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Abstract 

Relatives of a critically ill patient being cared for at an intensive care unit is in great need of 

support from the intensive care nurse. To be able to handle the stressful situation they need 

information, the opportunity to be involved and to be greeted in a positive manor. The purpose 

of this study was to describe relatives psychiatric health at an intensive care unit. A cross-sec-

tional study using a survey and qualitative content analysis was chosen as the design for this 

study. The result reveals that relatives feel great concern and have a hard time relaxing. A lot 

of them feel anxiety and depression as a result of the strains from the time at the intensive care 

unit. To oscillate between hope and despair meant that they lived with great uncertainty and 

made it difficult to keep their motivation up. They describe that their psychiatric health is af-

fected by the promotion of relationships, as they’re living with uncertainty, as they’re being 

able to handle the situation and as they’re experiencing a loss of control. The result of this study 

showed that relatives of a critically ill patient being cared for at an intensive care unit has a high 

occurrence of anxiety and depression. Resources needs to be allocated to caring for relatives to 

prevent illness. 
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Psykisk ohälsa hos närstående på intensivvårdsavdelning – så ser den ut. 

På en intensivvårdsavdelning vårdas de sjukaste patienterna på ett sjukhus. På avdelningen är 

patienterna ofta sövda och den närstående blir en länk till patienten för att ta beslut och tala för 

patientens vilja. Vår studie visar att många närstående till patienter på en intensivvårdsavdel-

ning har hög risk att drabbas av ångest och depression. 

På en intensivvårdsavdelning arbetar väldigt kompetent personal och till deras hjälp finns det 

många apparater och maskiner. Närstående som kommer och hälsar på dessa patienter befinner 

sig i en krissituation och vi vet att de inte mår bra. Vi ville veta om närstående har en hög risk 

för att drabbas av ångest och depression och beskriva hur närståendes psykiska hälsa påverkas 

på en intensivvårdsavdelning. Därför delades enkäter ut på några stora sjukhus i västra Sverige 

och på internet via sociala medier. Svaren från enkäterna visade att många av de närstående 

hade hög risk av att drabbas av ångest och depression. Intensivvårdssjuksköterskan behöver 

hjälpa närstående att förstå miljön de befinner sig i och varför de mår som de mår. Att prata 

med närstående, låta dem få vara med vid aktiviteter och låta dem äta en god måltid emellanåt 

gör att de mår bättre. Det är viktigt att vi tar hand om varandra när krisen uppstår, oavsett om 

du är utbildad vårdpersonal eller om du står där som närstående till en patient som blivit sjuk. 

Därför behöver det undersökas hur situationen egentligen ser ut och hur närstående mår till de 

patienter som befinner sig på en intensivvårdsavdelning. För att intensivvårdssjuksköterskan 

och vårdpersonalen ska kunna ta hand om närstående behöver det finnas tid till det. 
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Inledning 

Närstående till en kritiskt sjuk patient som vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) har ett 

stort behov av stöd. Risken för att utveckla ångest, depression och posttraumatiskt stressyndrom 

är mycket stor. Tiden som närstående tillbringar på IVA ställer stora krav och är påfrestande 

både fysiskt och psykiskt. Förutsättningar för att skapa en tillitsfull relation till intensivvårds-

sjuksköterskan och teamet skapas när närstående får känna sig delaktiga i vården samt får en 

tydlig och anpassad information. Om närstående ska orka vara en stöttande person och länken 

till den kritiskt sjuka patienten måste intensivvårdssjuksköterskan skapa förutsättningar för 

detta. I detta ingår det att arbeta preventivt för att motverka ohälsa och sjukdom. Riktlinjer 

fastslår att intensivvårdssjuksköterskan skall arbeta både patient- och familjecentrerat. För att 

lättare förstå hur närstående mår till de patienter som vårdas på IVA behöver detta studeras så 

att intensivvårdssjuksköterskan kan vara mer aktiv i sina handlingar och arbetssätt. 

Bakgrund 

Intensivvård och intensivvårdsavdelning 
Intensivvård är en interprofessionell och multidisciplinär specialitet som vårdar patienter med 

risk för eller som redan har utvecklat akut livshotande organdysfunktion. Det finns avancerad 

medicinteknisk apparatur som hjälper till att stödja organ som sviktar såsom lungor, hjärta och 

njurar. Målet med intensivvård är att behandla den underliggande sjukdomen samtidigt som 

preventivt arbete pågår för att hindra ytterligare fysiologisk försämring (Marshall et al., 2017). 

Hänsyn ska tas så att det fortsatta livet efteråt blir meningsfullt för patienten. Tillståndet ska 

vara potentiellt reversibelt och vårdbehovet ska inte kunna tillgodoses på en lägre vårdnivå. 

Detta är den mest resurskrävande formen av sjukvård (Blanch et al., 2016). I Riktlinjer för 

svensk intensivvård beskrivs inskrivningskriterier för att vårdas på IVA. Dessa är att patienten 

ska ha hotande akut svikt i en eller flera vitala organfunktioner. Tillståndet ska vara åtgärdbart 

eller potentiellt reversibelt och detta vårdbehov ska inte kunna tillgodoses på en lägre vårdnivå 

(Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård [SFAI] & Svenska Intensivvårdssällskapet, 

2015). 

Intensivvård bedrivs på IVA vilket är en högteknologisk avdelning som ibland kan uppfattas 

som avhumaniserad. Detta på grund av att fokuset ligger på det högteknologiska och kan ta 

mycket tid från vårdpersonalen, framför allt från intensivvårdssjuksköterskan (McKiernan & 

McCarthy, 2010; Wilkin & Slevin, 2004). En IVA kan se olika ut. Det kan vara flerbäddssalar 

eller enkelsalar där kritiskt sjuka patienter vårdas. När en kritiskt sjuk patient vårdas är denne 

sammankopplad med högteknologisk medicinskteknisk apparatur. Många gånger kan det besk-

rivas som skrämmande för de som är på besök. Framför allt när den medicintekniska apparatu-

ren larmar och låter (Engström, Uusitalo & Engström, 2010). Medicinteknisk apparatur och 

saker som är nära patienten består bland annat av respirator, monitor, sug med tillbehör och 

dator. Men även patientens munvårdsartiklar och eventuella patienttillhörigheter (Eriksson, 

Lindahl & Bergbom, 2009). En IVA har hög personaltäthet, där teamet runt patienten består av 

specialistutbildade läkare, specialistsjuksköterskor och undersköterskor (Capuzzo et al., 2014; 

Marshall et al., 2017). Därför syftar och används ordet team till att beskriva de yrkeskategorier 

som vårdar den kritiskt sjuka patienten på en IVA i detta examensarbete.  

Den kritiskt sjuka patienten är svårt sjuk och har komplexitet i sin diagnos när denne vårdas på 

IVA. Detta ställer stora krav på teamet kring patienten. Oftast har de livshotande tillstånd och 

kan drabbas av allvarliga komplikationer. Många gånger utför intensivvårdssjuksköterskan 
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både medicinska och omvårdnadsåtgärder utan att behöva vara i kontakt med läkaren. Detta 

ställer stora krav på intensivvårdssjuksköterskans kompetens (Clark & Brush Normile, 2000). 

Ibland kan det krävas att det finns flera intensivvårdssjuksköterskor för att vårda en kritiskt sjuk 

patient. Även för att kunna hantera och sköta avancerad medicinteknisk apparatur, tillgodose 

patientens komplexa situation och att ta hand om dennes närstående. Många gånger räcker inte 

antalet intensivvårdssjuksköterskor till och då kan det vara lättare att låta närstående få prata 

med en präst och/eller kurator (Blom, Gustavsson & Johansson Sundler, 2012; Engström & 

Söderberg, 2007). Daglig planering av vården genomförs av specialistläkare och intensivvårds-

sjuksköterskan. Närstående och den kritiskt sjuka patienten, om möjligt, ska informeras om 

planen så att de kan komma med synpunkter (Frivold, Dale & Slettebø, 2015). 

Intensivvårdssjuksköterskans funktion och ansvar 
Intensivvårdssjuksköterskans funktion på en IVA är att ge specifik omvårdnad till kritiskt 

och/eller akut sjuka patienter i alla åldrar. Det ingår även att ge tröst och lindring vid palliativ 

vård till patienter och närstående. Det innebär att lära känna den kritiskt sjuka patienten för att 

kunna förstå situationen denne befinner sig i och att kunna tillhandahålla rätt vård. Intensiv-

vårdssjuksköterskan ska också ha tillräckliga kunskaper i att hantera och sköta den medicintek-

niska apparaturen (Fridh, Forsberg & Bergbom, 2009; Wilkin & Slevin, 2004). En del av an-

svaret för en intensivvårdssjuksköterska är att utföra omvårdnad enligt beprövad erfarenhet och 

vetenskap i samråd med patienten (Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659, 6 kap, 1§.)  På IVA 

förekommer det mycket ljud som kommer från den medicintekniska apparaturen, infus-

ionspumpar, respiratorn och teamet. För att öka välbefinnande, återhämtning och sömn ska in-

tensivvårdssjuksköterskan arbeta för att minska oljud och störningar kring patienten (Egerod et 

al., 2015; Johansson, Bergbom & Lindahl, 2012).  

Den kritiskt sjuka patienten kan behöva hjälp med att få den respiratoriska och cirkulatoriska 

balansen återupprättad. Att få hjälp med att lindra obehag, att få smärtlindring och att bli lyssnad 

på. Intensivvårdssjuksköterskan tittar även på monitorn för att följa de vitala parametrarna, hjäl-

per till med lägesändringar och med sekretmobilisering (Karlsson, Forsberg & Bergbom, 2011). 

Den kritiskt sjuka patienten är beroende av intensivvårdssjuksköterskans goda vilja att hjälpa, 

sin förståelse för de basala behoven och att denne besitter rätt kunskap (Karlsson & Bergbom, 

2015). I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeex-

amen med inriktning mot intensivvård beskrivs det att intensivvårdssjuksköterskan skall främja 

och arbeta personcentrerat. Denna bör även jobba patientsäkert med ett holistiskt och etiskt 

förhållningssätt (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 

2012). 

