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Background: In the year 2016 there were over 2 million acute ill adults who visited the 
emergency department and of those 2 million, 1,3 million were being remitted. The definition of 
being acute ill is a person who needed emergency care. The nurses’ role in the emergency care 
was to evaluate and prioritize the acute ill medical need. In the acute situation the relatives were 
often put aside and that would cause a negative wellbeing experience.    
 
Aim: The purpose of the study was to investigate the relatives' experiences of having family 
members who became acute ill. 
 
Method: A literature study based on an analysis of eleven qualitative scientific articles was 
conducted.   
 
Results: The analysis resulted in two themes; Mixed feelings and experiences when a family 
member has become acutely ill and Experience in the meeting with a health professional. The 
results showed the importance of clear and understandable information from nurses, how the 
relatives were treated also had a significant impact on how they reacted to the acute situation.   
 
Conclusion: When a family member becomes acutely ill the relatives experienced the situation 
as difficult and were concerned over the family member’s health. Despite that they were 
grateful for the opportunity to be present because they experienced that there were comforted 
and calmed. To have access to professional support and company helps the relatives to control 
and react to the situation.  
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
I Sverige anländer ett stort antal personer till sjukhus som är i behov av akut omhändertagande 
och det är vanligt att dessa personer har med sig anhöriga. Sjuksköterskans ansvar är att bemöta 
och stötta både den sjuke familjemedlemmen och anhöriga i det akuta omhändertagandet. När 
anhöriga är närvarande upplever de blandade känslor. De känslor som dominerar är rädsla och 
oro. Anhöriga kan mötas av ett bristfälligt bemötande av sjuksköterskan samt uppleva att 
informationen som ges är oklar och svårförståelig. Det kan leda till att anhöriga känner att de 
blir åsidosatta vilket skapar känslor som övergivenhet, ångest och osäkerhet.  
 
Att bemöta anhöriga på rätt sätt kan göras genom att utgå från familjefokuserad omvårdnad, där 
sjuksköterskan ska se varje familj som en helhet. Vid rätt bemötande och information upplever 
anhöriga tacksamhet över att få möjlighet att vara nära sin sjuke familjemedlem. Detta skapar 
förtroende för vården och känslan av att få verktyg att hantera situationen. Vid en akut situation 
används anhörigstödjare som en resurs där deras uppgift är att förklara vad som händer/pågår 
och stödja anhöriga. När en familjemedlem blir akut sjuk kan anhöriga uppleva en förlust av 
kontroll över situationen och på detta sätt förändras deras livsvärld. Ett sätt att få tillbaka 
kontrollen är att få tillgång till rätt förmedlad information.  
 
Författarna väljer att göra ett litteraturbaserat examensarbete där 11 kvalitativa artiklar 
granskas. I examensarbetet framkommer det 2 teman och 4 underteman. Resultatet visar att 
anhöriga upplever blandade känslor när deras familjemedlem blir akut sjuk. Anhöriga 
upplever det viktigt att få möjlighet att ge stöd till sin sjuke familjemedlem. Dessutom 
minskar anhörigas stress om de får stöd från övrig familj och vänner. I mötet med 
vårdpersonalen har många anhöriga positiva känslor medan vissa anhöriga uppger negativa 
känslor såsom övergivenhet, osäkerhet, frustration och en känsla av att skapa obehag hos 
vårdpersonalen. Examensarbetes resultat ger sjuksköterskan en förståelse om vikten av ett bra 
bemötande och förmedlandet av förståelig information i mötet med anhöriga.  
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Inledning  
År 2016 besökte cirka två miljoner vuxna personer akutmottagningar i Sverige. Av dessa blev 
cirka 1,3 miljoner inskrivna på vårdavdelningar på grund av akut sjukdom (Socialstyrelsen, 
2017; Socialstyrelsen, 2018). Många av dessa personer har med sig en eller flera anhöriga. Att 
bemöta anhöriga är en del av omvårdnadsarbetet som ingår i sjuksköterskans 
kompetensområde (Svensk sjuksköterskeförening, 2017A). Fokus i ett akut omhändertagande 
är på den personen som blivit akut sjuk och medföljande anhörig kan lätt åsidosättas 
(Socialstyrelsen, 2013).  

Målet med det här examensarbetet är att skapa en ökad förståelse för hur anhöriga upplever 
det när en familjemedlem plötsligt blir akut sjuk. Denna kunskap kan bidra till att 
sjuksköterskan får en ökad kompetens i hur anhöriga ska bemötas samt vilket stöd de kan 
tänkas vara i behov av. 

I det här examensarbetet används akut situation med betydelsen; en situation där en 
familjemedlem är akut sjuk eller skadad och är i behov av ett akut omhändertagande.  

Bakgrund  

Akut sjuk 

Definitionen av akut sjuk är när en person drabbas av en plötslig akut sjukdom eller skada 
som kan innebära att personens andningsarbete, hjärtarbete och vitala parametrar blir 
påverkade. Personer som blir akut sjuka återfinns på alla vårdavdelningar, dock förekommer 
flest sjukdomsfall på akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar (Clarke, 2014). Vid akut 
sjukdom eller skada är personen i behov av ett akut omhändertagande där sjuksköterskan 
bedömer vitala parametrar såsom andningsfrekvens, syresättning, blodtryck, puls, 
medvetandegrad, blodsocker och kroppstemperatur samt utför åtgärder som förhindrar 
försämring (Björk, 2017; Jackson, 2014; Socialstyrelsen, 2017; Vårdhandboken, 2018). I 
akuta situationer kan olika vårdpersonalgrupper, exempelvis sjuksköterskor och 
undersköterskor, vara fullt upptagna med att till exempel assistera personens andning, utföra 
hjärtkompressioner eller på något sätt upprätthålla vitala funktioner (Clarke, 2014).  

Sjuksköterskans prioritet är att bedöma vårdbehovet för den familjemedlem som är akut sjuk 
men även att bemöta de anhöriga. I en akut situation är det lätt att informationen till anhöriga 
blir bristfällig på grund av tids- och personalbrist (Socialstyrelsen, 2013; Svenska 
sjuksköterskeföreningen, 2017A). 

När någon i familjen blir akut sjuk och behöver söka vård hamnar både anhöriga och den 
sjuke familjemedlemmen i en för dem främmande situation. En situation som är utanför deras 
vanliga sammanhang. Den främmande miljön kan påverka upplevelsen av välbefinnande 
negativt. Det finns en risk att situationen i den främmande miljön kan avskärma relationen 
mellan familjemedlemmen och anhöriga (Dahlberg & Segesten, 2010; Ylikangas, 2012).  

Anhörigperspektivet  

Definitionen av anhörig är familjemedlemmar och närmaste släktningar. Till anhöriga räknas 
personer som bland annat är mor/far, make/maka, barn, barnbarn eller syskon till 
familjemedlemmen (Leske & Brasel, 2010; Segev, Levinger & Hochman, 2018; 
Socialstyrelsen, 2004A). 



 2  
 

European resuscitation council rekommenderar att anhöriga ska få möjligheten att närvara vid 
akuta situationer men att det är de anhöriga själva som får välja om de vill närvara eller inte 
(Bossaert, et al., 2015). I den främmande situation som anhöriga upplever när en 
familjemedlem blir akut sjuk kan det kännas mindre stressande om möjlighet ges att vara nära 
den akut sjuka. Dessutom upplevs det som stärkande om rätt stöd erbjuds (Johansson, 2007). 
Utifrån Socialstyrelsens (2013) rekommendationer bör anhöriga få stöd i form av en 
anhörigstödjare, exempelvis sjuksköterska eller undersköterska. Att använda sig av en 
anhörigstödjare kan leda till positiva upplevelser och hjälp att förstå den akuta situationen 
(Demir, 2008; McLaughlin, Mellby & Coates, 2013; Wåhlin, 2009). 

För att vårdpersonal ska kunna bemöta anhöriga i akuta situationer behöver vårdpersonalen 
kunna arbeta utifrån anhörigas kulturella, emotionella och spirituella behov. När det här utförs 
arbetar vårdpersonalen utifrån familjefokuserad omvårdnad (McLaughlin et al., 2013).  

Familjefokuserad omvårdnad  

Begreppet familjefokuserad omvårdnad innebär ett samarbete mellan vårdpersonal, 
familjemedlem och anhöriga. Det är familjemedlemmen och familjen som bestämmer vem 
som räknas som anhörig (Institute for patient-and family-centered care, 2012; Wright, Watson 
& Bell, 2003).  I familjefokuserad omvårdnad utgår vården och omsorgen utifrån familjens 
betydelse för den sjukes ohälsa och sjukdom. När en familjemedlem blir akut sjuk förändras 
livssituationen även för anhöriga. Om anhöriga har möjlighet att bidra med positiva känslor i 
akuta situationer kan det påverka den sjuke familjemedlemmen positivt. Positiva känslor kan 
lindra lidande och ger en förbättrad hälsa. Däremot kan en negativ påverkan från anhöriga 
bidra till ett ökat lidande och en försämrad hälsa för den sjuke. Familjen kan både vara till 
fördel eller nackdel för den sjuke familjemedlemmen (Svensk sjuksköterskeförening, 2015).  

