skall 

undanhållas de närstående utan alla information skall ges genom att vara ärlig och rak mot de 

närstående, då vågar de också ge mer av sig själva. 

 

”Det är viktigt att inte inge falska förhoppningar, man ska vara ärlig och när man inte vet så 

säger man det” 
 

Att informera om hur patienten ser ut betonas för att förbereda den närstående första gången 

de går in till patienten, till exempel att patienten kanske har en tub i munnen, att en ventilator 

är kopplad och att det förekommer mycket slangar med läkemedel. Att förbereda de 

närstående på detta vis och att givetvis följa dem in är ett sätt att stödja de närstående. Om de 

är förberedda beskriver intensivvårdssjuksköterskorna att de närstående upplever situationen 

som mindre chockartad och obehaglig.  

 

”Att man följer dom in och visar kanske alla siffror på skärmen och vad de betyder” 

”Det är viktigt att man försöker täcka alla luckor så att de inte behöver funder på om allt 

gjordes eller om det fanns något mer man kunde göra” 

 

Det är viktigt att förstå att de inte orkar ta in all information direkt utan det är bättre att ge lite 

information i taget och belysa det som är mest viktigt. Det underlättar om informationen ges 

på en nivå som de närstående förstår, att ge saklig och inte för invecklad information för då 

blir det bara rörligt. Ibland kan de närstående glömma den information som givits eftersom de 

är så påverkade av situationen därför är det av vikt att kontrollera vad de närstående uppfattat, 

detta för att försöka undvika missuppfattningar. Intensivvårdssjuksköterskorna beskriver 

också att informationen som ges skall ges i lagom mängd, att inte ge för mycket information 

på än gång utan dela upp informationen dag för dag och endast nämna det som är viktigast till 

en början. Det beskrivs också betydelsefullt att i arbetsgruppen komma överens om vilken 

information som skall ges i nuläget, detta för att ha en samlad och lika information till de 

närstående så att de inte blir förvirrade.  
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Att låta närstående vara delaktiga 

Ett viktigt sätt att stödja närstående upplevdes vara att låta dem vara delaktiga i vården av 

patienten. Genom anhörigsamtal kan vårdpersonalen resonera tillsammans med de närstående 

där de på ett naturligt sätt får ställa sina frågor, detta ger också intensivvårdssjuksköterskorna 

och läkaren möjlighet att berätta hur de resonerar kring patientens vård. Det är viktigt att i 

dessa samtal fråga de närstående vad de vill och målet med detta samtal anses vara att alla 

inblandade, närstående och vårdpersonal är överens om vilken vård och vilka resurser som 

skall ges till patienten.  

 

Att låta närstående vara så mycket som möjligt med patienten är ett sätt att stödja närstående, 

vill de vara delaktiga i själva vården så är det viktigt att de får det. 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplever att om närstående är lite tillbakadragna och verkar lite 

skrämda för sjukvården så är det ett bra sätt att involvera och visa dem hur man kan beröra 

patienten samt att förklara varför intensivvårdssjuksköterskorna gör olika saker och vad det är 

bra för. Att låta närstående vara delaktiga i svåra och akuta situationer kan vara betydelsefullt 

ifall de närstående klarar av detta, intensivvårdssjuksköterskorna upplever att detta medför att 

de närstående lättare kan förstå vad som händer och även får möjlighet att se att personalen 

gör allt som står i deras makt och ger god vård till den sjuke. Det betonas som betydelsefullt 

att låta de närstående vara ensamma med den sjuke för att kunna prata och förmedla allt de 

känner, som de kanske inte vill att andra skall se.  