Om det är lämpligt skall intensivvårdssjuksköterskan låta närstående att vara med och utforma 

samt genomföra vården (Patientlag, SFS 2014:821, 5 kap, 3§). Förutom att ta hand om patienten 

skall även dennes närstående få det stöd de behöver då de har en stor roll i kontexten på IVA. 

Det är gynnsamt för den kritiskt sjuka patienten när närstående stödjer dem både emotionellt 

och psykologisk (Wong, Liamputtong, Koch & Rawson, 2018). När intensivvårdssjuksköters-

kan ger stöd till närstående skapar detta en känsla av trygghet. Det är av vikt att intensivvårds-

sjuksköterskan är vänlig och personlig i sitt bemötande med patienter och närstående (Frivold 

et al., 2015). Intensivvårdssjuksköterskan ska vara närvarande i mötet med patienten och när-

stående. Eftersom det då blir lättare att se dem som en enhet (Wilkin & Slevin, 2004). Om inte 

intensivvårdssjuksköterskan och teamet inte är emotionellt och psykiskt närvarande i mötet le-

der det till att närstående får svårt att återfå kontroll över situationen. För att kunna stödja när-

stående och den kritiskt sjuka patienten ska intensivvårdssjuksköterskan, tillsammans med lä-

kare och undersköterskor, arbeta evidensbaserat samt familj- och patientcentrerat. När närstå-

ende inte får emotionellt stöd skapas extra oro och hoppet minskar (Wong et al., 2018). 
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Närstående 

Kritiskt sjuka patienter beskriver sina närstående som någon man kan lita på och någon som de 

har en väldigt nära relation till. Relationen behöver inte vara biologisk utan speglar det emot-

ionella bandet dem emellan. Trygghet, harmoni och pålitlighet är något som beskrivs som en 

viktig del i att vara närstående till en patient. En närstående kan exempelvis vara en kompis, 

chef, make/maka och barn (Bergbom & Askwall, 2000). Patienter menar att det inte är hälso- 

och sjukvårdspersonalen som bestämmer vem som kan hälsa på eller vem som är en närstående 

till dem. Oavsett relationen till de som besöker kan mötet vara av stor vikt för patienten. Däre-

mot kan hälso- och sjukvårdspersonal avgöra hur många som kommer på besök åt gången 

(Bergbom & Askwall, 2000). Socialstyrelsen (u.å.) beskriver begreppet närstående som famil-

jen eller andra som är nära anhörig till patienten. I patientens journal brukar det vanligtvis finnas 

uppgifter om vilka som ingår i patientens närståendekrets. Dessa kan till exempel vara 

make/maka, registrerad partner, barn, föräldrar, syskon eller en nära vän (Socialstyrelsen, u.å.). 

Eftersom närstående beskrivs som en betydande person till patienten och behöver inte vara en 

person med biologiskt band används därför begreppet närstående i detta examensarbete. 

När en kritiskt sjuk patient kommer till IVA kan intensivvårdssjuksköterskan ha svårt att iden-

tifiera vilken slags relation den medföljande personen har till patienten. Ytterligare en svårighet 

i att identifiera närstående är om patienten är medvetandesänkt eftersom patienten inte kan be-

rätta vem personen är (Engström & Söderberg, 2007). Att bemöta föräldrar till kritiskt sjuka 

barn och att ha svåra samtal med närstående kan upplevas som svårt för intensivvårdssjukskö-

terskan. Samtidigt är närstående en viktig del av patienten (Engström & Söderberg, 2007). Vid 

första besöket på IVA behöver intensivvårdssjuksköterskan förbereda närstående på vad de 

kommer att möta. Det kan upplevas som chockartat att se sin närstående vårdas och att se den 

medicintekniska apparaturen som denne är uppkopplad till (McKiernan & McCarthy, 2010). 

Miljön är oftast okänd (Minton, Batten & Huntington, 2018). Den kan upplevas som skräm-

mande, hopplös, hjälplös och obehaglig för många närstående (Christensen & Probst, 2014). 

Teamet kring patienten informerar närstående kontinuerligt om eventuella förändringar i pati-

entens tillstånd och förklarar regelbundet vad de gör. Det finns oftast ingen fast besökstid utan 

närstående kan komma överens med teamet om när ett besök kan passa (McKiernan & 

McCarthy, 2010). Under den kritiska tiden finns det möjlighet för närstående att använda ett 

närståenderum för att vila. För att orka vara på besök och vara ett stöd åt den kritiskt sjuka 

patienten behöver närstående ta hand om sig själva, vila och äta regelbundet (Engström & Sö-

derberg, 2007). Många uttrycker att det känns tolererbart att gå ut till vilo-/närstående rummet 

då de ändå befinner sig nära patienten (McKiernan & McCarthy, 2010). Det finns även närstå-

ende som upplever en känsla av ovisshet eftersom de inte vet vad som händer med deras när-

stående när de ombeds att lämna vårdrummet (Christensen & Probst, 2014). 

Närstående ställs inför många svåra förhållanden och situationer. Dessa kan vara att patienten 

drabbas av en försämring i sitt tillstånd, inte behandlas med respekt, riskerar att få bestående 

men eller ska dö. Närstående är beroende av personalens attityder, färdigheter och kunskaper. 

För att hantera dessa svåra förhållanden och situationer behöver närstående få hjälp med få sina 

behov tillgodosedda. Dessa behov kan se olika ut beroende på hur relationen ser ut mellan när-

stående och patienten (Minton et al., 2018). Ett behov som närstående uttrycker som viktigt är 

att ha möjligheten att ringa oavsett tid på dygnet. Oftast handlar telefonsamtalet om hur måendet 

är för patienten (Blom et al., 2012). Andra behov beskrivs som att de vill vara nära patienten. 

Att ha hopp, få information från teamet och att kunna stödja och lugna den patienten. För att 

intensivvårdssjuksköterskan ska kunna stödja närstående och hjälpa till med att deras behov 

blir tillgodosedda behövs medkännande och öppenhet för deras situation. Samtidigt som en 

tillitsfull relation byggs upp, gäller det även att närstående upplever att de blir tagna på allvar 
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och blir väl mottagna. Detta skapar en känsla av frihet och meningsfullhet eftersom de får chan-

sen till att vara delaktiga i vården (Blom et al., 2012; Minton et al., 2018). Närstående behöver 

upprepad information anpassad till just dem. De agerar även som ambassadör för patienten 

(Minton et al., 2018). Många gånger upplever närstående att det är lättare att få information 

ifrån intensivvårdssjuksköterskan än från läkaren. Eftersom intensivvårdssjuksköterskan arbe-

tar närmre patienten. Närstående använder olika sätt att erhålla information. Antingen genom 

att fråga intensivvårdssjuksköterskan direkt eller genom att lägga ihop olika delar av informat-

ion från olika teammedlemmar så att en helhet skapas. Intensivvårdssjuksköterskan är en länk 

mellan närstående och övriga teammedlemmar i kommunikationen. Uppriktighet och öppenhet 

i kommunikationen är något som uppskattas och etablerar en relation av tillit (Wong, Liamput-

tong, Koch & Rawson, 2015). 

Hälsa och ohälsa 
Hälsa som begrepp innefattar sundhet, friskhet, välbefinnande och känslan av välbefinnande 

men nödvändigtvis inte som frånvaro av sjukdom. Den psykiska hälsan beskrivs som sundhet 

och friskhet som den fysiska hälsan. Upplevelsen av välbehag är välbefinnande (Eriksson, 

1989). Liknande definiering görs av World Health Organization (WHO, 1946) som definierar 

begreppet hälsa som ett tillstånd med fullständigt socialt, psykiskt och fysiskt välbefinnande 

och inte bara avsaknaden av svaghet eller sjukdom.  

Hälsa kan ses som en form av människan, där människan kan vara hälsa i högre eller lägre grad. 

Sjukdom och hälsa ses oftast i motsats till varandra. I svår sjukdom kan människan börja fun-

dera på vad hälsa är för denne och samtidigt börja kämpa för den. Människan passerar ständigt 

stadier av väl- och illabefinnande. Människans syn på sin egen hälsa påverkas oftast utav sin 

uppfostran. Men även hur samhället ställer sig till vad en bra hälsa innebär. Samhällets synsätt 

och beskrivning på hälsa är det som används som utgångspunkt för vårdverksamheten. Detta 

styr hur målsättningarna ser ut för hälso- och sjukvården. Målsättningarna kan skilja mellan 

människan som individ, vårdaren och samhället. Genom lagar och paragrafer beskrivs målsätt-

ningarna för hälso- och sjukvården (Eriksson, 1989). En god hälsa ska ges på lika villkor till 

hela befolkningen, men även att förebygga ohälsa genom preventivt arbetssätt (Hälso- och sjuk-

vårdslagen, HSL, SFS 2017:30, 3 kap, 1§ & 2§). De grundläggande mänskliga rättigheterna är 

att uppnå högsta uppnåeliga hälsostandard oavsett ras, religion, ekonomiskt eller socialt till-

stånd, politisk tro och religion (WHO, 1946).  

Hälsa ska ses som något naturligt, icke statiskt tillstånd som alltid är i rörelse hos människan. 

Medan ohälsa beskrivs som de olika hinder en människa stöter på och försöker hantera. Det vill 

säga ett avsteg från den naturliga människan. Eftersom det påverkar människans värld och män-

niskan inombords. Ohälsa och sjukdom är något som troligen alltid kommer att drabba männi-

skan och även kampen under vägen. För en bra tillvaro kommer att kantas av lidande, smärta, 

glädje och sorg. Hälsa innefattar det mänskliga livet som en helhet och alla dess olika nyanser 

(Eriksson, 1989).  

Att vara hälsa innebär att människan ser sig som hel. Synen på sjukdom kännetecknas av olika 

slag av symtom eller psykiska och fysiska tecken. Sjukdom är inte något tillstånd som är frivil-

ligt. Sundhet behövs för att kunna ha förmågan att anpassa sig till den rådande livssituationen. 