Familjefokuserad omvårdnad kan delas in i två förhållningssätt, familjecentrerad och 
familjerelaterad (Svensk sjuksköterskeförening, 2015).  

I familjecentrerad omvårdnad utgår vården och omsorgen ifrån att familjen är ett system där 
anhöriga och familjemedlemmen är delar av en större helhet. Familjecentrerad omvårdnad har 
sedan länge varit använts inom barnavården, men det är först under de senaste åren som dess 
betydelse har blivit uppmärksammad i vården för vuxna (McLaughlin et al., 2013; Svensk 
sjuksköterskeförening, 2015). 

Familjerelaterad omvårdnad fokuserar på den sjuke eller dess anhöriga medan resterande är 
utanför vårdsammanhanget. Det här förhållningssättet är vanligt förekommande inom vård 
och omsorg (Svensk sjuksköterskeförening, 2015).  

Mest optimalt är att utgå ifrån båda förhållningssätten, familjecentrerad och familjerelaterad 
omvårdnad, då dessa kompletterar varandra. Svårigheten är att veta vilken av dessa som är 
mest lämplig i det aktuella vårdsammanhanget (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014).    

Livsvärld 

När en familjemedlem blir akut sjuk sätts anhöriga i en situation och miljö som är främmande 
som kan förändra anhörigas livsvärld (Nyström, 2003).  

Livsvärldsperspektivet grundades bland annat av Husserl (1995) som menade att vetenskapen 
ska utgå från det vardagliga livet, där vetenskapen är ett naturligt förhållningsätt som omfattar 
både det som faktiskt sker och det personen upplever. Begreppet livsvärld beskrivs som 
grunden till hur människan lär sig ny kunskap. Människan lär sig utifrån erfarenheter och den 
aktivitet som hon är för närvarande helt uppslukad av. Ekebergh (2012) förklarar att 
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livsvärlden kan tas för givet på grund av att människan inte medvetet analyserar vad hon 
upplever. Då människans livsvärld skapas utifrån att hon befinner sig i ett socialt, kulturellt 
och historiskt sammanhang kan livsvärld även kallas erfarenhetsvärld.  

När familjemedlemmen blir akut sjuk kan anhöriga drabbas av en lindrig ohälsa såsom ångest 
och oro som kan påverka deras livsvärld (Nyström, 2003). Bremer, Dahlberg och Sandman 
(2009) påvisar hur anhöriga upplever ett hot mot sin normala livsvärld när deras 
familjemedlem blivit akut sjuk, eftersom människan definierar sin normala livsvärld som att 
ha en känsla av kontroll och förutsägbarhet, en känsla av att ha välbefinnande och glädje.   

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Enligt kompetensbeskrivningen ska sjuksköterskan kunna bedöma och prioritera olika 
vårdbehov. Genom ett samarbete med den akut sjuke familjemedlemmen och anhöriga ska 
sjuksköterskan kunna skapa förutsättningar att fatta beslut angående omvårdnadens innehåll 
och mål (Svensk sjuksköterskeförening, 2017A).  

Att förmedla och tolka vad som händer för de anhöriga i den akuta situationen är något som 
sjuksköterskan ska kunna inom sitt ansvarsområde. Genom att göra det agerar sjuksköterskan 
som anhörigastödjare. När anhöriga är lugna och välinformerade kan dessa ge information om 
familjemedlemmen och vara en resurs för sjuksköterskan. En viktig funktion sjuksköterskan 
har är att skapa en relation till anhöriga och det görs genom att sjuksköterskan finns där för de 
anhöriga och uppmärksammar deras närvaro (Clukey, Hayes, Merril, & Curtis, 2009; 
McLaughlin et al., 2013; Söderström, Benzein, & Saveman, 2003). 

Kompetensbeskrivningen för en legitimerad sjuksköterska och ICN:s etiska kod uppger att 
sjuksköterskan har ansvar att främja hälsa och välbefinnande, det är även ett mål inom 
familjefokuserad omvårdnad. Ett annat viktigt mål är att låta anhöriga behålla sin kontroll 
över situationen. Att arbeta utifrån familjefokuserad omvårdnad förbättrar 
familjemedlemmens och anhörigas erfarenhet av vården och personalens tillfredsställelse till 
omvårdnadsarbetet i det akuta omhändertagandet (Institute for patient-and family-centered 
care, 2012; Svensk sjuksköterskeförening, 2017A; Svensk sjuksköterskeförening, 2017B; 
Wright et al, 2003). Genom att sjuksköterskan använder familjefokuserad omvårdnad främjar 
det bearbetningen av den förändrade livsvärlden (Nyström, 2003). 

När en familjemedlem blir akut sjuk avbryts och förändras den anhöriges vardag. Som 
sjuksköterska är det betydelsefullt att vara medveten och ha kunskap om livsvärdsperspektivet 
i mötet med anhöriga, för att kunna ge stöd att hantera den nya situationen (Bremer, et al., 
2009). 

Problemformulering  
Av de personer som är i behov av ett akut omhändertagande blir flertalet inskrivna på en 
vårdavdelning. Sjuksköterskan i det akuta omhändertagandet har fokus på att bedöma och 
utföra åtgärder som förhindrar en försämring hos familjemedlemmen vilket kan medföra att 
anhöriga åsidosätts. För att kunna bemöta anhöriga behöver sjuksköterskan en kompetens om 
hur en god relation uppnås och därmed kunna utöva god omvårdnad. Medföljande anhöriga 
försätts i en främmande situation och miljö när deras familjemedlem blir akut sjuk vilket kan 
bli ett hot mot deras livsvärld. Examensarbetet syftar till att bidra till ny kunskap för hur 
sjuksköterskan kan bemöta samt ge det stöd som anhöriga kan tänkas behöva. Det är 
angeläget att undersöka hur anhöriga upplever situationen när en familjemedlem blir akut 
sjuk. 
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Syfte 
Studiens syfte är att undersöka anhörigas upplevelser av att ha en familjemedlem som blir 
akut sjuk.  

Metod 
Det här litteraturbaserade examensarbetet avsåg att undersöka anhörigas upplevelser om att ha 
en familjemedlem som blivit akut sjuk. Med grund i analys av kvalitativ forskning utgick 
författarna från att metoden bidrog till evidensbaserad omvårdnad. Enligt Friberg (2012A) var 
avsikten med analysen av kvalitativ forskning att undersöka upplevelser för att få en djupare 
förståelse.  

Litteratursökning 

Litteraturen som användes bestod av vetenskapliga artiklar, som söktes fram genom en 
systematisk litteratursökning i databaserna Cinahl, PsycINFO och PsycARTICLE. Cinahl är 
internationellt godkänd med vetenskapliga artiklar i ämnet omvårdnad (Östlundh, 2012). 
PsycINFO och PsycARTICLE valdes för att få ett större utbud av upplevelser och känslor 
som var relevant mot syftet. 

Systematisk litteratursökning används när litteratur systematiskt söks fram för att svara på 
studiers problem och syfte (Friberg, 2012B; Östlundh, 2012). En inledande systematisk 
litteratursökning utfördes genom användning av sökord utifrån syftet. Ett flertal sökord 
kombinerades för att hitta och begränsa antal träffar (se Bilaga I). Genom avgränsning 
underlättas urvalet och de artiklar som inte är relevanta sållas bort (Östlundh, 2012). Varje 
sökord söktes först var för sig och varje sökord resulterade i tusentals träffar. För att få ett 
hanterbart material lades sökorden ihop vid varje sökning med hjälp av sökoperatorn AND (se 
bilaga I). Sökoperatorn AND är den vanligaste metoden för att koppla ihop två sökord i en 
boolesk söklogik (Östlundh, 2012). I en annan form av boolesk söklogik, fanns operatorn OR, 
som användes för att söka på olika begrepp som beskrevs med olika synonymer men även för 
att få en sökning på två ords innebörd samtidigt men inte i förhållande till varandra. Abstrakta 
sökningar (AB) var ett lämpligt val för att göra ämnessökningar. En abstrakt sökning gjorde 
att databaser hittade just sökordet i sammanfattningen av artikeln (Östlundh, 2012).   

För att försäkra sig om att de vetenskapliga artiklarna var tillgängliga, var på engelska samt 
att de skulle behandla aktuell forskning, valdes avgränsningarna peer reviewed, full text och 
engelskt språk med tidsintervallet mellan åren 2008-2018 i sökningarna. Ytterligare sökning 
gjordes med tidsintervallet åren 2005-2018 för att fler artiklar skulle svara på syftet.  

Vanliga sökord som användes var ”Family experience”, ”Relatives experience”, ”Emergency 
department”, ”Critical care” och ”Critical ill” som kombinerades med varandra på olika sätt 
(se Bilaga I). Kombinationerna med endast dessa sökord gav ett smalt antal träffar och för att 
antalet träffar skulle öka lades ytterligare sökord till. Dessa hittades utifrån synonymer till 
redan använda sökord och genom andra artiklars nyckelord. ”Feelings”, ”Emotions”, 
”Trauma”, ”Partner”, ”CPR”, ”Cardiac arrest” och andra synonymer till sökorden valdes ut 
för att få fram artiklar som innefattade en akut sjukdom eller skada. 