 

”Ibland tror jag att det kan vara bra för de anhöriga att se den hela akuta situationen då vi 

arbetar, för att lättare förstå att det kanske inte kommer att gå vägen och att de ser att man 

verkligen gör allt man kan” 

 

Det betonas även som viktigt att närstående får vara delaktiga i patientens vård på det sätt som 

de själv vill. Det är betydelsefullt att förstå att olika närstående vill vara delaktiga och 

engagerade på olika sätt, en del mycket och en del lite. Intensivvårdssjuksköterskorna brukar 

bjuda in närstående om de ser att de är blyga och inte vågar, men också respektera att de en 

del inte vill vara delaktiga, det viktigaste är att ge dem möjlighet att välja.  

 

Att samverka i team 

Intensivvårdssjuksköterskorna tycker att alla som arbetar kring patienten skall ge stöd till 

närstående. Läkare upplevs ge mest medicinsk information, undersköterskan ger mest 
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omvårdnad och sjuksköterskan ger ett kombinerat stöd av information och omvårdnad. De 

närstående skall inte vara ensamma och känna sig bortglömda och ifall sjuksköterskan som 

jobbar med patienten inte har tid med de närstående så måste hela arbetsgruppen samarbeta 

och komma överens om vem som skall ta hand om de närstående. 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskriver att det är viktigt att ordna samtal med läkare i början. 

Sjukhuskyrkan och kuratorer är bra resurser när de närstående behöver mer stöd än vad som 

kan erbjudas av personalen som arbetar kring patienten, alla närstående skall bli erbjudna 

denna kontakt och avgöra själva ifall de är i behov av den även om deras stödbehov inte anses 

som stort.  

 

”Ifall det skulle vara en väldigt akut situation där jag ska jobba med patienten så kan någon 

annan i arbetsgruppen ta han om den närstående. För då har man inte tid till att ta hand om 

de närstående själv, och är det så att någon annan ta hand om patienten så kan det blir jag 

som ta hand om anhöriga.” 

 

DISKUSSION 

 

Syftet med denna studie var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att 

tillgodose behovet av stöd hos närstående då deras familjemedlem är kritiskt sjuk och vårdas 

på intensivvårdsavdelning. Resultat gav 6 kategorier; att identifiera och sörja för behov, att 

skapa en tillitsfull relation, att visa tillgänglighet, att ge uppriktig information, att låta 

närstående vara delaktiga och att samverka i team. Dessa kategorier låg till grund för 

skapande av temat; konsten att finnas där i en svår situation.  

 

Att identifiera och sörja för behov 

Närstående beskrivs ha olika behov och behöva olika typer av stöd. Det är 

intensivvårdssjuksköterskans uppgift att försöka identifiera närståendes behov och sedan 

tillgodose dem. Freitas, Kimura och Ferreira (2007) fann i en studie där de närstående själva 

beskriver sina behov av stöd att det upplevdes betydelsefullt att få prata om sina känslor och 

känna att intensivvårdssjuksköterskorna lyssnar på dem. De beskriver behov av samtal, att 

känna närhet och respekt samt att se att intensivvårdssjuksköterskorna bryr sig genom att visa 

sina egna känslor, vilket stämmer överens med det som framkommit i denna studie. 
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Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att närstående måste påminnas om att tillgodose sina 

basala behov som till exempel äta och vila, detta beskriver även Engström och Söderberg 

(2004) utifrån närståendes perspektiv, de finner att närstående inte känner behov av att äta 

eller sova, eftersom alla tankar och känslor kretsar kring den sjuke. De beskriver också att 

ifall intensivvårdssjuksköterskorna inte påminner eller uppmanar dem att ta pauser för att vila 

eller äta så skulle det inte inträffa.  