Vårdvetenskapen arbetar utefter att se hela människan som en helhet. Det vill säga kropp, själ 

och ande. Det är av vikt för hälso- och sjukvården att få kunskap om hur människan ser på sin 

hälsa för att kunna ge rätt stöd. Oftast beskriver människan det som ger meningsfullhet och vad 

som är viktigt för den egna hälsan. Som att betyda något för någon, att vårda och att bry sig om. 

Men även att få tro, tröst, uppmuntran och hopp men även betydelsen för de mänskliga kontak-

terna. En utmaning för hälso- och sjukvårdspersonalen är att hjälpa människan att bli medveten 

om sin egen hälsa och att tydliggöra möjligheterna till att forma den (Eriksson, 1989). Genom 
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att stödja delaktighet skapar intensivvårdssjuksköterskan en meningsfullhet i närståendes 

känsla av välbefinnande. Detta ökar deras styrka till att hantera den stressande situationen och 

till att vilja vara nära patienten (Blom et al., 2012).  

Ohälsa hos närstående är något som kan pågå i många år efter vårdtiden på en intensivvårdsav-

delning (Engström, Rogmalm, Marklund & Wälivaara, 2015). Det finns olika sätt att hantera 

ohälsa. Närstående som får hälsofrämjande samtal i grupp får minskad stress eftersom de pratar 

tillsammans med andra som varit i liknande situation och med intensivvårdssjuksköterskan. 

Detta påvisar att den psykiska och emotionella hälsan ökar hos den enskilda närstående men 

även inom familjen som helhet (Ågren, Eriksson, Fredrikson, Hollman-Frisman & Orwelius, 

2018). Ett uppföljande möte efter utskrivning från en intensivvårdsavdelning ses som mycket 

uppskattat från närstående. I och med mötet får närstående stöd från intensivvårdssjuksköters-

kan och ges en möjlighet att prata igenom vårdtiden. Närstående får också hjälp med att få 

minnesluckor ifyllda. Detta upplever närstående som något som påverkar till en bättre hälsa 

(Engström et al., 2015). 

Ångest och depression 
Depression är en medicinsk sjukdom som kan utlösas av olika slags händelser såsom olika slags 

livskriser, som ett symtom till en sjukdom eller biverkning av ett läkemedel. Det kännetecknas 

av symtom som exempelvis fatigue, sorg, försummelse och skuldmedvetenhet. Depressioner 

kan delas in i reaktiva; de som kommer efter yttre påverkan och endogena; de som kommer 

inifrån. Biologiskt sett är depression en obalans av kemikalier kallade neurotransmittorer. Be-

handling kan bestå av exempelvis läkemedel, psykoterapi och/eller livsstilsförändringar (Sán-

chez Peralta, 2015). En fjärdedel av Sveriges befolkning över 16 års ålder har besvär av ängslan, 

oro och ångest (Statistiska centralbyrån, 2017). 

Att vara närstående till en kritiskt sjuk patient på IVA leder till stor emotionell stress (Auerbach 

et al., 2005). Paparrigopoulos et al. (2006) styrker detta och menar vidare att de som drabbas 

värst är kvinnor och makar till de kritiskt sjuka patienterna som vårdas. Lloyd och Rosenthal 

(2015) fastställer att närstående som bevittnat delirium har en ökad risk att drabbas av trauma-

tiska och depressiva symtom vilket i sin tur kan leda till en traumatisk störning. 

Information som ges av teamet är inte alltid lindrande för närståendes oro och ångest. När de 

försöker att få klarhet om patienten ska överleva eller inte. Närstående spenderar mycket energi 

och tid åt att vänta på att få information om diagnos, resultat från undersökningar och hur pro-

gnosen kan bli. De försöker skapa strategier för att kunna hantera denna osäkerhet om patien-

tens situation och om deras farhågor. Att uthärda osäkerhet ställer stora krav på närstående 

(Ågård & Harder, 2007). När de är på besök undviker närstående att dra för mycket uppmärk-

samhet från den kritiskt sjuka patienten eftersom de inte riktigt vet sin plats i rummet. Närstå-

ende pratar inte gärna om sina egna problem eller ger utlopp för sina känslor kring patienten 

utan ger oftast sken av att allt är bra. Eftersom de vill vara ett stöd för patienten samtidigt som 

de är ledsna över situationen (Karlsson, 2012). Att vara delaktig känner närstående är något 

som är viktigt. Att kunna vara med att utföra en liten del i omvårdnaden ger dem en liten me-

ning. Närstående uppskattar när intensivvårdssjuksköterskan bjuder in till delaktighet (Ågård 

& Harder, 2007). 

Sömnsvårigheter, dåligt matintag och att vara i ovisshet är en stor påfrestning för närstående. 

Samtidigt försöker de även anpassa sig efter rutinerna på IVA (Minton et al., 2018). På grund 

av hög påfrestning påverkas närståendes sömn och kvaliteten på sömnen. Även tre månader 

efter att patienten är utskriven från IVA fortsätter kvaliteten på sömnen att vara låg hos närstå-

ende. Denna negativa påverkan kan göra att närstående utvecklar symtom på posttraumatisk 

stress (Van den Born-van Zanten, Vink, Dongelmans, Dettling-Ihnenfeldt och van der Schaaf, 



 

6 

 

2016). På grund av detta känner sig närstående helt utmattade både fysiskt och psykiskt (Minton 

et al., 2018). Närstående till patienter som är kritiskt sjuka har oftast en hög risk att få depress-

ion, ångest och posttraumatiskt stressyndrom. För att förebygga detta ska intensivvårdssjukskö-

terskan inkludera närstående i beslut som ska tas och tillåta dem att vara delaktiga i vården 

(Davidson, Jones & Bienvenu, 2012; Engström et al., 2015). 

Problemformulering 

Närstående är en ambassadör och länk mellan teamet och den kritiskt sjuka patienten. Närstå-

ende till patienter som är kritiskt sjuka har en hög risk att drabbas av depression, ångest och 

posttraumatiskt stressyndrom. För att förebygga detta ska intensivvårdssjuksköterskan inklu-

dera närstående i beslut som ska tas och ge dem tillgång till att vara delaktiga i vården. Att 

arbeta på IVA som intensivvårdssjuksköterska innefattar inte enbart att ta hand om den kritiskt 

sjuka patienten utan även dennes närstående. Ibland kan närstående behöva multidisciplinärt 

professionellt stöd. Dessvärre finns det sällan kuratorer eller psykologer som jobbar på IVA i 

Sverige och vården kan inte initieras direkt. Forskning har visat att ohälsa hos närstående kan 

pågå i många år efter vårdtiden på IVA och bidrar till onödigt lidande. Därför behöver närstå-

endes psykiska hälsa undersökas och beskrivas så att intensivvårdssjuksköterskan tidigare kan 

initiera rätt vård och handlingar. 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva risken för att drabbas av ångest och/eller depression och hur 

den psykiska hälsan påverkas hos närstående till patienter som vårdas på en intensivvårdsav-

delning. 

Metod 

Design 
För att uppnå syftet i denna studie valdes en tvärsnittsstudie med både kvantitativ och kvalitativ 

forskningsmetod. För att beskriva risken för att drabbas av ångest och/eller depression hos när-

stående valdes det att göra enkätstudier vilket är designade för att inhämta information om ut-

bredning, spridning och samband mellan fenomen inom en population. En tvärsnittsstudie ger 

en bild av en population under ett kort tidsintervall (Polit & Beck, 2017).  

För att kunna beskriva hur närståendes psykiska hälsa påverkats valdes en kvalitativ innehålls-

analys som fokuserar på tolkning av text, där den induktiva ansatsen söker mönster i texten. 

Förutsättningar för att tolka text skapas genom att erhålla kunskap om deltagaren som svarar på 

enkäten, därför valdes det att inkludera en öppen fråga så att närstående själva kunde beskriva 

hur deras psykiska hälsa var i kontexten på IVA och hur den kunde ha blivit påverkad (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2017). Deltagarna i denna studie är närstående till patienter som vårdas 

på IVA i Sverige under första halvåret av 2019. 

Kontext 
Fyra intensivvårdsavdelningar i västra Sverige valde att delta i studien, en avdelning valde att 

tacka nej på grund av tidsbrist. På avdelningarna fanns fyra till åtta intensivvårdsplatser. En 

intensivvårdssjuksköterska vårdade två till tre vårdplatser tillsammans med en till två under-

sköterskor. På tre av avdelningarna fanns ingen fast besökstid utan besökare var välkomna efter 
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att ha kommit överens med teamet om när det passade att komma på besök. På en avdelning 

fanns en fast besökstid under dagtid, två timmar, om patienten inte var väldigt kritiskt eller 

gällde ett kritiskt sjukt barn då kunde närstående komma överens om andra tider. 

Urval 
Närstående till patienter som vårdas på IVA under början av året 2019 ombads att svara på 

enkäter (Bilaga I). Enkäten delades ut på fyra intensivvårdsavdelningar i västra Sverige med 

hjälp av vårdpersonal och spreds ut via sociala medier i form av en webbenkät inklusive demo-

grafiska data och en öppen fråga. Den öppna frågan ställdes så att närstående kunde beskriva 

hur deras psykiska hälsa hade blivit påverkad av att deras närstående vårdades på en IVA. 

Inklusionskriterierna var närstående över 18 år med tillräckliga kunskaper i det svenska språket 

för att förstå och fylla i enkäten. Exklusionskriterie var en redan fastställd diagnos av ångest 

och/eller depression. De situationer som bedömdes vara oetiska där närstående ej blev tillfrå-

gade om deltagande exkluderades, som vid avslut av palliativ intensivvård och i direkt anslut-

ning till inskrivning på IVA. De närstående som tackade nej till att delta i studien ombads vård-

personal att fylla i demografiska data såsom kön, i vilket åldersspann närstående var inom och 

vilken relation denne hade till patienten (Bilaga II). Totalt 38 enkäter inkluderades i studien 

från intensivvårdsavdelningar och 11 enkäter från webbenkäten. Sammanlagt deltog 49 närstå-

ende i studien. 