Urval  

Den systematiska sökningen resulterade i 11 artiklar. Kombinationerna av sökorden ledde till 
dubbletter bland sökträffarna, dubbletterna togs bort utifrån titeln. Genom att författarna läste 
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titel och abstrakt valdes de artiklar bort som inte motsvarade studiens syfte. Artiklarna som 
uppfyllde kriterierna lästes igenom och för att kontrollera artiklarnas relevans till kvalitet 
utfördes en kvalitetsbedömning utifrån en mall (se Bilaga II). Mallen var utformad av 
Högskolan Väst utifrån en originalmall presenterad i Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).  

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara kvalitativa, peer reviewed, publicerade mellan 
åren 2005-2018 samt skrivna på engelska. Andra inklusionskriterier var att anhöriga skulle ha 
besökt, eller varit i närheten av, sjukhuset när deras familjemedlem vårdades för en akut 
sjukdom eller skada. Artiklarna skulle ha ett etiskt resonemang och deltagarna vid de olika 
studierna skulle vara 18 år och äldre. Inklusionskriterierna valdes för att få fram relevant och 
aktuell forskning om anhörigas upplevelser när deras familjemedlem drabbats av en akut 
sjukdom eller skada. 

Examensarbetets exklusionskriterier var kvantitativa artiklar, artiklar som undersökte 
vårdpersonalens upplevelser, om vården hade givits på annan plats än på ett sjukhus och att 
familjemedlemmen hade en sjukdom eller skada där livet inte var hotat. 

Analys 

Analysarbetet utgick från Fribergs (2012A) femstegsmodell där första steget utfördes genom 
att valda artiklar lästes igenom flera gånger. Examensarbetets författare läste igenom 
artiklarnas resultatdel både individuellt och gemensamt. Artiklarna lästes gemensamt igenom 
för att identifiera dess relevans gentemot syftet och för att författarna skulle uppnå en djupare 
förståelse lästes artiklarna igenom individuellt ett flertal gånger. Friberg (2012A) beskriver att 
andra steget utgår från att identifiera artiklarnas nyckelfynd. Steg två utfördes först 
individuellt av examensarbetets författare för att identifiera nyckelfynd i artiklarnas resultat 
som svarade mot syftet. De identifierade nyckelfynden markerades. Examensarbetets 
författare gick sedan gemensamt igenom nyckelfynden för att inte missa värdefullt innehåll. 
Friberg (2012A) skrev att i tredje steget av femtegsmodellen görs en sammanställning över 
varje enskild artikels nyckelfynd. För att examensarbetets författare skulle ha en bättre 
översikt över det insamlade materialet sammanställdes varje enskild artikels nyckelfynd i en 
översiktstabell gjord i Excel. I översiktstabellen transkriberades nyckelfynden till svenska. En 
kontroll över att innebörden inte hade försvunnit under första transkriberingen utfördes. 
Kontrollen utfördes individuellt av examensarbetets författare genom en transkribering 
tillbaka till engelska. I fjärde steget menar Friberg (2012A) att en jämförelse mellan 
artiklarnas resultat ska utföras för att identifiera skillnader och likheter. Utifrån fjärde steget 
byggde examensarbetets författare gemensamt fram teman och underteman utifrån 
nyckelfynden som sorterades i relation till varandra. Nyckelfynden skrevs på post-it lappar 
och samtidigt jämfördes likheter och skillnader. Utifrån likheterna och skillnaderna 
kategoriserade författarna nyckelfynden i teman och underteman. Nyckelfynden 
kategoriserades om flera gånger för att författarna fann olika inriktningar i det analyserade 
materialet. Kategoriseringen resulterades i två teman och fyra underteman. Varje tema 
samlades i en enskild plastficka för att minska risken för bortfall. Kategoriseringen 
dokumenterades i en översiktstabell som sammanställde teman, underteman och nyckelfynd. 
Under hela analysprocessen stod syftet i fokus. Grundtanken med Fribergs (2012A) 
femtegsmodell är att genom analysarbetet bryta ner en helhet i delar för att en ny helhet ska 
bildas. Enligt Friberg (2012A) består sista steget i femstegsmodellen av att en tydlig 
beskrivning av den nya helheten formuleras. Femte steget genomfördes genom en 
sammanställning av resultatet från analysen i en löpande text där teman och underteman 
tydligt förklarades.    
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Resultat 
I tabell 1 nedan redogörs de teman och underteman som framkom. 

Tabell 1. Översikt över teman och underteman 

Teman Underteman 

Blandade känslor och upplevelser när en 
familjemedlem blivit akut sjuk 

Blandade känslor om den akuta situationen 

Upplevelser angående närhet till sin 
familjemedlem 

Upplevelser i bemötandet av 
vårdpersonal 

Positiva upplevelser  

Negativa upplevelser  

 

Blandade känslor och upplevelser när en familjemedlem blivit akut sjuk 

När en familjemedlem blivit akut sjuk kunde anhöriga uppleva blandade känslor. Situationen 
upplevdes olika hos anhöriga. Den gemensamma upplevelsen var att anhöriga uppskattade 
möjligheten att vara i närheten av sin sjuke familjemedlem. Anhöriga kunde känna att de 
kunde ge och få stöd i situationen vilket gjorde att den blev lättare att hantera.   

Blandade känslor om den akuta situationen 

När anhöriga kämpade för att känna kontroll och hantera den akuta situationen var de 
negativa och positiva känslorna sammanvävda. När ovetskap om familjemedlemmen skulle 
överleva eller inte uppstod en rädsla (Hung & Pang, 2011; Plakas, Cant & Taket, 2009). Efter 
det akuta omhändertagandet upplevde anhöriga en känsla av overklighet när de klev in i 
rummet och såg familjemedlemmen i sängen. I väntan på tecken på att familjemedlemmen 
skulle vakna uppstod en ängslighet hos anhöriga (Burns, McInnis-Perry, MacQuarrie & 
Murray, 2018; Löf, Sandman & Engström, 2010). Anhöriga kände en lättnad när 
familjemedlemmen vaknade till liv och kände igen sina anhöriga (Holm, Norekvål, Fålun & 
Grengedal, 2012; Löf et al., 2010). 

När anhöriga såg sin familjemedlem vara uppkopplad till elektrisk utrustning uttrycktes en 
känslomässig stress genom förvirring och en känsla av overklighet. Utrustningen upplevdes 
som skrämmande och anhöriga uttryckte viss oro och bekymmer över dess ljud som kunde 
tolkas som att något var fel. Vid gradvis bortkoppling upplevdes rädsla hos anhöriga som 
kände att de inte kunde lämna familjemedlemmen på grund av minskad övervakning (Holm et 
al., 2012; McKiernan & McCarthy, 2010; Turner-Cobb, Smith, Ramchandani, Begen & 
Padkin, 2016). Efter att anhöriga hade fått en förklaring om användningsområde och dess 
funktion upplevde vissa anhöriga den elektriska utrustningen som positiv (Turner-Cobb et al., 
2016).  

Upplevelser angående närhet till sin familjemedlem 

Anhöriga upplevde en tacksamhet samt att det var oerhört viktigt att de fick närvara vilket var 
tröstande, lugnande och minskade deras ångest. De önskade dessutom utifrån sina egna 
upplevelser att andra anhöriga skulle få möjligheten att få närvara hos deras 
familjemedlemmar (Leske, McAndrew & Brasel, 2013). Anhöriga upplevde en viss 
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tveksamhet när de närvarade i behandlingsrummet, känslor såsom rädsla men även lättnad 
kunde uppstå (Holm et al., 2012). Rädsla och kraftig oro upplevde de anhöriga av att vara 
närvarande i en okänd och svår situation som det är när en familjemedlem blivit akut sjuk 
(Löf et al., 2010; Turner-Cobb et al., 2016).  Enligt Löf et al. (2010) och Holm et al. (2012) 
ville inte en del anhöriga närvara då de inte kunde utstå att se olika åtgärder i det akuta 
omhändertagandet. De upplevde det som svårt och skrämmande. Vissa uttryckte till och med 
tacksamhet när de inte fick förfrågan om att närvara (Weslien, Nilstun, Lundqvist & Fridlund, 
2005).  

Ett starkt behov av att vara nära den sjuke familjemedlemmen uttrycktes av anhöriga och det 
bidrog till en minskad känsla av maktlöshet eftersom de kunde följa vad som pågick. Vissa 
uttryckte en betydelse av att få vara nära familjemedlemmen även i väntrummet (Al-Mutair, 
Plummer, Clerehan & O’brien, 2014; McKiernan & McCarthy, 2010; Plakas et al., 2009). Till 
skillnad från Weslien et al. (2005) uttryckte anhöriga att de inte gillade när de blivit 
separerade från familjemedlemmen och önskade information om möjligheten att vara 
närvarande. De som blivit separerade uttryckte känslor som sorgsenhet, förtvivlan, maktlöshet 
och känslan av att ha övergivit sin familjemedlem (Rúbio Soares, Martin, Araújo Torquato 
Lopes, Silva Marcon & da Silva Barreto, 2017).  