 

Att stödja närstående beskrivs inte alltid som en lätt uppgift. Situationer som upplevs som 

svåra är då det förekommer kulturella krockar mellan personal och närstående, även konflikter 

mellan de närstående beskrivs som svåra situationer att hantera av 

intensivvårdssjuksköterskorna. Engström och Söderberg (2007) styrker detta genom att 

beskriva att kulturella krockar mellan intensivvårdssjuksköterskor och närstående medför 

svårigheter eftersom de har olika syn på livet och på hur saker och ting skall vara, detta kan 

till exempel handla om ljudvolym och hur känslor visas. I några kulturer kan man visa 

högljudda känslor, vilket inte egentligen passar in på en intensivvårdsavdelning då målet är att 

det skall vara lugnt och stilla och en plats för de sjuka att vila. Även vad gäller antalet 

besökare så kan detta vara ett problem då de kan ha stor familj och alla skall vara närvarande 

helst samtidigt. Konflikter mellan närstående beskrivs också av Engström och Söderberg 

(2007) som en situation som intensivvårdssjuksköterskorna upplever som svår. Det beskrivs 

speciellt vara svårt då de närstående inte vill att en viss person skall vara närvarande eller ges 

information om den sjuke trots att den aktuella personen anser sig vara en nära anhörig till 

patienten och har rätt till information och delaktighet. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev 

att det kändes oetiskt och orättvist att någon som ansågs sig vara nära patienten skulle stängas 

ute utan information och möjlighet till delaktighet.  

 

Att skapa en tillitsfull relation 

Intensivvårdssjuksköterskorna poängterar att det är viktigt att vara sig själv och att skapa en 

bra relation till närstående för att kunna ge dem stöd. Eftersom alla människor är unika måste 

det belysas att kontakten med närstående ser olika ut och kriser bearbetas på olika sätt. För att 

uppnå tillit gentemot närstående är det även viktigt att det fanns tid till detta och att det som 

blivit avtalat med närstående följs upp. Det betonas också att tillit skapas genom att försäkra 

de närstående att intensivvårdssjuksköterskorna gör allt de kan för patienten. Detta bekräftas i 

en studie av Frivold och Dale (2013) som beskriver intensivsjuksköterskors upplevelser av att 

interagera med närstående. Trygghet och tillit skapas genom att intensivvårdssjuksköterskorna 



 20 

säger att de gör det bästa för patienten. Att ta sig an patienten på ett bra sätt beskrivs också 

vara helt avgörande för att också närstående skall känna sig omhändertagna. Frivold och Dale 

(2013) menar att detta leder till att närstående känner trygghet och tillit. 

 

Att visa tillgänglighet  

Under intervjuerna beskriver intensivvårdssjuksköterskorna att det är viktigt att visa för 

närstående att de finns tillgängliga. Det ska vara lätt för de närstående att nå 

intensivvårdssjuksköterskorna både på avdelningen och via telefon. Det måste finnas 

förståelse för att de närstående kan uppleva sig utelämnade och det gäller att för 

intensivvårdssjuksköterskorna att tydliggöra deras tillgänglighet för de närstående. 

 

I en studie av van Dam, Meewis och van der Heijden (2013) som beskriver 

intensivvårdssjuksköterskors uppfattade arbetsbörda på en intensivvårdsavdelning. Det 

framgår att faktorer som att jobba natt, att bemästra teknisk apparatur, emotionella krav, 

fysiska krav att möta närstående, bristande socialt stöd och autonomi sammantaget bidrar till 

stor arbetsbörda för intensivvårdssjuksköterskor. Där är ju kraven på att hantera närstående 

bara en del i arbetet och något som många gånger får stå tillbaka för andra arbetsuppgifter. 

 

Att ge uppriktig information 

Resultatet visade att det är viktigt för närstående att få uppriktig och ärlig information, det 

hjälper närstående och blir ett stöd i att hantera den svåra situationen. Informationen behöver 

inte vara positiv och mena att patienten kommer att överleva, utan det kan innebära negativ 

information att tillexempel patienten troligtvis inte kommer att överleva. Huvudsaken är att 

närstående får ett svar på hur de ska förhålla sig och vad de ska inrikta sig på. Det beskrivs 

vara viktigt att de närstående ges uppriktig information och att ingenting undanhålls. Wåhlin, 