Datainsamling 
För att kunna beskriva risken för att drabbas av ångest och/eller depression hos närstående val-

des det att använda Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) som är ett formulär konstru-

erat för att användas som ett screeningverktyg för att upptäcka risk för ångest och/eller depress-

ion. HAD är ett självskattningsformulär bestående av 14 frågor, där jämna nummer på frågorna 

motsvarar depression och udda nummer på frågorna motsvarar ångest. Den totala poängsum-

man för de jämna numren räknas samman och den totala poängsumman för de ojämna numren 

räknas samman. Varje fråga ger mellan 0–3 poäng, den totala poängsumman kan bli 21 poäng. 

Tabell 1 visar hur summan av poängen kan beskriva risken för att drabbas av ångest eller de-

pression där högre poäng talar för en ökad risk att drabbas (Zigmond & Snaith, 1983). HAD är 

ett validerat kvantitativt formulär och är testad på olika patientgrupper (Lisspers, Nygren & 

Söderman, 1997). Varje svarsalternativ på varje fråga på HAD-formuläret hade en tilldelad po-

äng, 0–3 poäng i ordningen 0, 1, 2, 3 poäng. På frågorna 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11 och 13 var poängen 

omvänd. Vid inmatning och hantering av enkäterna i SPSS kategoriseras de närstående till barn, 

föräldrar, syskon, partner (make/maka/sambo) och annan närstående ex. svärdotter, svärson, 

kusin, svåger, svägerska och barnbarn för att lättare hantera de olika relationerna. I tillägg till 

HAD-formuläret fanns deskriptiva frågor samt en öppen fråga: “På vilket sätt kan du beskriva 

att din psykiska hälsa har påverkats av att din närstående vårdas på en intensivvårdsavdelning?”. 
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Tabell 1. Poängsummors indelning som kan beskriva risken för att drabbas av ångest eller de-

pression. 

Ångest Depression 

0–6 p Talar ej för ångest 0–6 p Talar ej för depression 

7–10 p Talar för att ångest möjligen förelig-

ger 

7–10 p Talar för att depression möjligen fö-

religger 

>10 p Talar för att ångest föreligger > 10 p Talar för att depression föreligger 

 

Först efter att verksamhetschefen gett sitt godkännande och skrivit på sitt samtycke (Bilaga III) 

kunde datainsamlingen ske. Utskrivna pappershäften innehållande enkäter, information till 

vårdpersonalen och forskningspersonsinformation (Bilaga I, II & IV) kunde därefter delas ut 

på de intensivvårdsavdelningar som hade gett sitt godkännande om deltagande. En vårdperso-

nal på varje deltagande IVA ombads att vara kontakten mellan vårdpersonal och författarna vid 

eventuella problem eller frågor. Via kontaktpersonen delades enkäterna ut så att övrig vårdper-

sonal kunde fråga närstående till kritiskt sjuka patienter om de ville delta i studien. De besvarade 

enkäterna samlades i ett postfack på aktuell avdelning och samlades in efter cirka två månader.  

Efter en månad beslutades att även använda webbenkäter för att utöka underlaget och nå ut till 

fler närstående (Polit & Beck, 2017). Webbenkäten skapades på https://www.webbenkater.com 

och på detta sätt gav det deltagarna en lättare och snabbare tillgänglighet till enkäten genom att 

trycka på länken. Webbenkäten spreds initialt via Facebook och ombads att delas vidare så att 

fler skulle kunna se den. För att öka deltagandet skickades det ut en påminnelse om att sprida 

webbenkäten vidare. Den totala summan från intensivvårdsavdelningar och webbenkäter blev 

således 49 stycken. 

Analys 
För att sammanställa och analysera den insamlade datan användes ett statistiskt datahanterings-

program IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 24 för Windows. 

För att beskriva bakgrundsinformationen, svarsresponsen samt hur deltagande hade svarat på 

HAD-formuläret användes deskriptiv statistik. Den deskriptiva statistiken studerar variabelns 

variation och egenskaper och mönster kan sökas. Samt datans fördelning, spridning och central-

tendens. Fördelningen påvisade hur många det fanns på varje värde hos en variabel. Detta ge-

nom använda olika centralmått såsom antal (n), medelvärde (m), median (md) och procent (%) 

kunde fördelningen beskrivas. Datamaterialet som samlades in hade både kvantitativa och kva-

litativa variabler. Dessa hanterades som skalnivåerna ordinal och nominal (Polit & Beck, 2017). 

Mann-Whitney U-test användes för att beskriva om det fanns skillnader i grupper. Detta är ett 

icke-parametriskt test och används lämpligast för att jämföra grupper på ordinalnivå. Gränsen 

för statistisk signifikans sattes till p ≤ 0,05. Detta värde är ett mått för statistisk signifikans och 

kan påvisa om sannolikheten beror på slumpen eller inte. Gränsen sattes på 0,05 där det innebar 

att om alla värden som var mindre än eller lika med 0,05 dvs. 5% kallades statistiskt signifi-

kanta. Värden som var inom gränsen ansågs inte bero på slumpen (Polit & Beck, 2017). 

För att titta på samband mellan olika variabler har Pearsons korrelationskoefficient (r) använts. 

Den beskriver hur stort samband som existerar mellan två variabler och om det är ett positivt 

eller negativt samband. Detta kan beskrivas som ett spridningsdiagram där värdena kan vara 

spridda över hela diagrammet vilket inte ger något samband. Om de däremot ligger nära en 

positiv eller negativ linje visar r hur nära linjen variablerna ligger och därmed hur stort samband 

som existerar. Korrelationskoefficienten kan befinna sig mellan 1 och -1, ju närmare 0 den 
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befinner sig desto svagare samband finns det. R=0 ger inget samband alls. (Djurfeldt, Larsson 

& Stjärnhagen, 2018). 

De analyser som genomförts var korrelationsanalyser mellan ålder och HAD och vårdtid och 

HAD. Mann-Whitney U-test genomfördes mellan kön och HAD och HAD och respirator. Ana-

lyser utan signifikans redovisas inte i resultatet.  

I kvalitativ innehållsanalys fokuseras det på att finna mönster i texter. Genom att tolka texten 

på olika nivåer kan en djup abstraktionsnivå skapas vilket gör att texten blir användbar inom 

olika forskningsområden. Kvalitativ innehållsanalys används främst inom humanvetenskap, 

vårdvetenskap och beteendevetenskap. Det är av vikt att med medvetenhet under tolkningen av 

deltagarnas berättelse i text ses i sitt sammanhang, i sin rådande kultur och livsvillkor eftersom 

texten får sin mening i läsaren. Flera tolkningar är möjliga och giltiga även om de är olika 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Analysprocessen i kvalitativ innehållsanalys utgörs av flera steg. Av texten bildas det menings-

enheter som kondenseras så att en abstraktion kan lyfta innehållet till en högre logisk nivå. 

Genom att koda kan de kondenserade meningsenheterna abstraheras för att hjälpa författarna 

att se sin data på nytt sätt. Koderna görs alltid i hänsyn till meningsenheternas kontext och syftet 

i studien.  Kategorier skapas genom att koderna delas upp som har ett liknande innehåll. Utifrån 

tolkning av koder och meningsenheter kan teman urskiljas som beskriver innehållet i den latenta 

texten. Det vill säga det som handlar om textens underliggande budskap och som är den röda 

tråden i texten under analysens gång (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Deltagande närståendes berättelser av hur deras psykiska hälsa hade påverkats sammanställdes 

i ett Word-dokument. Författarna läste därefter texten var för sig upprepade gånger så att en 

djupare förståelse och tolkning för textens mening blev mer framträdande. Lundman och Häll-

gren Graneheim (2017) beskriver detta som att röra sig mellan data och en teoretisk förståelse 

av texten. Därefter gjorde författarna domäner och meningsenheter av texten utifrån syftet i 

studien var för sig, så att dessa kunde jämföras när författarna fortsatte med analysen tillsam-

mans. Detta för att se om likheter och/eller olikheter av meningsenheter i texten fanns. På detta 

sätt skapas en djupare mening av texten sedd i sitt sammanhang. Tillsammans diskuterade för-

fattarna texten och dess innehåll. Texten delades in i meningsenheter, kondenserades och ko-

dades till underkategorier. Kategorier framstod efter att ha delat in underkategorierna. Exempel 

på analysprocessen presenteras i tabell 2. 

Tabell 2. Exempel på analysprocess. 

Meningsenheter Kondenserad Kod Underkategorier Kategori 
”Här känner jag mig 

delaktig pga alla pra-

tar med mig och jag 

kan fråga” 

Jag känner jag mig 

delaktig när alla pra-

tar med mig 

Delaktighet Kommunikation främ-

jar delaktighet 

Främjande relat-

ioner 

” Det känns overkligt. 

Många känslor på 

samma gång.” 

Overkligt, många 

känslor samtidigt 

Overklighet Tappa fotfästet Att leva med oviss-

het 

”Dåligt samvete. Har 

svårt att räcka till, 

hinna med familj och 

hushåll och jobbet.” 

Dåligt samvete, hin-

ner inte med allt jag 

borde 

Dåligt sam-

vete 

Att inte räcka till Förlust av kontroll 
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Förförståelse 
På en intensivvårdsavdelning blir det alltid ett möte och en interaktion med närstående i deras 

krissituation. Författarna har en föreställning och förförståelse som allmänsjuksköterskor, som 

vidareutbildar sig till specialistsjuksköterskor inom intensivvård, om att närstående oavsett si-

tuation inte mår bra när deras närstående som patient kommer i kontakt med sjukvård. Vare sig 

det är på en vårdavdelning eller intensivvårdsavdelning, men att närstående till en patient har 

en ökad ohälsa då patienten är kritiskt sjuk. 