När anhöriga var närvarande i den akuta situationen upplevde de en tacksamhet för att deras 
önskan blev respekterad. Detta skapade en möjlighet att se och röra familjemedlemmen och 
gav en känsla av fysisk och känslomässig koppling (Rúbio Soares et al., 2017; Weslien et al., 
2005). Det upplevdes dock stressande att inte kunna påverka den akuta situationen. Detta 
uttrycktes hos vissa anhöriga genom att de upplevde chock, misstro, hjälplöshet och rädsla när 
de bevittnade åtgärder, exempelvis hjärt- och lungräddning (Burns et al., 2018; Löf et al., 
2010).   

I den akuta situationen upplevde anhöriga att det var svårt att utföra sin uppgift som anhörig. 
De upplevde att deras uppgift var att skydda och stödja familjemedlemmen (Leske et al., 
2013; McKiernan & McCarthy, 2010; Rúbio Soares et al., 2017). Anhöriga uttryckte en stark 
önskan om att få vara fysiskt nära vilket gav dem möjligheten att trösta, stötta och göra 
familjemedlemmen mindre rädd. Det kunde utföras med enkla handlingar som exempelvis att 
hålla handen (Al-Mutair et al., 2014; Leske et al., 2013; McKiernan & McCarthy, 2010; 
Rúbio Soares et al, 2017). Att inte vara nära i den akuta situationen gjorde att de anhöriga 
upplevde att den känslomässiga närheten till familjemedlemmen förlorades (Plakas et al., 
2009).  

Speciellt efter det akuta insjuknandet uppmärksammade anhöriga att det praktiska och 
känslomässiga stöd de fick från andra familjemedlemmar och vänner kunde hjälpa under hög 
stress genom att det minskade oron. Att ha familj eller vänner som kunde hjälpa till att 
informera övriga personer som inte var närvarande minskade anhörigas känslomässiga börda 
(Al-Mutair et al., 2014; Holm et al., 2012; McKiernan & McCarthy, 2010; Turner-Cobb et al., 
2016). Till skillnad från vissa som upplevde att besök från vänner och andra i familjen tog tid 
från familjemedlemmen, ville de hellre sitta och prata eller bara hålla handen i lugn och ro 
(Holm et al., 2012).   

Upplevelser i bemötandet av vårdpersonal  

Om vårdpersonalen gav lättförståelig information till anhöriga skapades positiva känslor 
såsom lättnad och känslan av att allt hade gjorts för familjemedlemmen. Att inte få 
lättförståelig information och stöd från vårdpersonalen kunde uttryckas i negativa känslor 
såsom oro, rädsla och misstro för vården. 
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Positiva upplevelser  

Genom den mottagna informationen anhöriga fick kände de en förståelse över 
familjemedlemmens prognos och utfall, vilket ledde till att de var nöjda med vården och 
därmed kunde hantera situationen genom att acceptera och förutse vad som kunde hända. 
Anhöriga som fick klar och tydlig information kunde informera andra i familjen som inte var 
närvarande (Al-Mutair et al., 2014; Leske et al., 2013; McKiernan & McCarthy, 2010).  

Anhöriga kände känslan av lättnad när vårdpersonalen hjälpte familjemedlemmen flitigt. När 
anhöriga var närvarande i den akuta situationen upplevdes det en överväldigan och att de var 
imponerande över antalet vårdpersonal som arbetade i det akuta omhändertagandet. Oavsett 
om resultatet var positivt eller negativt uttrycktes en tacksamhet från anhöriga som fick 
känslan av att allt gjordes för familjemedlemmen. När anhöriga fick känslan av att 
familjemedlemmen hade fått all tillgänglig vård skapades ödestro och acceptans för följden av 
sjukdomstillståndet som hjälpte till att hantera situationen (Leske et al., 2013; McKiernan & 
McCarthy, 2010). I de situationer där familjemedlemmen inte kunde förmedla information om 
sin hälsa och tillstånd kunde anhöriga agera som förmedlare och då upplevde de att de hade 
en viktig roll att ge den information som vårdpersonalen behövde (Hung & Pang, 2011; Leske 
et al., 2013). 

Anhöriga behövde känna ett förtroende och kunna lita på att vården var tillräcklig. 
Förtroendet skapades genom att vårdpersonalen använde uppmuntrande ord, bibehöll ett 
leende och var optimistiska i utförandet av vården. Kontakten med omtänksam vårdpersonal 
upplevdes som stödjande. Anhöriga värderade en icke-verbal kommunikation från 
vårdpersonalen, exempelvis genom att de höll ögonkontakt och ett varierat ansiktsuttryck (Al-
Mutair et al., 2014; McKiernan & McCarthy, 2010; Plakas et al., 2009). Anhöriga kände även 
en uppskattning när vårdpersonalen uttryckte sitt beklagande och blev omfamnade vid 
bortgång av familjemedlem (Weslien et al., 2005).  

Anhöriga uppskattade att få information som var ärlig och på ett begripligt språk uttryckt i 
egna ord, med enkla och klara termer, oavsett om informationen var positiv eller negativ. 
Realistisk information hjälpte anhöriga att hålla hoppet uppe och de uppskattade även att 
sjuksköterskan informerade utan att blivit frågad (Al-Mutair et al., 2014; Holm et al., 2012; 
Löf et la., 2010; McKiernan & McCarthy, 2010). Anhöriga kände sig tacksamma när de fick 
information. Tydlig och ärlig information minskade stress och gav känslan av att 
familjemedlemmen fick säker vård. Känslan av att familjemedlemmen var i kompetenta 
händer gjorde att väntan utanför behandlingsrummet kändes mindre hotande (Al-Mutair et al., 
2014; Hung & Pang, 2011; Leske et al., 2013; Löf et al., 2010; McKiernan & McCarthy, 
2010).  

Stillsam miljö på avdelningarna gjorde att anhöriga upplevde professionell kompetens och 
säkerhet runt den anhörige (Holm et al., 2012).  

Negativa upplevelser  

Vissa anhöriga upplevde en avsaknad av professionellt sällskap, vilket skapade en känsla av 
övergivenhet. En del uttryckte en osäkerhet huruvida allt hade gjorts. Osäkerheten skapade en 
misstro för vården som ökade önskan att får vara med familjemedlemmen (Hung & Pang, 
2011; Leske et al., 2013; Weslien et al., 2005). En osäkerhet skapades hos anhöriga om 
vårdpersonalen upplevdes vara osäkra eller arbetade långsamt. Vid brist på omtanke från 
vårdpersonalen vid bortgång av en familjemedlem upplevdes en övergivenhet hos anhöriga 
(Weslien et al., 2005). 



 9  
 

Anhöriga fick en känsla av oro och rädsla av att skapa obehag hos vårdpersonalen och att 
deras närvaro uppfattades som störande. Det ledde till att anhöriga upplevde det svårt att ställa 
frågor (Hung & Pang, 2011; Turner-Cobb et al., 2011).  

Att vänta på information om familjemedlemmens tillstånd upplevdes plågande och oroande. 
Att inte förstå prognosen kunde uttryckas i intensiva känslor och djup ångest. När oklarheter 
uppstod och vid brist av information kunde känslor som ångest, ilska och frustration 
framträda (Al-Mutair et al., 2014; Plakas et al., 2009; Rúbio Soares et al., 2017; Turner-Cobb 
et al., 2016). 

Känslan av ånger uppmärksammades när anhöriga inte kunde redogöra för tidigare och 
pågående hälsotillstånd hos sin familjemedlem (Hung & Pang, 2011).      

Diskussion 

Metoddiskussion 

I det här litteraturbaserade examensarbetet användes metoden att analysera kvalitativ 
forskning. Det lämpade sig att ha upplevelser som fenomen vid analys av kvalitativa studier, 
eftersom de användes för att fördjupa kunskapen om andras upplevelser, erfarenheter, 
förväntningar och behov (Friberg, 2012C).    

Författarna till det här examensarbetet valde att använda definitionen anhöriga på grund av att 
deltagarna i valda artiklarna var personer i familjen eller närmsta släktingar till de akut sjuka 
familjemedlemmarna. I definitionen från Socialstyrelsen (2004A) var anhöriga 
familjemedlemmar eller nära släktingar och i Socialstyrelsen (2004B) var närstående en 
person som valdes som nära person.  

Litteratursökningen utfördes genom systematiska sökningar i databaserna Cinahl, PsycINFO 
och PsycARTICLE. Användning av flera databaser valdes för att öka antalet relevanta träffar. 
Vid varje systematisk litteratursökning valde författarna att läsa abstrakt på de titlar som var 
intressanta och överensstämde med syftet och utifrån abstrakten valdes de artiklar som stämde 
överens med syftet. Författarna hade först valt att endast undersöka anhörigas närvaro på 
akutmottagningar men det fanns ett begränsat antal artiklar och då valdes det att ändra till alla 
avdelningar där sjuksköterskan kan möta den akut sjuka familjemedlemmen. Genom att 
författarna vidgade sökningen utökades antal träffar på artiklar som stämde överens med 
syftet.  

Valda artiklar till analysen uppfyllde inklusionskriterierna; anhöriga med familjemedlemmar 
som blivit akut sjuka eller skadade, anhöriga som var 18 år eller äldre och anhöriga av alla 
kön. Artiklar som undersökte vårdpersonalens upplevelser om att ha anhöriga närvarande blev 
exkluderade då de inte var relevanta för examensarbetets syfte. Andra artiklar som blev 
exkluderade handlade om anhörigas upplevelser utanför sjukhuset och där anhöriga uttryckte 
sitt behov vid vårdtillfället. Att begränsa sökningarna till endast Skandinavien eller Europa 
var inte möjligt då antalet artiklar som svarade mot syftet då blev för litet. Det resulterade i att 
de valda artiklarna var från hela världen.   