Ek och Idvall (2009) styrker detta resultat genom att beskriva att regelbunden, rak och ärlig 

information till närstående uppmuntrar till att känna hopp som underlättas av att kunna vara 

nära patienten och genom upplevelsen av att den medicinska vården är den bästa för 

patienten. Oro och osäkerhet orsakar stor energiförlust för närstående, medan kunskap om 

patientens tillstånd, behandling och planerad behandling minskar oron och ökar styrkan och 

bidrar till känslor att känna styrka och säkerhet i en annars kaotisk situation. Det beskrivs som 

en stor osäkerhet  för de närstående över vilken syn de kommer att möta när de kommer på 

intensivvårdsavdelningen. Om de har blivit förberedda genom professionella förklaringar om 
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patientens tillstånd, om den medicinska utrustningen och olika instrument innan de kommer in 

i rummet till patienten så blir hela erfarenheten av situationen mindre skrämmande. 

 

Resultatet visar på vikten av att som intensivvårdssjuksköterska lägga energi på att sörja för 

att närstående är välinformerade. Då närstående är välinformerade kan de lättare hantera 

situationen, blir ett bättre stöd för patienten och kan även utgöra en viktig resurs för 

intensivvårdssjuksköterskan. En lugn och välinformerad närstående kan bidra till värdefull 

information om patienten till vårdpersonalen och bildar en stark länk mellan patienten och 

verkligheten vilket leder till att lugna patienten (Williams, 2005). Agård och Harder (2007) 

visar att det går mycket energi och tid för närstående att vänta på information. Det rör 

information om diagnos, prognoser, resultat från prover och undersökningar. Det kan vara 

viktigt att poängtera att då provsvar kommer som kanske inte vårdpersonalen reagerar 

speciellt mycket på, men där närstående ser då proverna tas, så är det viktigt att delge 

närstående information.  

 

Att låta närstående vara delaktiga  

Delaktighet för närstående kan innebära både att vara delaktig fysiskt men också 

känslomässigt. I intervjuerna framkommer både att få närstående delaktiga genom att fysiskt 

hjälpa till i omvårdnaden av patienten men också genom samtal som rör planeringen av den 

medicinska behandlingen och i beslutsfattandet runt detta. Genom att få närstående att känna 

delaktighet i vården runt patienten så utgör det ett viktigt stöd för de närstående. Det kan vara 

att poängtera varje litet framsteg eller en liten tillbakagång i patientens tillstånd och genom 

detta få närstående att känna delaktighet. I samtalen med närstående måste även frågor om 

vad de själva vill också tas hänsyn till för att de närståendes skall känna sig delaktiga och 

respekterade. 

 

Blom, Gustavsson och Sundler (2013) visar resultatet att när närstående känner att deras 

deltagande i vården runt patienten där de även kan känna att patienten får bra vård och att 

patienten och närståendes sårbarhet respekteras, så känner de stort stöd i detta. Delaktighet 

uppnås även då närstående får vara på avdelningen och kan känna närvaro till patienten. En 

del närstående vill vara delaktiga i att ge omvårdnad till patienten och en del vill inte det. 

Delaktighet handlar inte uteslutande om att vara delaktig i aktiviteter eller beslut, utan också 

om att vara nära med känslor som att kunna bidra till vården av patienten uteslutande om man 
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är fysiskt närvarande eller inte. Det är även stressande att bli utesluten från att delta. När 

närstående inte får vara nära patienten så ökar deras osäkerhet.  

 

Huffines et al (2013) visar i resultatet att ett strukturerat sätt att arbeta, där kommunikation 

regelbundet med närstående gör dem mer delaktiga i vården och detta leder till att de känner 

sig nöjdare med den vård som patienten får. Då möten med närstående inte planeras in 

regelbundet, kan de närstående bli mindre nöjda med vården och de känner sig inte delaktiga.  