Etiska övervägande 

En forskares egna etiska ansvar ligger som grund till all forskningsetik. Forskaren ska se till att 

forskningen håller god kvalitet och är moraliskt acceptabel (Codex- regler och riktlinjer, 2019). 

Forskning bedriver utvecklingen av individen och samhället. Därför ställs det krav på att forsk-

ning bedrivs på väsentliga frågor och att det är av god kvalitet, det vill säga att forskningskravet 

uppfylls genom att kunskaper utvecklas och metoder förbättras. Samtidigt är det av vikt att 

skydda individen för insyn, så att denne inte utsätts för förödmjukelse, kräkning eller psykisk 

eller fysisk skada, det vill säga individskyddskravet. Dessa krav måste hela tiden vägas mot 

varandra, därför ska risker med forskningen övervägas i hur det förväntade kunskapen kan till-

föras. Individskyddskravet kan delas upp i fyra allmänna huvudkrav; informationskravet, sam-

tyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017). 

När forskning involverar människor ska de få information om forskningen och fritt kunna välja 

om de vill deltaga eller inte. Forskning får endast genomföras om deltagaren har gett sitt sam-

tycke efter att ha fått information kallat informerat samtycke (Codex – regler och riktlinjer för 

forskning, 2018). Efter att ha haft telefonkontakt och mejlkontakt med de verksamhetschefer 

som tackat ja till deltagandet i studien inhämtades ett påskrivet informerat samtycke. De tillfrå-

gade intensivvårdsavdelningarna fanns i västra Sverige. Ett skriftligt informerat samtycke in-

hämtades även från de deltagande. De samtyckte om att deltagandet i studien var helt frivilligt 

och att de kunde avbryta sin medverkan närhelst de ville utan att detta påverkade dem eller 

vården av deras närstående. 

Information ska ges på det sätt och språk som deltagaren förstår. Den ska vara både skriftlig 

och muntlig. Informationen ska innehålla allt som deltagaren behöver för att kunna ta ett ställ-

ningstagande om delaktighet. Detta är det så kallade informationskravet (Codex- regler och 

riktlinjer, 2018). Med hjälp av vårdpersonal fick deltagaren skriftlig och muntlig information 

om att deltagandet i studien var helt frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan närhelst 

så önskas utan att ange skäl till varför. Information gavs om syftet med studien via informat-

ionsbrev och att genom att delta i studien fick deltagaren svara på en enkät och även ange de-

mografiska data. Deltagaren fick skriftligt information om att studien var till ett examensarbete 

och hur de kunde få reda på studiens resultat som ett examensarbete på magisternivå via Hög-

skolan Väst. Samtlig information gavs till berörda verksamhetschefer/ klinikchefer, både skrift-

ligt och muntligt, samt skriftligt till den vårdpersonal som hjälpte till att dela ut och insamlande 

av enkät. Information gavs till de deltagande om att ta kontakt med vårdpersonal eller sin vård-

central vid svåra känslor. Vid övriga frågor eller funderingar under studien kunde deltagarna 

kontakta författarna eller deras handledare via mejl eller telefon.  

Enligt Codex- regler och riktlinjer (2018) ska det beskrivas om hur personuppgifter och data-

material kommer att hanteras så att obehöriga ej får tillträde. Detta är en del av det så kallade 
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konfidentialitetskravet (a.a.). All hantering av enkäter och svar hanterades konfidentiellt och 

inga uppgifter kunde härleda till enskild person. Samtliga enkäter kodades med hjälp av en 

kodnyckel som fanns i pappersform. Efter godkännande av examensarbete förstördes enkäter 

och kodnycklar så att obehöriga ej kunde få tillgång till informationen.  

De insamlade uppgifterna och datamaterialet användes endast till studiens forskningsändamål 

och deltagarna informerades om detta. Nyttjandekravet beskrivs som detta enligt Vetenskaps-

rådet (2017). Enkäter och kodnycklar kunde endast författarna och deras handledare ta del av. 

Efter att examensarbetet var godkänt förstördes enkäter och kodnycklar. Studiens resultat pre-

senterades som ett examensarbete på magisternivå vid Högskolan Väst. 

Resultat 

Kvantitativ 
Resultatet utgörs av totalt n= 49 enkäter, där svarsfrekvensen visade att besvarade enkäter var 

på sjukhus 77,6% (n=38) och som webbenkät 22,4% (n=11). Av utdelade enkäter på intensiv-

vårdsavdelningarna i västra Sverige blev det en svarsfrekvens på 47,5% (n=80) och webbenkä-

ten 52,3% (n=21). Svarsfrekvensen påvisade att mest kvinnor 67,3% (n=33) hade besvarat en-

käterna medan män utgjordes av 32,7% (n=16), se tabell 4. Medelåldern för båda könen var 

m=44,9 år, medianen var md=42 år och variationsvidden var 59 år. Den yngsta som hade svarat 

var 20 år och den äldsta 79 år, se tabell 3. 

 

Tabell 3. Ålder, medelvärde och variationer. 

Ålder     

     

N Giltig 49 

  Felande 0 

      

Medelvärde   44,98 

Median   42 

Standardavvikelse 13,487 

Variationsvidd   59 

Minimum 20 

Maximum 79 

 

Av n=49 deltagare svarade 85,7% (n=42) Ja på att deras närstående fick hjälp med andningen 

av en respirator och 14,3% (n=7) Nej. Den mest förekommande relationen närstående hade till 

den kritiskt sjuka patienten var barn 44,90% (n=22) och den minst förekommande relationen 

var partner 8,2% (n=4), se tabell 4. 
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Tabell 4. Könsindelning och relationsfördelning av närstående.  

Kön  Antal Procent 

 Män 16 32,7 

 Kvinnor 33 67,3 

 Totalt 49 100 

    

Relation  Antal Procent 

 Förälder 5 10,2 

 Barn 22 44,9 

 Partner 4 8,2 

 Syskon 10 20,4 

 Annan 8 16,3 

 Totalt 49 100 

 

Den mest förekommande vårdtiden när enkäten besvarades av närstående var 3 dagar (n=9, 

18,4%). Resultatet påvisade att vid kortare vårdtider var det mest förekommande att närstående 

besvarade enkäten jämfört med de närstående som hade en längre vårdtid. Vårdtiden varierade 

mellan tre timmar och 57 dagar. Medianen var md=3 dagar och variationsvidden låg på 56,8 

dagar, se tabell 5. 

Tabell 5. Beskrivning av vårdtiden i dagar. 

Vårdtid     

     

N Giltig 49 

  Felande 0 

      

Typ-

värde   3 

Variat-

ions-

vidd   56,88 

Mini-

mum   0,12 

Maxi-

mum   57 

 

De flesta närstående skattade sig inom poängsumman 0-6p på både ångest 38,8% (n=19) och 

depression 44,9% (n=22). Närstående som skattade sig inom den högsta poängsumman 10-18p 

på ångest var 36,8% (n=18) och depression 24,4% (n=12). Vidare beskrivning ses i tabell 6. 

 

Tabell 6. Närståendes skattning av ångest och depression. 

Ångest        Depression     

Antal personer Poäng Procent  Antal personer Poäng Procent 

                 

 19  0–6  38,8   22  0–6  44,9 

 12  7–10  24,4   15  7–10  30,7 

 18  10–18  36,8   12  10–18  24,4 
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Under korrelationsanalysen framkom att närstående med högre ålder skattade sig lägre på frå-

gan Jag får en slags känsla av rädsla som om jag hade ”fjärilar i magen” (r=-0,301, p=0,036). 

Närstående till patienter med respiratorstöd skattade sig högre på frågan Jag kan sitta i lugn 

och ro och känna mig avspänd (r=-0,327, p=0,022). Vid en analys av hur lång tid den närstå-

ende varit inlagd på IVA framkom att närstående till patienter med längst inläggningstid skattat 

sig högre både på frågan Jag känner mig som om jag gick på “lågt varv” (r=0,300, p=0,036) 

och frågan Jag kan njuta av en bra bok, ett bra radio- eller TV-program (r=0,295, p=0,040). 

En signifikant korrelation återfanns även mellan kön och frågan Jag känner mig spänd eller 

uppskruvad (r=0,373, p=0,008) då kvinnor känner sig mer spända och uppskruvade. Vid ana-

lysen om vilken typ av relation de närstående hade med deras närstående framkom att barn 

skattade sig högst på frågan Jag känner mig som om jag gick på lågt varv (r=-0,436, p=0,02). 

Då typen av relation klassats mellan 1–5 så är detta resultat dock svårbedömt och kan lätt leda 

till att en grupps resultat påverkar andra gruppers vid en korrelationsanalys. Medelvärdet mellan 

grupperna beräknades således och är i fallande ordning: barn (m=1,61), syskon (m=1,4), för-

äldrar (m=1,0), partner (m=0,8) och annan relation (m=0,25). 

Det framkom inga skillnader mellan könen och ålder. Kvinnor skattade sig högre på frågan Jag 

känner mig spänd eller uppskruvad (p=0,011). Närstående till patienter med respiratorstöd skat-

tade sig högre på frågan Jag kan sitta i lugn och ro och känna mig avspänd (p=0,021). 

De närstående som avstod att delta i studien vid förfrågan på sjukhus samt de webbenkäter som 

inte var helt ifyllda räknades som bortfall, totalt n=19. En frekvensanalys visade att 73,7% 

(n=14) var kvinnor och 26,3% (n=5) var män av de som inte hade deltagit av olika skäl. Av de 

n=19 enkäter som föll bort var n=9 från sjukhusen (47,4%) och n=10 webbenkäter (52,6%). Ett 

okänt bortfall var n=23 enkäter (38+19= 57, 80–57= 23st). Troliga orsaker kan ha varit att när-

stående fått med sig enkäter hem för att besvara men ej skickat in dem och att det inte har delats 

ut på sjukhusen. 