I den systematiska sökningen var 10 årsintervallet begränsat i antal träffar och därför valde 
författarna att utöka till ett 13 årsintervall. En artikel valdes från år 2005 på grund av den höga 
relevansen gentemot examensarbetets syfte. Att artiklar var peer reviewed betyder att de har 
blivit granskade av experter inom området och publicerade i vetenskapliga tidskrifter 
(Östlundh, 2012). Totalt valdes 11 artiklar, 10 kvalitativa och en mixed method.  
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I artikeln som var gjord med mixed method valdes den kvalitativa delen av resultatet ut till 
examensarbetets analys. Samtliga valda artiklar kvalitetsgranskades utifrån 
kvalitetsbedömningsmallen utformad från Willman et al., (2011) originalmall och samtliga 
artiklar var av hög kvalitet, grad 1. Kvalitetsgranskningen gjordes för att öka trovärdigheten i 
litteraturbaserade studiers resultat (Axelsson, 2015).  

Analysarbetet genomfördes utifrån Fribergs (2012A) femstegsmodell. Genom att använda sig 
av modellen bildades en struktur som var lätt för författarna att följa. Genom att artiklarnas 
resultatdel lästes individuellt ett flertal gånger och en gemensam reflektion utfördes 
kontinuerligt under analysarbetets gång ökades examensarbetets tillförlitlighet (Polit & Beck, 
2017). I steg tre i femstegsmodellen överförde författarna nyckelfynden in i en översiktstabell 
och i denna tabell transkriberades nyckelfynden till svenska. Det utfördes för att minska 
risken för fel i översättningen och feltolkning. Författarna har haft ett etiskt resonemang 
genom att minska risken för feltolkning. Författarna transkriberade individuellt och 
gemensamt nyckelorden tillbaka till engelska för att kontrollera att innebörden var samma 
som i originaltexten. Det gjordes för att öka studiens giltighet (Polit & Beck, 2017). 
Analysarbetet utfördes både individuellt och gemensamt i omgångar samt att författarna 
regelbundet diskuterade arbetet ökade trovärdigheten (Carlsson, 2012). Författarna bearbetade 
materialet gemensamt för att undvika feltranskribering och misstolkningar av originaltexten. 
Trots kontrolltranskriberingen kunde författarna inte undvika en viss tolkning. För att få ett 
förståeligt och meningsfullt resultat är en viss tolkning nödvändig (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2017). Författarnas delaktighet i analysarbete är vid tolkningen av originaltexten. 
Delaktigheten författarna haft i resultatet var oundviklig då en viss tolkning är en del av 
analysprocessen (Polit & Beck, 2017).  

Fjärde steget i Fribergs (2012A) femstegsmodell skulle likheter och skillnader jämföras i de 
analyserade artiklarnas resultat. Utifrån artiklarnas likheter och skillnader skapades nya teman 
och underteman som författarna sammanställde i en löpande text.  

Valda artiklar hade ett etiskt resonemang i form av att deltagarna fick information om studien 
och givit ett skriftligt samtyckte till att delta. Det var endast tio artiklar som hade ett etiskt 
godkännande från en etisk kommitté. Den elfte artikeln valde författarna att ha kvar trots 
bristen av godkännandet från etisk kommitté på grund av att artikelns forskare hade ett etiskt 
resonemang och att artikelns resultat hade hög relevans till examensarbetets syfte.  

Examensarbetets trovärdighet kunde ha ökats om antalet artiklar hade varit fler och kunde 
påverkats av att författarna inte hade någon tidigare erfarenhet av analysprocessen. Trots det 
här har examensarbetet hög tillförlitlighet och trovärdighet utifrån att författarna utövat 
konstant reflektion kring materialet och det finns en tydlig beskrivning av metod och 
tillvägagångsätt genom hela arbetet. Examensarbetets överförbarhet är det läsaren själv som 
avgör (Polit & Beck, 2017; Lundman & Hällgren Graneheim, 2015). 

Resultatdiskussion 

Examensarbetets syfte är att undersöka anhörigas upplevelser av att ha en familjemedlem som 
blir akut sjuk. Teman som framkom är Blandade känslor och upplevelser när en 
familjemedlem blivit akut sjuk och Upplevelser i bemötandet av vårdpersonal. Författarna 
finner fler likheter än skillnader mellan artiklarnas resultat. Största likheten är att anhöriga 
upplever den akuta situationen som svårhanterlig och den största skillnaden är hur de blir 
bemötta av vårdpersonalen. De upplevelser som präglar datamaterialet är tillgången till 
information och hur den ges. Dominerande känslor hos anhöriga är oro, rädsla, lättnad och 
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tacksamhet. Författarna ser en koppling mellan hur anhöriga blir bemötta och hur de hanterar 
situationen.  

Blandade känslor och upplevelser när en familjemedlem blivit akut sjuk 

Resultatet visar att närvara vid det akuta omhändertagandet kan upplevas skrämmande och 
skapa känslor som chock, rädsla och hjälplöshet. Badir och Sepit (2007) menar att det kan 
upplevas stressande för anhöriga att närvara vid akuta åtgärder.  

Sjuksköterskan följer ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2017B) genom att låta 
anhöriga ha möjligheten att få ta ett eget beslut om de vill närvara eller inte i den akuta 
situationen. Examensarbetets författare uppfattar att det kan vara en balansgång mellan att 
sjuksköterskan ska fråga om anhöriga vill närvara och att känna av hur de anhöriga upplever 
situationen. I resultatet visar det att vissa anhöriga är tacksamma för att få förfrågan medan 
vissa blir tacksamma över att inte få förfrågan. Författarna upplever även en balansgång 
mellan att inte glömma fråga de anhöriga som vill närvara men heller inte ska fråga de som 
inte vill bli förfrågade, de ska inte känna sig tvungna. Att närvara ska väl inte vara en plikt? 
Enligt Badir och Sepit (2007) kan det upplevas som svårt att besluta om de ska närvara eller 
inte då anhöriga endast kan utgå från sina egna tankar och tidigare erfarenheter. Anhöriga som 
väljer att närvara hos sin familjemedlem önskar att fler får möjligheten och de rekommenderar 
att närvara om möjligheten ges. Trots att situationen kan uppfattas tuff och svårhanterlig får 
anhöriga en bättre förståelse för hela händelseförloppet i vårdprocessen och upplever att 
närvara hjälper dem själva såväl den sjuke familjemedlemmen att hantera situationen.  

Holtzhauser och Finucane (2008) menar att trots om en akut situation har svårhanterliga 
inslag är majoriteten av anhörigas upplevelse att få närvara positiv. Det framkommer i 
resultatet att möjligheten att få närvara uppskattades, att hanteringen av situationen blir lättare 
samt att anhöriga kan stödja och trösta familjemedlemmen. Att närvara ger anhöriga 
möjligheten att följa vårdpersonalens arbete som kan minska stressen och oron över vad som 
händer samt möjligheten att försvara familjemedlemmen om behovet finns. Genom att 
närvara kan anhöriga se att familjemedlemmen får all tillgänglig vård, att de kan informera 
resten av familjen och vänner utifrån vad de ser och vad de får för information.  

Förlusten av känslomässig närhet uppmärksammas i resultatet och det kan bero på att vid en 
akut situation när ens familjemedlem inte är vid medvetandet får anhöriga ingen känslomässig 
kontakt, vilket kan framkalla känslan av ensamhet. Vid nekad möjlighet att närvara kan 
svårigheten att bibehålla relationen med sin familjemedlem starkt påverka både 
familjemedlemmen och anhörigas upplevelser, som kan uttryckas via negativa känslor. Om 
vårdpersonalen inte tar med relationen mellan familjemedlemmen och anhöriga i sin 
beräkning om anhöriga ska få närvara hotas familjens livsvärld (Bremer et al., 2009; Nyström, 
2003). I resultatet ser man en variation av olika känslor, positiva som negativa. Varför är det 
en sådan stor variation? Examensarbetets författare tror att det kan bero på att människan är 
individer som har med sig varierande erfarenheter och har olika livsvärldar i grunden. Därför 
är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om att människor upplever situationer olika och 
vilka känslor som kan komma att yttra sig. 

Genom att försäkra sig om att anhöriga är nära sin familjemedlem arbetar sjuksköterskan 
utifrån ett familjefokuserat förhållningssätt och då kan bearbetningen av situationen bli lättare 
(Benner, Hopper-Kyriakidis & Stannard, 2011). Resultatet visar att arbeta familjefokuserat 
hjälper bearbetningen av den akuta situationen. 

Det visas i resultatet att anhöriga som inte har kunskap om sin familjemedlems 
sjukdomshistoria kan visa tendenser till ångest. Kan det vara så att personen får känslan av att 



 12  
 

de inte uppfyller sin plikt som anhörig? Kan det bidra till en förbättring eller en försämring i 
relationen mellan anhörig och den sjuke familjemedlemmen vid tillfrisknandet? Att anhöriga 
vill vara mer delaktig eller att med eventuella skuldkänslor kanske skapar ett avstånd? 