Att ha närstående närvarande i patientvården kan också vara en krävande uppgift för 

intensivvårdssjuksköterskan. Enligt Kean och Mitchell (2014) kan det vara svårt att 

genomföra arbetsuppgifterna i den ordning som kanske är önskvärt. Det kan röra sig om att 

tandborstningen blir senarelagd på grund av att närstående är med. Då tycker 

intensivvårdssjuksköterskorna att det känns påfrestande att behöva ha närstående närvarande 

hela tiden de skall jobba med patienten. Det kan också handla om att ta hänsyn till patientens 

privatliv och intimitet. En annan aspekt är att det är intensivvårdssjuksköterskorna 

arbetsuppgift att tillgodose närståendes behov. Det ställer krav på 

intensivvårdssjuksköterskorna att förklara vad de gör, vilket resulterar i att närstående känner 

sig delaktiga. Det beskrivs också som jobbigt för intensivvårdssjuksköterskorna att hela tiden 

vara observerade av de närstående då de skall jobba med patienten. 

 

Att samverka i team 

Flera yrkeskategorier kan vara engagerade i vården av intensivvårdspatienten. Det är 

intensivvårdssjuksköterskor, läkare, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. 

Andra som kan komma att vara inblandad är kuratorer och sjukhuskyrkan. Resultatet av 

intervjuerna med intensivvårdssjuksköterskorna visar hur viktigt det är att dessa kan samverka 

för att närstående ska kunna känna stöd. Det är också viktigt att närstående får känna stöd 

direkt från de olika professionerna var för sig. Det bästa för närstående är att information 

kommer direkt från den aktuella professionen som är insatt i ämnet, dels för att närstående ska 

kunna ställa frågor själv men också för att motverka missförstånd i olika led. Alla som är 

involverade i vården måste samverka genom att hålla en behandlingslinje som alla ska följa. 

Den ska även närstående vara delaktig i för att de ska få känna att alla resurser sätts in i 

behandlingen av patienten.  

 

Saghafi, Hardy och Hillege (2012) som har undersökt hur nyutexaminerade 

intensivvårdssjuksköterskor uppfattar samverkan på en intensivvårdsavdelning. 
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Intensivvårdssjuksköterskorna beskriver att det är lättare och känns mer naturligt att prata och 

diskutera med de läkare som arbetar på en intensivvårdsavdelning jämfört med läkare från 

andra avdelningar. Detta tror de kan bero på att samarbetet på en intensivvårdsavdelning är 

mycket nära. Intensivvårdssjuksköterskorna ser samarbetet med läkarna som mycket stöttande 

och förstående. I förhållandet till de andra mer erfarna intensivvårdssjuksköterskor känner de 

att hela tiden måste visa att de är en kompetent intensivvårdssjuksköterska, för att bli 

accepterad av de mer erfarna.  

 

I en studie av Edwards, Throndon och Girardin (2012) som studerat konfliktsituationer på 

intensivvårdsavdelningar tillfrågas intensivvårdssjuksköterskorna att identifiera 

omvårdnadsinterventioner där konflikter kan uppstå som involverar patienten och dess familj 

och att identifiera de värdefullaste resurserna när dessa konflikter uppstår. Resultatet visar här 

att de vanligaste typerna av konflikter på intensivvårdsavdelningen är mellan vårdteamet och 

familjen. Här beskriver intensivvårdssjuksköterskorna att den viktigaste interventionen är att 

kontinuerligt ha en klar och ärlig kommunikation med de närstående. Dispyter och oenighet 

inom teamet beskrivs på andra plats över vanliga konflikter. Konflikterna rör oftast oenighet 

om behandling och framtida planering av behandlingen. Här framkommer den största 

interventionen att intensivvårdssjuksköterskan ordnar tid för läkaren och närstående att träffas 

och diskutera. 