Den demografiska datan från sjukhusen innehöll frågor om kön, vilken åldersspann närstående 

befann sig inom samt vilken relation de hade till den kritiskt sjuka patienten. Den mest före-

kommande åldern som inte hade svarat på enkäterna var 50–79 år 55,5% (n=5) medan ålders-

spannen 18–30 år var 11,1% (n=1), 31–49 år 22,2% (n=2) och över 80 år 11,1% (n=1). De 

närstående som ej hade angivit ålder på de webbenkäterna var n=11. Närstående som inte hade 

angivit någon relation 63,2% (n=12) till den kritiskt sjuka patienten var den grupp som övervä-

gande inte besvarat på webbenkäterna, se tabell 7. 

Tabell 7. Presentation av närståendes relation till den kritiskt sjuka patienten. 

Relation Antal Procent 

Angav ej någon relation 12 63,2 

Annan 1 5,3 

Barn 3 15,8 

Partner 2 10,5 

Syskon 1 5,3 
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Kvalitativ 
Efter genomförd analys och bearbetning av text beskrivs resultatet genom flertalet kondense-

rade meningsenheter, elva underkategorier och fyra kategorier. Varje kategori beskrivs med 

citat från de beskrivningar som gjorts av närstående. Kategorierna som framträdde var: främ-

jande relationer, att leva med ovisshet, att kunna hantera situationen och förlust av kontroll. 

Dessa beskrivs i underkategorierna: relationer som främjar kommunikation, en känsla av trygg-

het, pendlande känslor, oro inför framtiden, tappa fotfästet, rädd för att bli själv, jag har varit 

med förr, koll på läget, svårt att släppa taget, att inte räcka till och kan inte slappna av. En 

översikt av dessa kan ses i tabell 8. 

Tabell 8. Presentation av underkategorier och kategorier. 

Underkategorier Kategorier 

Relationer som främjar kommunikation Främjande relationer 

En känsla av trygghet  

  

Pendlande känslor Att leva med ovisshet 

Oro för framtiden  

Tappa fotfästet  

Rädd för att bli själv  

  

Jag har varit med förr Att kunna hantera situationen 

Koll på läget  

  

Svårt att släppa taget Förlust av kontroll 

Att inte räcka till  

Kan inte slappna av  

  

 

Främjande relationer 

Närstående gjorde uttryck för relationen till teamet som något gott. En vilja av att vara med på 

allt gjorde att närstående fick sitt behov av delaktighet tillfredsställd. Genom att vara med och 

övervaka vad teamet gjorde kring patienten och att teamet pratade med dem öppnade upp för 

tillfällen där närstående kunde ställa sina frågor.  

“ … Här känner jag mig delaktig pga alla pratar med mig och jag kan fråga. ...” 

Närstående beskrev att det kändes tryggt när den kritiskt sjuka patienten fick professionell hjälp 

och att det hela tiden fanns någon hos denne. Ett lugnt och bra bemötande från teamet främjande 

en god relation till närstående, de uttryckte detta som att teamet var mycket bra.  

“ … Men jag känner också en trygghet över att han får professionell hjälp. Jag vet att det all-

tid finns någon hos honom. … “ 

Ständig oro var något som uttrycktes hos närstående. För att oron skulle minska behövdes det 

skapas en relation med teamet och möjligheten till delaktighet för närstående.  

“ … Lätt att få kontakt med och delta skapar mindre oro, ångest för mig. “ 
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Att leva med ovisshet 

Att leva med ovisshet gav närstående uttryck för när de kände sig lugna och uppskruvade på 

samma gång. Oftast beskrev de att de var väldigt oroliga framför allt det första dygnet, eftersom 

läget var så kritiskt. Det kändes overkligt och det fanns många känslor på samma gång, de visste 

inte riktigt vilken fot de skulle stå på. Närstående pendlade mellan hopp och förtvivlan och 

beskrev att de var rädda för att bli lämnade själva. Många kände panik och var mycket oroliga 

att patienten inte skulle överleva.  

“ Jag blev väldigt orolig då det var väldigt kritiskt första dygnet efter operationen. “ 

“ Det är jobbigt. Man är orolig.  I början visste vi ju ingenting. “ 

Många gånger tyckte närstående att situationen var jobbig. Hoppet var något de försökte upp-

rätthålla när de beskrev att de fick vänta för att se hur prognosen skulle bli och även hur det 

kunde bli när patienten vaknade. Samtidigt fick de förbereda sig på det att värsta kunde hända. 

“ Det har varit jobbigt att inte veta hur allting ska bli när han vaknar. “ 

“ … Försöka känna hopp samtidigt som jag försöker vara förberedd på det värsta. … “ 

Att kunna hantera situationen 

Att kunna hantera situationen beskrevs som att de hade varit med förr. En del närstående kände 

sig opåverkade och inte speciellt överraskad av situationen. En del närstående uttryckte att de 

vant sig vid den psykiska ohälsan hos den kritiskt sjuka patienten och därmed vetskapen om 

varför de befann sig på IVA. Eftersom de redan hade varit med om en liknande situation. När-

stående beskrev också att de inte blev speciellt överraskad om något hände med patienten ef-

tersom de var väl insatta i situationen.  

“ Känner mig inte speciellt påverkad då jag vant mig vid patientens psykiska ohälsa i många 

år … “ 

“Har varit med om en liknade [sic] sitution [sic] för ca 2 år sedan. Har pratat och bearbetat 

det. ...” 

“Känns som att jag inte blir speciellt överaskad [sic] av vad som skulle kunna ske” 

Närstående beskrev att det kändes bättre när insikten om situationen ökade eftersom de kunde 

hantera situationen på ett bättre sätt.  

“ Nu börjar det kännas lite bättre när man har bättre koll. “ 

Förlust av kontroll 

Dåligt samvete var något som närstående kände. De hade svårt att räcka till och att hinna med 

både familj, hushåll och jobb. Närstående var på helspänn hela tiden och kände sig rädda vilket 

gjorde att de inte kunde slappna av. De beskrev detta som att man blir tom och energilös. De 

orkade inte tänka på något annat. 

“ … Dåligt samvete, svårt att räcka till hos mamma, hinna med familj och hushåll och jobbet. 

… “ 

“ Man blir tom och energilös. Man orkar inte tänka på något annat. “ 

“ Är på helspänn hela tiden, rädd. “ 

En god insikt i hur allvarligt tillståndet var med patienten gjorde att de kände sig stressade. Det 

första dygnet på IVA hade närstående svårt att sova eftersom de ville vara med på allt. 
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“ Kunde inte sova det första dygnet, ville vara med på allt. Kolla. “ 

“ Stressad… … då jag hade god insikt i hur allvarligt tillståndet är.” 

 

 

 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
Närstående till patienter som vårdades på en intensivvårdsavdelning hade hög risk att drabbas 

av ångest och depression. Det var tärande på närstående att inte ha någon kontroll över situat-

ionen och att inte veta hur det skulle gå för deras nära och kära som befann sig i en kritisk 

situation. En del ansåg situationen vara mer hanterbar än andra. Då vårdpersonalen skapade 

främjande relationer med de närstående ökade deras känsla av trygghet. 

Kvantitativ 

Förväntningarna på studien var att beskriva risken för att drabbas och upplevelsen av ångest 

och/eller depression hos närstående till kritiskt sjuka patienter som vårdas på en intensivvårds-

avdelning. Resultatet visade på hög risk för att drabbas av både ångest och depression hos de 

närstående. I denna studie som i flera andra (Hwang et al., 2014; Lins Fumis, Ranzani, Faria & 

Schettino, 2015; Maruiti, Galdeano, & Farah, 2008; Pochard et al., 2005) var det fler närstående 

till patienter som vårdades på IVA som drabbats av ångest än som drabbats av depression. En 

studie av Köse et al. (2016) visade på liknande resultat vad gäller ångest men ett mycket högre 

resultat vad gäller depression. I den studien ingick fler män än kvinnor och utfördes i Turkiet. 

Det finns en möjlighet att kulturella skillnader kan ha påverkat resultatet men att det utgjort en 

så stor skillnad anser författarna vara osannolikt. I studien av Hwang et al. (2014) utgjordes 

också majoriteten av deltagare av män och kom fram till en förekomst av ångest på 73,3% och 

depression på 35,3%. Författarna tror att närstående till patienter som vårdas på en intensiv-

vårdsavdelning befinner sig i en slags kris vilket orsakar en känslostorm. När känslorna ändras 

väldigt snabbt, vilket vår studie påvisar, kan det bli stora förändringar i resultatet. 

Det framkom en signifikant negativ korrelation mellan ålder och frågan Jag får en slags känsla 

av rädsla som om jag hade ”fjärilar i magen”. Äldre har en mindre benägenhet att skatta sig 

högre på skalan. Möjligtvis har äldre svårare att koppla ihop rädsla och uttrycket “fjärilar i 

magen”. Den mer traditionella tolkningen att “fjärilar i magen” betyder upprymdhet kan vara 

orsaken till att få äldre gav höga poäng på denna fråga. Desto mer livserfarenhet ger kanske 

mindre rädsla, på grund av exempelvis utsatta för närstående på IVA, dödsfall, med mera. Desto 

mer livserfarenhet en människa får samt utvecklar förmågan att anpassa sig desto sundare är 

denne och kan anpassa sig till sin rådande livssituation (Eriksson, 1989).  

Signifikanta skillnader visade att närstående till patienter som behandlades med respirator hade 

svårare att sitta i lugn och ro och känna sig avspända. En studie av Karlsson (2012) visar på 

stor oro hos både patienter och närstående vid respiratorbehandling. Närstående kan också ha 

en känsla av att de behöver hålla inne sina känslor när de befinner sig på patientrummet utan 

undertrycker känslorna som släpps ut vid ett senare tillfälle. 
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Det fanns en signifikant negativ korrelation mellan huruvida den närstående hade respiratorstöd 

och frågan Jag kan sitta i lugn och ro och känna mig avspänd. Närstående till patienter som 

behandlas i respirator har svårare att slappna av och ta det lugnt jämfört med närstående till 

patienter som inte vårdas i respirator. Närstående ser på respiratorbehandling som en allvarlig 

och livräddande behandling som starkt bidrar till oro och att känna sig hjälplös (Karlsson, 

2012). 