Upplevelser i bemötandet av vårdpersonal 

I resultatet framkommer det att en del anhöriga upplever en brist av professionellt sällskap 
vilket skapar oro, osäkerhet och övergivenhet. Ett bristfälligt professionellt stöd kan bidra till 
att de känner sig utanför vårdprocessen (Socialstyrelsen, 2013; Wåhlin, 2009). Ett 
känslomässigt stöd ökar känslan och möjligheten till att anhöriga kan vara delaktiga i sina 
familjemedlemmars vård (MacLean, Guzzetta, White, Fontain, Eichhorn, Meyers & Désy, 
2003; Demir, 2008; McLaughlin et al., 2013; Wåhlin, 2009). Att inte känna sig delaktig som 
anhörig kan framkalla känslor som förtvivlan och maktlöshet då de kan känna förlust av 
kontroll över vad som händer med sin familjemedlem. 

Genom rätt stöd exempelvis i form av en anhörigastödjare ges chansen att minska stressen, 
stöttning i att hantera situationen samt att stödet i sin tur hjälper anhöriga att hjälpa 
familjemedlemmen. I resultatet framkommer det att sjuksköterskan ska kunna stödja anhöriga 
på bästa sätt, dock kan anhöriga ha olika viljor om på vilket sätt de vill ta emot stödet från 
sjuksköterskan. Att läsa av anhöriga och veta hur sjuksköterskan ska ge rätt stöd på bästa sätt 
kan vara en svår del av omvårdnadsarbetet. Examensarbetets författare anser att som 
sjuksköterska måste du kunna känna och läsa av olika människors signaler för att på bästa sätt 
kunna uppfylla sitt ansvar i omvårdnaden. När ska sjuksköterskan sträcka ut sin hand? När 
ska sjuksköterskan ge utrymme?  

En bra kommunikation genom att ge rätt information skapas lättast i ett samarbete mellan 
familjemedlem, anhörig och vårdpersonal. Att stabilisera en bra kommunikation från början 
betyder att sjuksköterskorna arbetar utifrån en familjefokuserad omvårdnad (Benner et al., 
2011; Institute for patient-and family-centered care, 2012; Wright et al., 2003). Det 
framkommer att brist på information eller att informationen som ges är otydlig och oklar 
skapar ångest, oro och flera negativa känslor hos de anhöriga. Bristen på 
kommunikationskunskap hos sjuksköterskan kan skapa misstro för vården (Barreto, Marcon 
& Garcia-Vivar, 2017). Examensarbetets författare ser utifrån resultatet att tillgång till 
information som ges på rätt sätt ger anhöriga en känsla av tacksamhet, uppskattning och god 
vård. Författarna tror att det behövs en tydlig och förståelig information för att anhöriga ska 
uppleva dessa känslor. I resultatet visar det att anhöriga är beroende av rätt sorts och rätt 
uttryckt information genom hela vårdprocessen.   

Utifrån resultatet ser examensarbetets författare hur stor vikt det ligger på bemötandet från 
sjuksköterskor och att deras bemötande har större betydelse vid bortgång av den sjuke 
familjemedlemmen. Bara en sak som att uppmärksamma och uttrycka sitt beklagande samt 
genom en enkel fysisk handling exempelvis att omfamna anhöriga vid informerandet av 
bortgång, kan ge ett stort intryck till att anhöriga känner sig lite tryggare i situationen. 
Behovet av att få en nära kontakt från en annan person i den sorgsna situationen, kan det bidra 
till att bearbetningen av situationen kommer igång? En ytlig kontakt från en främmande 
person exempelvis sjuksköterska kan hjälpa bearbetningen av situationen, då sjuksköterskan 
förhoppningsvis har varit en trygg punkt i behandlingen av den sjuke familjemedlemmen. 

En orsak till att anhöriga upplever oro, rädsla, ledsamhet och ångest i den akuta situationen 
kan bero på hur de påverkas av miljön och stämningen i behandlingsrummet eller om 
vårdpersonalens beteende uppfattas som oprofessionellt (Baretto, Marcon & Garcia Vivar, 
2017). Resultatet visar att en stillsam miljö ökar känslan av professionell kompetens och 
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säkerhet. Då resultaten kommer ifrån studier från stora delar av världen kan det ses som ett 
internationellt problem att anhöriga upplever närvaron negativt om de inte får eller erbjuds det 
stöd som de så väl behöver.  

Slutsatser 

När en familjemedlem blir akut sjuk upplever anhöriga att det är en svårhanterad situation och 
de är oroliga över familjemedlemmens hälsa. Trots det är de tacksamma att få möjligheten att 
vara nära då det upplevs vara tröstande och lugnande. Att ha tillgång till professionellt stöd 
och sällskap hjälper anhöriga att kontrollera och hantera situationen.  

Slutsatsen från resultatet visar vilken betydelse bemötande och information till anhöriga har 
för deras framtida känslor och upplevelser för akuta situationer. Om sjuksköterskan erbjuder 
rätt stöd och informerar på rätt sätt så underlättar det för anhöriga. Att närvara ger anhöriga 
möjlighet att ställa frågor vilket ger en känsla av god vård samt minskar ångest och misstro 
gentemot vården. När anhöriga närvarar kan de följa hela vårdprocessen och se att allt görs 
för att hjälpa familjemedlemmen att återhämta sig. Slutsatser som ses i resultatet är att det 
behövs rutiner om hur information ges och hur anhörigas närvaro ska hanteras för att kunna 
förbättra relationen mellan anhöriga och vårdpersonal.   

Bemötandet med anhöriga i det akuta omhändertagandet är ett komplicerat fenomen som 
ställer krav på sjuksköterskans förmåga att bemöta och stötta. Examensarbetets resultat visar 
att anhöriga upplever ett behov av stöd under situationen och påvisar upplevelsen av detta 
som en svårighet hos sjuksköterskan. 

Praktiska implikationer 
I studiens resultat framkommer det att anhöriga upplever både positiva och negativa känslor i 
det akuta omhändertagandet av familjemedlemmen. Dessutom har anhöriga ett behov att bli 
bemötta på rätt sätt för att kunna hantera sina egna känslor. Examensarbetet bidrar med 
kunskap om hur anhöriga upplever vården om att ha en akut sjuk familjemedlem. Den här 
kunskapen är betydelsefull för sjuksköterskans kompetensområde, då det är en 
kvalitetsutveckling inom omvårdnadsarbetet att kunna bemöta och stödja anhöriga samt 
underlätta deras hantering av den akuta situationen. Den här kunskapen kan leda fram till nya 
rutiner i det akuta omhändertagandet och samtidigt bidra till att anhöriga får en bättre 
upplevelse i den akuta situationen och komma ur situationen på ett bra sätt.  
 
Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 
kompetensområde 
Författarna behöver ha mer praktisk kunskap om hur det är att bemöta anhöriga i ett akut 
omhändertagande för att kunna tillämpa den teoretiska kunskapen på bästa möjliga sätt. 
Förslag till fortsatt kunskapsutveckling är mer forskning om hur anhöriga upplever det att ha 
en familjemedlem som blir akut sjuk för att få en mer begriplig kunskap om hur anhöriga ska 
bemötas på bästa sätt.  
 
Vården i dagsläget utgår från en familjerelaterad omvårdnad där det fokuseras på en person 
och inte familjen i sin helhet. Vården behöver utgå från en familjecentrerad omvårdnad där 
familjemedlem och anhöriga vårdas som en enhet. 
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Vården behöver någon form av riktlinjer för hur man skapar ett bra bemötande och 
omhändertagande av anhöriga. För att få fram sådana behövs det mer forskning inom 
området.     
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BILAGA I 

Tabell med sökstrategi av den inledande systematiska 
artikelsökningen 
Sökning: 1 
Cinahl 
20181031 

Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt  

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 
till 
resultatet 

1 Family 
experience 

37 742     

2 Emergency 
department 

47 150     

3 Trauma 74 806     

4 1+2+3 37     

Avgränsningar: 
Peer reviewed 
Full text 
2008-2018 
Engelska 

 14 14 3 2 1 

Sökning: 2 
Cinahl, 
PsycINFO, 
PsycARTICLE 
20181031 

Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt  

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 
till 
resultatet 

1 Relatives 
experience 

27 225     

2 Emergency 
department 

66 178     

3 1+2 233     



   
 

Avgränsningar: 
Peer reviewed 
Full text 
2008-2018 
Engelska 

 118 65 7 1 1 

Sökning: 3 
Cinahl 
20181102 

Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt  

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 
till 
resultatet 

1 AB Partner 33 927     

2 AB Cardiac 
arrest 

8 033     

3 1+2 15     

Avgränsningar: 
Peer reviewed 
Full text 
2008-2018 
Engelska 

 9 9 1 1 1 

Sökning: 4 
Cinahl, 
PsycINFO, 
PsycARTICLE 
20181105 

Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt  

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 
till 
resultatet 

1 AB Relatives 
experience 

23 228     

2 AB Critical care 46 623     

3 1+2 399     

Avgränsningar: 
Peer reviewed 
Full text 
2008-2018 
Engelska 

 195 80 8 1 1 



   
 