  

 METODDISKUSSION 

Syftet med denna studie var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att 

tillgodose behovet av stöd hos närstående då deras familjemedlem är kritiskt sjuk och vårdas 

på intensivvårdsavdelning. Deltagarna i studien var intensivvårdssjuksköterskor med minst 5 

års arbetslivserfarenhet vilket motsvarade ändamålet med så få begränsningar som möjligt, 

deltagarna var nio till antalet. Enligt Polit och Beck (2012) utgörs trovärdigheten av fyra 

hörnstenar: trovärdighet, tillförlitlighet, bekräftelse och överförbarhet. Då informationen 

inhämtas från ett större material stärks trovärdigheten och risken att felaktig data smyger sig 

in minskar. Datamaterialet ska reflektera sanningen och öka eller utvärdera redan gjord 

forskning (s.41). Här kan diskuteras om datamaterialet är för litet för att kunna representera 

hela sanningen. Det var viktigt att deltagarna kände tilltro till intervjuaren för att de skulle 

våga exponera sin känslighet. Det kunde vara svårt för intervjuaren som inte gjort detta 

tidigare och som inte personligen kände deltagaren att direkt få ett förtroende från deltagaren. 

Därför kunde det finnas en möjlighet att vissa deltagare undanhållit vissa erfarenheter för att 
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de inte ville visa sin känslighet. Det kan ligga en konflikt i att deltagarna inte vill uttrycka 

svagheter för att på så vis exponera en känslighet (s.59), därför kan det diskuteras om inte en 

observationsstudie skulle kunna vara ett komplement till denna studie då det skulle kunna 

visas svagheter som nu annars deltagarna kan undgå att delge. En intervjuguide skapades och 

användes under intervjuerna, Polit och Beck (2012) förespråkar detta eftersom detta medför 

att samma ämne täcks vid varje enskild intervju. Detta beskrivs också vara en bra mall att utgå 

ifrån och använda ifall deltagarna inte håller sig till det aktuella ämnet som skall undersökas 

(s.537). Intervjuerna ställdes med öppna frågor som skapade möjlighet för deltagaren att fritt 

beskriva med egna ord. Enligt Polit och Beck (2012) minskar intervjuaren på detta sätt risken 

att deltagaren vilseleds och att resultatet därav blir missvisande (s.59). Citaten som använts 

styrker trovärdigheten av innehållet i kategorierna genom att ordagrant presentera deltagranas 

egna ord. 

 

Vid analyseringen av data gjordes en innehållsanalys där forskarna inspirerades av Graneheim 

och Lundman (2004). Graneheim och Lundman (2004) visar hur en kvalitativ innehållsanalys 

används, det första steget var att kondensera texten för att sedan bilda koder. Efter detta kan 

kategorier bildas vilket medförde möjligheten till skapandet av teman. Författarna i denna 

studie analyserade data på detta beskrivna sätt. Graneheim och Lundman (2004) belyser 

vikten av författarnas fokus och försiktighet vid analyseringen av data, detta för att den inte 

skall förlora sitt verkliga sammanhang och för att värdefull information inte skall missas. 

Detta upprätthölls av författarna genom enskilda och gemensamma diskussioner under 

analysprocessen samt genom vägledning från handledare och analysseminarium. 

 

SLUTSATS 

Utifrån intervjuerna med intensivvårdssjuksköterskorna växte temat ”konsten att 

finnas där i en svår situation” fram. Genom att skapa en tillitsfulls relation med de närstående 

gavs intensivvårdssjuksköterskorna möjlighet att finnas där för dem och ge dem stöd. Att 

finnas där för de närstående infattades av att vara tillgänglig och att stötta dem till delaktighet 

i patientens vård samt genom att ge dem kontinuerlig information. Att samverka i team 

beskrevs som viktigt i stöttandet av de närstående, alla som var delaktiga i patientens vård 

beskrevs skulle finnas där för de närstående och stötta dem, samt att samverka med till 

exempel sjukhuskyrka och kurator beskrevs som betydelsefullt då de närstående också kan 

behöva att dessa finns där för dem. 
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Närstående till kritiskt sjuka patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning har stort 