Resultatet visade på hög standardavvikelse vad gäller ålder och tyder på en stor spridning i 

ålder. Författarna anser inte detta som förvånande då patienter i alla åldrar vårdas på IVA. En 

svårt sjuk patient kan också tänkas få besök av fler närstående än en patient på en annan typ av 

avdelning. 

Vid en analys av hur lång tid den närstående varit inlagd på IVA framkom en signifikant positiv 

korrelation med frågan Jag känner mig som om jag gick på “lågt varv”. Desto längre tid en 

patient var inlagd på en intensivvårdsavdelning desto mer kände närstående att de gick på “lågt 

varv”. Det kan tänkas att desto längre tiden går desto svårare blir det att ta in all information. 

Tiden går långsamt på ett sjukhus och en stor del av tiden sitter närstående och väntar på en 

läkare, resultat från provtagning, ronden, undersökningar och annat (Ågård & Harder, 2017). 

En signifikant positiv korrelation återfanns även mellan kön och frågan Jag känner mig spänd 

eller uppskruvad. Kvinnor känner sig i högre grad uppskruvade och spända. Författarna tror att 

det kan ligga mer i kvinnans natur att kunna relatera sina känslor till att bli spänd och uppskru-

vad än män. Spända axlar, spänningshuvudvärk, stress, med mera tror forskarna är mer kopplat 

till kvinnligt än manligt. Studien från Paparrigopoulos et al. (2006) menar på att den som drab-

bas värst av stress är kvinnor och gifta män till kritiskt sjuka patienter.  

Kvinnor har en generellt högre risk att drabbas av oro och ångest än män (Statistiska centralby-

rån, 2017). I denna studie hittades inga signifikanta korrelationer mellan könen och antal poäng 

på HAD. Manliga och kvinnliga närstående till patienter som vårdas på en intensivvårdsavdel-

ning har enligt denna studie lika stor risk att drabbas av psykisk ohälsa. Detta resultat återfanns 

också i en studie av Maruiti et al. (2008). Författarna anser att även om kvinnor har en generellt 

högre risk att drabbas av oro och ångest så befinner sig de flesta närstående till en patient som 

är kritiskt sjuk i en slags kris. Detta kan ha en inverkan på risken av att drabbas av oro och 

ångest för män. 

Fler kvinnor än män deltog i studien. Kan detta vara representativt för närstående som besöker 

en intensivvårdsavdelning? Även om det finns studier (Hwang et al., 2014; Lins Fumis et al., 

2015) som har en liknande snedfördelning så finns det inte mycket som talar för att det är så. 

Andra studier (Köse et al., 2016; Maruiti et al., 2008) om närstående som fyllt i HAD formuläret 

på en intensivvårdsavdelning visar på en normalfördelning mellan könen eller en snedfördel-

ning av fler manliga deltagande. Enligt Svenska intensivvårdsregistret (SIR) (2019) rapport är 

det fler män än kvinnor som har flest vårdtillfällen under perioden 2018-05 till 2019-05 vilket 

kan tyda på varför andelen kvinnor som svarat på enkäten är störst. 

Kvalitativ 

Närstående uttryckte en vilja av att vara med på allt, att känna sig delaktiga i omvårdnaden. 

Detta kan tyda på en vilja att vårda sin närstående och genom delaktighet vara till nytta och 

hjälpa sin närstående. Ågård och Harder (2017) styrker detta då närstående i deras studie ut-

tryckte en uppskattning för intensivvårdssjuksköterskan när denne bjöd in närstående till del-

aktighet. Detta uttryckte närstående som något viktigt och gav dem en mening i situationen. 

Resultatet i denna studie visar på att när teamet pratade med närstående kände de sig delaktiga. 

Att få tillräckligt med information är något som synliggörs i flertalet studier (McKiernan & 

McCarthy, 2010; Minton et al., 2018). Närstående uttryckte i resultatet att då de fått pratat av 
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sig och bearbetat tidigare händelser upplevdes det som att situationen inte påverkat den psy-

kiska hälsan nämnvärt. Närstående kände sig inte speciellt överraskad av situationen för att de 

hade en viss vana av att befinna sig i sjukhusmiljö vilket motsäger sig närstående i Minton, 

Batten och Huntington (2018) studie, där närstående uttryckte att miljön oftast var okänd. I 

studien från Ågren et al. (2018) påvisades att närstående som fått gruppsamtal minskade deras 

stress men även ökade den psykiska och emotionella hälsan eftersom de fick bearbeta händelsen 

tillsammans med andra närstående. Engström et al. (2015) menade att när intensivvårdssjuk-

sköterskan stöttade närstående genom att prata om vårdtiden påverkades hälsan till det bättre.  

Närstående beskrev i resultatet att deras psykiska hälsa påverkades till det bättre av att ha vet-

skapen om att den kritiskt sjuka patienten fick professionell hjälp och att det alltid var någon 

hos denne hela tiden. Enligt Christensen och Probst (2014) studie beskrev närstående upplevel-

sen av ovisshet när de ombads att lämna vårdrummet. Som en del av teamet och intensivvårds-

sjuksköterska behövs det byggas en relation genom att föra en kommunikation med närstående 

så att de kan hantera den svåra situationen. Eriksson (1989) skriver att genom skapandet av 

förutsättningar och tydliggörandet av möjligheter för närstående synliggörs deras egna synsätt 

på hälsan, vilket gjorde att de kunde hantera situationen bättre. Detta beskrev Blom et al. (2012) 

i sin studie som en del av att styrkan ökade så att de kunde hantera situationen och att det 

gynnade viljan av att vara närmre den kritiskt sjuka patienten. 

En del av resultatet beskrev närstående som att när de försökte känna hopp försökte de även 

samtidigt förbereda sig på det värsta. De beskrev svårigheterna med att leva i ovisshet och inte 

veta vad som väntade. För att lättare kunna hantera svåra situationer behövde närstående få sina 

behov tillgodosedda. I Blom et al. (2012) studie beskrev de att som intensivvårdssjuksköterska 

behövde kunna känna medkännande och öppenhet för närstående i situationen så att de kunde 

stötta dem. Närstående behövde även få hjälp med att känna hopp, att få tillräckligt med in-

formation och ges möjligheten till att vara delaktiga i omvårdnaden. Ett gott bemötande från 

teamet gav en känsla av trygghet beskrev närstående i resultatet. 

Resultatet visade att närstående uttryckte en önskan och behov av information från teamet, 

McKiernan och McCarthy (2010) menade på i sin studie att teamet hela tiden informerade om 

förändringarna kring den kritiskt sjuka patientens tillstånd till närstående. Som intensivvårds-

sjuksköterska kommer det alltid att finnas ett behov av information till de närstående och många 

gånger behöver närstående få samma information upprepade gånger precis som Minton et al. 

(2018) beskrev i sin studie.  

Ständig oro och oro för framtiden var något som uttrycktes i resultatet. Närstående i Ågård och 

Harders (2017) studie spenderade mycket tid och energi när de försökte få klarhet i situationen, 

men även när de väntade på att få besked om resultat av undersökningar, information om dia-

gnos och hur prognosen skulle bli. Auerback et al. (2005) beskrev att närstående till en kritiskt 

sjuk patient oftast upplevde en stor emotionell stress. Minton et al. (2018) menade på att sömn-

svårigheter var en stor påfrestning för närstående. Många närstående i studien beskrev att det 

var svårt att somna och till följd fick en dålig sömn vilket påverkade deras psykiska hälsa. Van 

den Born-van Zanten et al. (2016) visade att närstående kunde utveckla posttraumatisk stress. 

Resultatet visade att närstående bar på en känsla av skuld, dåligt samvete och upplevde det svårt 

att räcka till för patienten. Den kritiskt sjuka patienten behövde få stöd både emotionellt och 

psykologiskt av närstående eftersom detta gav gynnsamma förhållanden under vårdtiden enligt 

Wong et al. (2018). Som intensivvårdssjuksköterska är det därför viktigt att ge stöd åt närstå-

ende så att de orkar vara närvarande och tillåter dem att ta hand om sig själva, vila och äta 

regelbundet som Engström och Söderberg (2007) beskrev i sin studie. 
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Metoddiskussion 

Kvantitativ 

En kvantitativ metod valdes då syftet med studien var att beskriva risken för att drabbas av 

ångest och/eller depression hos närstående till kritiskt sjuka patienter på en intensivvårdsavdel-

ning. Denna metod gav författarna en möjlighet till att undersöka hur utbredningen av fenome-

net såg ut under vårdtiden på en intensivvårdsavdelning för närstående (Polit & Beck, 2017). 

Valet av kvantitativ metod gav inte en djupare förståelse för hur den psykiska hälsan påverka-

des, genom att inkludera en öppen fråga ställd till närstående kunde detta studeras djupare. Om 

författarna hade valt en helt kvalitativ studie hade en kvalitativ innehållsanalys valts med semi-

strukturerade intervjuer för att få en djupare förståelse av hur närståendes psykiska hälsa påver-

kas (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017; Polit & Beck, 2017). Annan metod hade varit en 

fenomenologisk observationsstudie beskriven av Rosberg (2017) vilket går ut på att studera 

människors handlingar och erfarenheter i hopp om att förstå den mänskliga världen.  

Urvalet har skett genom ett bekvämlighetsurval på sjukhusen och med hjälp av snöbollsurval 

på webben där deltagarna inkluderades enligt inklusionskriterierna. Detta för att erhålla de när-

stående som behövdes till studien. Fortlöpande som datainsamlingen skedde utvärderades an-

talet enkäter. Efter en månad ansågs antalet besvarade enkäter inte var tillräckligt. Efter gemen-

sam diskussion om nästa lämpligaste steg beslutades det om att använda webbenkäter. Genom 

att be deltagarna på sociala medier att sprida länken till webbenkäten vidare kunde ett större 

antal deltagare nås enligt Polit och Beck (2017). Totalt deltog 49 stycken närstående i åldrarna 

20 till 79 år. Detta gav ett tillräckligt material som överensstämde med tänkt urvalsgrupp av 

närstående för att kunna besvara syftet (Djurfeldt et al., 2018). Studiens resultat kan vara på-

verkat av att det var flest kvinnor som deltog i studien samt av ett lågt antal deltagare. 