Sökning: 5 
Cinahl 
20181105 

Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt  

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 
till 
resultatet 

1 AB Relatives OR 
Family 

248 323     

2 AB Trauma 
room OR 
Emergency room 

6 220     

3 AB Feelings OR 
Emotions OR 
Experience 

233 935     

4 1+2+3 105     

Avgränsningar: 
Peer reviewed 
Full text 
2008-2018 
Engelska 

 35 35 4 1 1 

Sökning: 6 
Cinahl 
20181205 

Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt  

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 
till 
resultatet 

1 Family OR 
Families 

263 796     

2 Experience 273 802     

3 AB Critically ill 12 709     

4 1+2+3 333     



   
 

Avgränsningar: 
Peer reviewed 
Full text 
2008-2018 
Engelska 

 128 128 5 3 3 

Sökning: 7 
Cinahl 
20181214 

Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt  

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 
till 
resultatet 

1 AB Family OR 
Families OR 
Relatives 

249 723     

2 AB CPR OR 
Cardiopulmonary 
resuscitation OR 
Cardiorespiratory 
resuscitation OR 
Chest 
compressions 
OR Cardiac 
arrest 

11 627     

3 Experience 273 636     

4 1+2+3 145     

Avgränsningar: 
Peer reviewed 
Full text 
2005-2018 
Engelska 

 68 68 7 3 3 

 

  



   
 

BILAGA II 
 
Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 
 
Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av 
Institutionen för hälsovetenskap Högskolan Väst med utgångspunkt från mall presenterad i 
Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro 
mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.   
 
Finns det ett tydligt syfte? ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 
Informantkaraktäristika 
Antal ………………………………………. 
Ålder ………………………………………. 
Man/kvinna ………………………………. 
Är kontexten presenterad? ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 
Finns etiskt resonemang? ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 
 
Urval 
Relevant?  ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 
Strategiskt?  ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 
Datainsamling tydligt beskriven?  ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 
Analys tydligt beskriven?  ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 
 
Giltighet 
Är resultatet logiskt och begripligt?  ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 
Råder datamättnad?  ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 
Råder analysmättnad?  ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 
 
Kommunicerbarhet   
Är resultatet klart och tydligt? ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 
Redovisas resultatet i förhållande till teoretisk referensram? ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 
Genereras teori? ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 
  
Huvudfynd 
Beskrivs vilket/-n fenomen, upplevelse/mening? ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 
Är beskrivning/analys adekvat? ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 

 

Kvalitetsberäkning  

Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent 
Granskningspoäng;   grad I (80-100%)☐ grad II (70-79%)☐ grad III (60-69%)☐ 

  

 Tidskriftens bedömningssystem  ☐   Double     ☐  Single   ☐ Ej    
 Peer review          blinded        blinded       angivet   

 



   
 

BILAGA III 

Översikt av analyserad litteratur 
 

 

 

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-
gransknin
g 

Författare: 
Jane S. 
Leske, 
Natalie S. 
McAndrew 
& Karen J. 
Brasel 
Årtal: 2013 
Land: USA 

Syftet var att få 
fram 
familjemedlem
mar upplevelser 
när de närvarade 
vid 
återupplivning 
efter/eller 
beroende av 
trauma 

Kvalitativ 
metod 
Deskriptiva
nsats med 
innehålls-
analys 

Familjemedlem
mar som var 18 
år eller äldre, 
förstod det 
engelska 
språket, som 
besökte sin 
anhörig på 
kirurgiska 
intensivvårdsavd
elningen och 
som hade en 
allvarlig sjuk 
familjemedlem 

Anhöriga upplevde att 
deras roll i den akuta 
situationen var att skydda 
och stödja 
familjemedlemmen medan 
vårdpersonalen hade en 
roll att fixa 
familjemedlemmens 
fysiska sjukdomar eller 
skador. Många anhöriga 
kände känslor såsom 
lättnad, trösta och trygghet 
över att få vara närvara 
och se vårdpersonalen 
arbeta med deras 
familjemedlem.  

Grad: 1 

Författare:  
Marita 
Weslien, 
Tore 
Nilstun, 
Anita 
Lundqvist 
& Bengt 
Fridlund 
Årtal: 
2005 
Land: 
Sverige 

Att få insikt om 
familjemedlem
mars 
upplevelser 
relaterat till 
hjärtattacker 

Kvalitativ 
metod med 
intervjuer 
som 
analyserade
s både 
manifest 
och latent 

Familjemedlem
mar i åldrarna 
från 38–77 år 
som hade en 
anhörig som 
hade fått ett 
plötsligt och 
oväntat 
hjärtstillestånd 
som inte 
berodde på 
trauma 

I ett hjärtstillestånd hos en 
familjemedlem som 
bevittnades av anhöriga 
skapade känslor såsom 
overklighet och svårt att 
förstå vad som händer. 
Alla familjemedlemmar i 
studien upplevde denna 
oväntade situationen som 
prövande, vissa upplevde 
hopp, andra hopplöshet 
och andra var lugna. 
Många anhöriga i denna 
studien fick en känsla av 
övergivenhet och 
osäkerhet när 
vårdpersonalen inte tog sig 
tid att hålla dem sällskap 
under och efter 
hjärtstoppet hos deras 
familjemedlem. 

Grad: 1 

Författare: 
Marianne S 
Holm, Tone 
M 
Norekvål, 

Undersökning 
av partners 
upplevelse när 
deras nära och 
kära hade fått en 

Kvalitativ 
metod med 
intervjuer 
och som 
analyserade

Partners som 
hade nära och 
kära som hade 
fått ett plötsligt 
hjärtstillestånd 

 Partner kände motstridiga 
känslor, att befinna sig i 
intensivvårdsmiljö och se 
deras familjemedlem kall 
och medvetslös upplevdes 

Grad: 1 



   
 

Nina Fålun 
& Eva 
Gjengedal 
Årtal: 
2012 
Land: 
Norge  

hjärtattack och 
fick en 
hypotermiabeha
ndling. 

s med hjälp 
av Giorgis 
fenomenolo
giska metod 

och fått 
hypotermiabeha
ndling, som 
pratade norska 
och som var i 
åldrarna 20–70 
år.  

som skrämmande, men 
samtidigt upplevdes en 
känsla av frid och lättnad 
över behandlingen.  

Författare: 
Margie 
Burns, 
Gloria 
McInnis-
Perry, 
Colleen 
MacQuarrie 
& Christina 
Murray 
Årtal: 
2010 
Land: 
Island 
(studien 
utfördes i 
Canada) 

Undersöker 
familjemedlem
mars 
upplevelser när 
de hade en nära 
och kära som 
fick genomgå en 
lyckad 
hypotermiabeha
ndling 

Kvalitativ 
metod med 
1 till 1 
intervju 
med hjälp 
av en 
semistruktur
erad 
intervjuguid
e. 
Analyserade
s med hjälp 
av Giorgis 
fenomenolo
giska metod 

Nära 
familjemedlem
mar som var 
över 18 år, 
pratade och 
förstod engelska 
och som hade en 
nära och kära 
som hade fått 
hypotermiabeha
ndling på grund 
av ett 
hjärtstillestånd.  

I det huvudsakliga 
resultatet framkom det att 
anhöriga upplevde känslor 
såsom kaos, överväldighet 
och overklighet. Känslan 
av psykologisk, emotionell 
och fysisk stress var stor 
hos anhöriga.  

Grad: 1 

Författare: 
Susanna 
Löf, Agneta 
Sandström 
& Åsa 
Engström 
Årtal: 
2010 
Land: 
Sverige 

Undersöker 
familjemedlem
mars 
upplevelser när 
deras nära och 
kära har överlevt 
en hjärtattack 
och som får en 
hypotermiabeha
ndling 

Kvalitativ 
metod där 
personliga 
intervjuer 
ägde rum 
och 
spelades in 
på band 
samt 
analyserade
s med hjälp 
av en 
innehållsana
lys 

Deltagarna i 
studien var 1 
hustru, 1 bror, 1 
svärson, 3 
döttrar och 2 
söner. 
Deltagarnas 
ålder var mellan 
30–72 år och 
som skulle ha en 
anhörig som 
hade överlevt en 
hjärtattack 

När en familjemedlem får 
ett hjärtstillestånd med 
följande 
hypotermiabehandling 
upplever anhöriga känslor 
som agitation och rädsla 
när de befann sig i denna 
okända situation. Att se sin 
familjemedlem med 
utrustning kopplat till sig 
upplevde anhöriga som 
traumatiskt och overkligt. 
Anhöriga kände att 
uppriktig och ärlig 
information från 
vårdpersonalen var extra 
uppskattat. Anhöriga hade 
svårt att tänka klart under 
den akuta fasen och 
upplevde de svårt att 
närvara och se 
återupplivningsförsöken 
på deras familjemedlem. 