behov av stöd. Det kan intensivvårdssjuksköterskorna ge dem genom att först identifiera vilka 

behov de har, få dem att känna sig respekterade och delaktiga, genom samtal och genom att 

sörja för att de får rätt vårdkontakt med till exempel läkare. Detta är ett viktigt arbete på en 

intensivvårdsavdelning som måste prioriteras för att det i slutänden gagnar patienten. Har 

patienten en närstående som är trygg och samarbetar med vårdpersonalen känner sig patienten 

trygg och får en bättre vård. För att uppnå detta måste ett strukturerat sätt att arbeta finnas på 

arbetsplatsen som hjälper vårdpersonalen att tillgodose dessa behov och därför behövs mer 

forskning inom detta område. Det beskrivs också i intervjuerna de svårigheter som föreligger 

kring att ge stöd till närstående, framtid forskning inom detta skulle också vara av vikt då 

studier kring hantering av dessa situationer behövs. 
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BILAGA 1 

 

Intervjuguide: 

 

1. Vad anser du att stöd är? 

• Hur ser du att de närstående är i behov av stöd? 

• Vad innefattar stödet?  

• Kan stöd ges på olika sätt? 

• Finns det olika typer av stöd? 

• Vem skall ge stöd till närstående? 

 

2. Hur inger du stöd? 

 

3. Berätta om en situation där du upplever att det har varit svårt att ge stöd till närstående? 

• Om ja, -vilka situationer? 

• Hur löste du det? 

• Hur ingav du stöd då? 

 

4. Berätta om en situation då du givit närstående stöd 

 

5. Kan du berätta om en situation där du inte ingett stöd till närstående trots att du sett att de 

haft behov av det? 

• Om ja, varför ingav du inte stöd i denna situation? 

• Fick den närstående stöd av någon annan vid det tillfället? 

 

6. Vilken betydelse tror du stöd har för den närstående? 
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BILAGA 2 

 

 
Luleå tekniska universitet     Till verksamhetschef 

Institutionen för hälsovetenskap     

Avdelningen för omvårdnad 

Förfrågan om genomförande och förmedlande av deltagande till intervjustudie 

Vi är två sjuksköterskor som går specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

intensivvård. I utbildningen ingår att göra ett examensarbete som motsvarar 15 

högskolepoäng som skall vara en fördjupning i omvårdnad med inriktning mot ämnet 

intensivvård. Syftet med vårt examensarbete är att beskriva hur sjuksköterskor kan ge stöd 

hos närstående till kritisk sjuka patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning, vår 

projektplan har godkänts av den etiska gruppen vid institutionen för hälsovetenskap. 

 

Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om tillåtelse att få genomföra denna studie vid 

din enhet samt att vara oss behjälplig att vidareförmedla vår förfrågan till 

intensivvårdssjuksköterskor om deltagande i en intervju. Vi behöver hjälp att rekrytera 4-5 

intensivvårdssjuksköterskor från intensivvårdsavdelningen. Inklusionskriteriet är att de skall 

ha arbetat minst 5 år som intensivvårdssjuksköterska och vi vill även att du ska dela ut 

förfrågningsunderlaget till de personer som motsvarar ovanstående kriterier. Deltagarna får 

därefter ta kontakt med oss som då får både skriftlig och muntlig information och också lämna 

sitt informerade samtycke till oss vid intervjutillfället. Deltagandet är helt frivilligt och kan 

när som helst avbrytas utan att några skäl behöver anges. 

 

Intervjun beräknas ta ungefär 45-60 minuter förslagsvis och ske i ett avskilt rum någonstans 

på sjukhuset, före eller efter deltagarens arbetspass. Även annan tid och plats som önskas från 

deltagaren kommer att accepteras. Intervjun kommer att spelas in på band och materialet 

kommer att kodas så det är anonymt, intervjun kommer därför inte att kunna härledas till de 

som deltar. Allt datamaterial kommer att förstöras efter att studien är avslutad. När rapporten 

examinerats och godkänts kommer den att publiceras på universitetets hemsida, www.ltu.se 
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Bifogas  

Bilaga 1 Projektplan 

Bilaga 2 Godkänd etikprövning 

 

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare 

Med vänlig hälsning 

 

Elin Mikaelsson leg. sjuksköterska/student 

elimik-1@student-ltu.se 

+46-72 540 01 15 

 

Elise Hermansson leg. sjuksköterska/student 

eliher-3@student.ltu.se 

+46 70 34 66 187 

 

Handledare: Britt-Marie Välivaara, bitr. lektor 

Luleå tekniska universitet 

Britt-marie.valivaara@ltu.se 

+46 920 49 10 00 

 

Härmed godkänner jag att ovanstående studie får genomföras 

vid…………………………………………………………………… samt att verksamheten tar 

ansvar över personalen och dess deltagande i studien. 

 

Namn:  ………………………………………………………………. 

Befattning: ………………………………………………………………. 

 

Underskrift:  ………………………………………………………………. 
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BILAGA 3 

 
Luleå tekniska universitet                                                             Informationsbrev  angående                                                                                                 

Institutionen för hälsovetenskap                                                     deltagande i studien 

Avdelning för omvårdnad 

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

Vi är två sjuksköterskor som går specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

intensivvård. I utbildningen ingår att göra ett examensarbete som motsvarar 15 

högskolepoäng som skall vara en fördjupning i omvårdnad med inriktning mot ämnet 

intensivvård. Syftet med vårt examensarbete är att beskriva intensivvårdssjuksköterskors 

erfarenhet av att tillgodose behovet av stöd hos närstående då deras familjemedlem är kritisk 

sjuk och vårdas på intensivvårdsavdelning. Vår projektplan har godkänts av den etiska 

gruppen vid institutionen för hälsovetenskap. Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om 

deltagande i en intervju. Du tillfrågas eftersom du är intensivvårdssjuksköterska och har minst 

5 års erfarenhet av detta.  

 

Intervjun kommer förslagsvis att äga rum på din arbetsplats, i ett avskilt rum före eller efter 

ditt arbetspass. Även annan tidpunkt och plats vald av dig accepteras, intervjun uppskattas ta 

45-60 minuter. Intervjun kommer att spelas in på band för att sedan skrivas ut ordagrant på 

papper. Inga persondata kommer att dokumenteras och all information kommer att behandlas 

konfidentiellt, vilket betyder att data inte kommer att kunna härledas till dig. Sedan kommer 

vi att utföra dataanalys och plocka ut de textenheter i intervjun som motsvarar syftet. Därefter 

delas textenheterna in i teman som ska svara mot syftet. När arbetet sedan har sammanställts 

till en rapport som examinerats och godkänt publiceras den på universitetets hemsida, 

www.ltu.se. Deltagandet är helt frivilligt och du kan närhelst avsluta ditt deltagande utan att 

ange orsak.  
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Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare 

Med vänlig hälsning 

 

Elin Mikaelsson leg. sjuksköterska/student 

elimik-1@student-ltu.se 

+46-72 540 01 15 

 

Elise Hermansson leg. sjuksköterska/student 

eliher-3@student.ltu.se 

+46 70 34 66 187 

 

Handledare: Britt-Marie Välivaara, bitr. lektor 

Luleå tekniska universitet 

Britt-marie.valivaara@ltu.se 

+46 920 49 10 00 
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BILAGA 4 

 

Svarstalong 

 

Jag har tagit del av informationen om studiens upplägg och syfte och jag är medveten om att 

jag kan avbryta mitt deltagande när som helst under studiens gång utan att behöva uppge en 

anledning. 

 

Jag vill gärna ha mer information om studien:  

 

 

Jag önskar delta i studien: 

 

Namn:  

 

Telefonnummer:  

 

E-post: 