Grad: 1 

Författare: 
Jamyle 
Rúbio 

Att förstå 
familjernas 
uppfattning när 

Deskriptiv 
metod med 
inslag av 

Deltagarna 
skulle vara över 
18 år och som 

I intervjuerna med 
anhöriga framkom känslan 
av ängslighet att närvara i 

Grad: 1 



   
 

Soares, 
Andréa 
Regina 
Martin, Ana 
Patricia 
Araújo 
Torquato 
Lopes, 
Sonia Silva 
Marcon & 
Mayckel da 
Silva 
Baretto 
Årtal:  
2017 
Land: 
Brasilien 

det finns 
möjlighet att 
närvara vid 
akuta 
behandlingar av 
deras nära och 
kära. 

kvalitativt 
antågande 
där 
datainsamli
ngen bestod 
av inspelade 
intervjuer 
med 
familjemedl
emmarna 

hade närvarat 
deras anhörig 
som var akut 
sjuk när deras 
anhörig befann 
sig på en 
hälsoenhet. 

akutrummet när deras 
familjemedlem fick ett 
akut omhändertagande. 
Trots det upplevde 
anhöriga att deras närhet 
kunde ge stöttning till 
deras familjemedlem och 
en önskan att kunna hjälpa 
till att förse och ta emot 
information från 
vårdpersonalen gjorde att 
de ändå övervägde att vara 
närvarande i akutrummet.  

Författare: 
Maria S.Y. 
Hung & 
Samantha 
M.C. Pang 
Årtal: 
2011 
Land: 
Hong Kong  

Belyser 
familjers 
upplevelser när 
deras nära och 
kära har överlevt 
ett 
återupplivningsf
örsök relaterat 
till en olycka på 
akutmottagninge
n, samt 
familjemedlem
marnas önskan 
att få närvara. 

Kvalitativ 
metod med 
inspelade 
intervjuer, 
intervjuerna
s frågor 
baserade på 
en enkel 
intervjuguid
e, 
analyserade
s genom att 
intervjuerna 
transkribera
des 
ordagrant 
och sedan 
kontrollerad
es 
anteckninga
rna med 
deltagarna 
vid en andra 
intervju 

Familjemedlem
mar som var 
över 18 år och 
som hade nära 
och kära som 
hade överlevt en 
kritisk eller akut 
situation och 
som fick 
livsupprätthållan
de medel i 
återupplivningsr
ummet 

I resultatet framkommer 
det framkommer känslor 
såsom rädsla att vara 
separerad från 
familjemedlemmen och att 
vara fysisk närhet var 
viktigt för att få en 
emotionell kontakt. Vissa 
anhöriga trodde att deras 
röst och närhet skulle 
hjälpa deras 
familjemedlem. Anhöriga 
upplevde det viktigt att få 
information om 
familjemedlemmens 
säkerhet, att de befann sig 
i professionell vård och att 
få information. De kände i 
dessa situationer att de var 
mindre hotfullt att vänta 
utanför akutrummet.  

Grad: 1 

Författare: 
J.M Turner-
Cobb, P.C 
Smith, P. 
Ramchanda
ni, F.M 
Begen & A 
Padkin 
Årtal: 

Det finns en 
ökad 
medvetenhet hos 
kritiska 
vårdpraktiker att 
effekten av 
intensivvårdsme
dicin sträcker 
sig bortom 

Mixad 
metod med 
semistruktur
erade 
intervjuer 
och 
självinskriv
na 
frågeformul

Familjemedlem
mar mellan 
åldrarna 25–64 
år och som hade 
en nära och kära 
som hade fått en 
plötslig sjukdom 
eller skada via 
akutmottagninge

Huvudsakliga resultatet 
var att anhöriga upplevde 
att den främmande miljön 
skapade oro på grund av 
alla ljud från teknisk 
utrustning. Dominanta 
känslor var oro och rädsla, 
men känslor som 
osäkerhet, ångest, ilska 

Grad: 1 



   
 

2016 
Land: 
United 
Kingdom  

patienten för att 
inkludera den 
psykologiska 
inverkan på nära 
familjemedlem
mar. Flera 
studier har tagit 
hänsyn till 
familjemedlem
marnas behov 
inom 
intensivvårdssa
mmanhang, men 
erfarenhetens 
psykobiologiska 
inverkan har i 
stor utsträckning 
ignorerats. 
Sådan inverkan 
är viktig när det 
gäller hälsa och 
välbefinnande 
hos den släkting 
med potential att 
påverka 
patientens 
återhämtning. 
Den aktuella 
genomförbarhets
studien syftade 
till att undersöka 
den akuta 
psykobiologiska 
effekten av 
intensivvården 
erfarenhet av 
släktingar. 

är, den 
kvalitativa 
delen 
analyserade
s med hjälp 
av en 
fenomenolo
gisk analys 
och den 
kvantitativa 
delen 
analyserade
s med hjälp 
av att de 
granskade 
svaren från 
frågeformul
äret och 
bildades 
sedan olika 
teman.  

n eller 
operation. 
Familjemedlem
marna skulle 
kunna engelska 
och skulle ha 
varit nära sin 
nära och kära på 
avdelningen. 

och frustration nämns vid 
bristande klarhet. 
Resultatet visar att 
anhöriga uppskattade när 
de fick klar information 
från vårdpersonal men när 
vårdpersonalen upplevdes 
upptagna var de svårt för 
anhöriga att fråga vad som 
händer. Vid brist på 
information från 
vårdpersonalen skapades 
en känsla av frustation hos 
anhöriga.  

Författare: 
Sotirios 
Plakas, Bob 
Cant & Ann 
Taket 
Årtal: 
2008 
Land: 
Grekland 

Att utforska 
familjers 
upplevelser av 
intensivvård av 
anhöriga i 
Grekland 

Kvalitativ 
metod med 
en version 
av grounded 
theory 
användes. 
Intervjuerna 
var 
inspelade 
och 
transkribera
de 
ordagrant 

25 
familjemedlem
mar deltog och 
var första hands 
anhöriga 
(syskon, 
föräldrar och 
make/maka) 

Resultatet visar att 
begränsningen av 
besökstider och 
information förvärrade 
negativa känslor hos 
anhöriga såsom plågandet 
och ängslighet. 
Begränsade besökstider 
påverkade också anhörigas 
närhet och det 
känslomässiga stödet till 
deras familjemedlem.  

Grad 1 



   
 

Författare: 
Abbas S Al-
Mutair, 
Virginia 
Plummer, 
Rosemary 
Clerehan & 
Anthony 
O’Brien 
Årtal: 
2013 
Land: 
Australien 
(studien 
utfördes i 
Saudiarabie
n) 

Identifiera 
upplevda behov 
hos familjer som 
kommer ifrån 
Saudi när deras 
nära och kära 
ligger på 
intensivvårdsavd
elningen i 
relation till deras 
kultur och 
religion 

Kvalitativ 
metod med 
semistruktur
erade 
intervjuer 
och 
intervjuerna 
transkribera
des fram 
och tillbaka 
till 
engelska, 
som är en 
process av 
innehållsana
lys 

Familjemedlem
mar som hade 
en medianålder 
på 44 år och där 
50 % av de 
anhöriga var son 
eller dotter till 
den nära och 
kära som hade 
drabbats av till 
exempel trauma 
och aspirations 
lunginflammatio
n 

Resultatet påvisar att 
anhöriga är i behov av 
ärlig och tydlig 
information. Att få en ärlig 
och tydlig information var 
viktigt, speciellt i början 
av behandlingen på deras 
familjemedlem. Att 
använda 
kommunikationsverktyg, 
familjemöten, att använda 
en familjetalesman och 
erbjuda flexibla 
besökstider kan underlätta 
informationsspridningen 
till anhöriga.  
Anhöriga är i behov av ett 
stöd från vårdpersonalen 
och tillgång till 
information angående 
deras familjemedlem. 

Grad 1 

Författare: 
Margaret 
McKiernan 
& Geraldine 
McCarthy 
Årtal: 
2010 
Land: 
Irland 

Att beskriva 
familjemedlem
mars levda 
upplevelser när 
nära och kära 
vårdas på 
intensivvårdsavd
elning 

Kvalitativ 
metod 
genom 
djupgående 
intervjuer 
och som 
analyserade
s genom att 
använda 
kvalitativ 
tematiska 
analyser 

Familjemedlem
mar som var 
första graden av 
anhöriga, (till 
exempel 
make/maka, 
barn eller 
förälder), skulle 
kunna prata och 
förstå engelska 
och vara över 18 
år. Att det var 
deras första 
gång som de 
upplevde vården 
av deras 
familjemedlem 
som fick 
intensivvård. 

I resultatet framkommer 
det att anhöriga är i ett 
behov av klar och tydlig 
information. Olika känslor 
som framkom var kaos och 
upprördhet. Det primära 
behovet var fokuserad på 
familjemedlemmens 
kondition och prognos. 
Den initiala informationen 
fick anhöriga efter 
familjemedlemmen hade 
blivit inskriven i 
intensivvårdsavdelningen 
och anhöriga kände att de 
behövde ha upprepad 
information angående 
deras familjemedlem för 
att kunna hantera och 
processa situationen. Det 
framkom att anhöriga har 
svårt att tillgodose sig de 
initiala information och 
där har sjuksköterskan en 
viktig roll för att kunna 
stödja dem genom denna 
osäkra tid. Alla deltagare i 
studien uppskattade hur 
deras behov av 

Grad 1 



   
 

information var bemött av 
sjuksköterskan.  
 Anhöriga uppskattade 
också när de fick stöd från 
sjuksköterskan och övrig 
vårdpersonal.  
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