En svaghet med enkätstudier är att det oftast behöver ha en stor svarsfrekvens för att materialet 

ska kunna vara tillförlitligt och ska kunna ge en tänkt population en sanningsenlig påvisning. 

Av utdelade enkäter på intensivvårdsavdelningarna i västra Sverige blev det en svarsfrekvens 

på 47,5% och webbenkäten 52,3%. Enligt Polit och Beck (2017) behöver inte en låg svarsfre-

kvens tyda på att ett resultat inte stämmer. Det kan dock vara så och i det fallet påverkas relia-

biliteten i studien. 

Författarna bedömde att enkäten inte skulle ta lång tid att svara på, detta anses som en styrka 

då enkäter ofta kan vara tidskrävande att fylla i vilket kan alienera deltagare. Reliabiliteten i 

denna studien avses att vara stor då resultatet svarar mot syftet. Att generalisera resultatet mot 

en större population är svårt gällande det kvantitativa resultatet på grund av få besvarade enkäter 

och ett stort bortfall. Det kvalitativa resultatet är till viss del generaliserbart då många närstå-

ende till patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning borde kunna känna igen sig i de 

känslor närstående uttryckt i denna studie. Studien är utförd på fyra intensivvårdsavdelningar 

med ett tillägg av ett fåtal webbenkäter och ger inte rättvis bild mot Sveriges population i det 

stora hela. Tidsperspektivet kan ha haft påverkan av hur många enkäter som studien erhållit. 

Ett längre tidsintervall, med en longitudinell studie kanske hade kunnat generera ett större antal 

enkäter men även att kunna generalisera mer över en större population. Om författarna själva 

hade tillfrågat närstående och utfört studien på de enskilda intensivvårdsavdelningarna hade 

antalet ifyllda enkäter kanske ökat vilket genererat ett större datamaterial, detta hade kunnat 

öka reliabiliteten för studien (Polit & Beck, 2017). 

Det finns en del orsaker som författarna tror orsakat bortfall. En intensivvårdsavdelning kon-

taktade oss under studiens gång och uttryckte en oro för att personalen som kände ett visst 

obehag av att dela ut enkäterna då uppgifterna kändes som för personliga uppgifter. Detta kan 

ha lett till att få i personalen frågat närstående på deras avdelning om deltagande i studien. På 



 

20 

 

en annan avdelning ville avdelningschefen i samråd med etikgruppen att enkäterna skulle dis-

tribueras i kuvert, vilket kan ha gjort att de som tagits med hem inte fyllts i och skickades in i 

samma utsträckning som de enkäter som fyllts i på plats. En av de IVA som deltog i studien 

hade få intensivvårdsplatser och hade dessutom under perioden för studien haft färre patienter 

än normalt vilket påverkade antalet potentiella närstående som hade kunnat fylla i enkäten. 

Bortfall på webbenkäterna är omöjligt att bedöma då författarna inte vet vilken spridning enkä-

ten haft. Det författarna vet är att cirka hälften av de närstående som börjat fylla i enkäten valt 

att inte fylla i hela. Detta kan bero på många saker exempelvis att närstående insett att de inte 

var inkluderade i vårt urval, att de blev distraherade eller att de valde att inte fylla i enkäten av 

någon annan anledning. 

Det tydliggjordes under studiens gång att det i vissa situationer inte kändes bra för personalen 

att dela ut enkäterna. Detta resulterade i att en del närstående inte gavs tillfälle att delta i studien. 

En viss känslighet för när det var läge att dela ut enkäten ålades personalen då det handlade om 

en bedömningsfråga. Vilka situationer som enkäten ej lämnades ut i är således okänt samt kan 

ha varierat bland personalen vilket gjorde det svårt att beskriva bortfallet. Enligt Vetenskapsrå-

det (2017) ska individen skyddas från kränkning, psykisk och fysisk skada. Hela tiden måste en 

avvägning göras vilket personalen har gjort i dessa situationer. 

Deltagaren i studien har refererats till sin vårdcentral i sådant fall när jobbiga känslor rörts upp 

i samband med ifyllandet av enkäten då bedömningen gjordes att författarna inte var lika väl 

utrustade att hjälpa dem. Då risken ansågs högre om deltagarna fick se sina poäng så delgavs 

inte hur många poäng de erhållit på enkäten. Förhoppningen är att alla deltagare som hade hög 

risk av att drabbas av ångest eller depression själv sökte den vård de behövde. 

För att öka validiteten i studien valdes det att använda ett redan validerat och utformat formulär 

för skattning av ångest och depression. Med detta kunde risken av ångest och/eller depression 

påvisas hos närstående utan att behöva konstruera ett nytt formulär (Lisspers et al., 1997; Polit 

& Beck, 2017). Det finns en viss skillnad i hur man kan tyda resultatet av HAD formuläret. En 

del tolkar det högsta poängen som att deltagaren har ångest och/eller depression medan andra 

tolkar det som om risk föreligger. Detta kan göra det vanskligt att jämföra resultat mellan stu-

dier. För att kunna öka validiteten hade det i efterhand behövts mer information till all vårdper-

sonal som delade ut enkäterna och ett enhetligt sätt att dela ut dem på alla intensivvårdsavdel-

ningar. I webbenkäten fanns endast krav på namn och kön för att gå vidare till frågorna. För att 

kunna göra en ordentlig bortfallsanalys borde även ålder och relation varit inkluderade i de 

obligatoriska frågorna (Polit & Beck, 2017). 

Enligt Djurfeldt et al. (2018) tyder r värden nära 0 på ett svagt samband, en låg korrelation. I 

resultatet fanns låga r värden men förekomsten av signifikans fanns. Då en av variablerna var 

kvalitativ och en kvantitativ så utfördes en icke-parametrisk prövning med enkätsvar på ordin-

alnivå. Polit & Beck (2017) menar att Mann-Whitney är ett mer kraftfullt sätt att pröva skillna-

derna vid en analys gällde två oberoende grupper än ett medelvärdestest. Hade grupperna varit 

beroende av varandra hade Wilcoxon t-test kunnat användas. 

Kvalitativ 

I kvalitativa studier är det av vikt att författarna har sin förförståelse i beaktning vid tolkning av 

text. I detta fallet har författarna båda bakgrunder med att arbeta med människor och har stött 

på både patienter och närstående i olika situationer. Detta kan ha haft betydelse inför och under 

tolkningen av texten av den öppna frågan. Förförståelsen kan ha haft en positiv inverkan vid 

tolkningen och kan ha skapat möjligheter för ny kunskap och djupare förståelse (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017). Eftersom författarna genomförde analyser av meningsenheter på 

var sitt håll initialt ökade möjligheten för att inte något skulle gå förlorat i tolkningen av texten. 
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Texten gick sedan igenom tillsammans för att säkra att analysen utförde på ett enhetligt sätt. På 

så sätt gav detta en minskad risk av att förförståelsen hos författarna enskilt skulle haft för stor 

nyansering på tolkningen och texten. Genom att kunna följa den röda tråden i analysprocessen 

ökar detta trovärdigheten, detta ges som exempel på i tabellerna beskrivna i både analysen och 

resultatet. Att bibehålla deltagarnas egna ord under analysprocessen var ett utav stegen att öka 

trovärdigheten i denna studie. Dock beskrev många närstående sin psykiska hälsa med korta 

meningar och använde samma ord till exempel oro, orolig och sömnbesvär. Vilket minskade 

chansen för att se och upptäcka nya mönster i texten som Lundman och Hällgren Graneheim 

(2017) beskriver. De menar att en kvalitativ innehållsanalys bör ha ett material som genererar 

variationer i innehållet. Det går inte att säga säkert hur mycket material som behövs. Vidare 

beskriver Lundman och Hällgren Graneheim (2017) att ett resultat anses som giltigt när det 

lyfter fram det som är karaktäristiskt och representativt och som är avsett för att beskriva stu-

diens syfte, vilket framkommer i resultatet. Under analysprocessen har syftet och frågeställ-

ningen varit i fokus så att rätt tolkning skulle ske. Utifrån noggranna beskrivningar av analys-

processen kan resultatet och studiens tillförlitlighet stärkas, men även att analysen har genom-

förts av författarna tillsammans. Överförbarheten på resultatet i denna studien anses att vara 

god, men att det är upp till läsaren att tolka. För att underlätta har författarna noggrant beskrivit 

urvalet, deltagarna, hur datainsamlingen har skett och hur analysprocessen har gått till väga 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Slutsats 

Resultatet i studien visade på att risken för att drabbas av både ångest och depression hos när-

stående till en kritiskt sjuk patient på IVA är hög. Närstående uttrycker en stor oro, både för 

den egna framtiden men även för patientens. Många gånger känner närstående hopplöshet fram-

för allt när den kritiskt sjuka patienten vårdades med respirator. Resurser behöver avsättas till 

omvårdnad av närstående för att förebygga ohälsa.  

Kvinnor känner sig mer spända i situationen och drabbas i större grad av stress och sömnsvå-

righeter. Vilket gör att de har svårt att hålla hoppet uppe och att intensivvårdssjuksköterskan 

behöver stötta dem mer under vårdtiden. Ju längre vårdtiden blir desto mer ökar behoven för 

närstående, framför allt för att hålla motivationen uppe men även behovet av mera information 

av teamet. En trolig positiv påverkan av att kunna hantera vårdtiden var att ju mer livserfarenhet 

en närstående hade desto mer hade man utvecklat förmågan till att anpassa sig för nya situat-

ioner och känslan av trygghet. Närstående uttryckte att ett bra bemötande från teamet gjorde att 

de kände sig delaktiga och att kommunikationen var ömsesidig. Genom att bekräfta och stötta 

närstående har intensivvårdssjuksköterskan en chans till att påverka av deras psykiska hälsa. 

Detta genom att främja relationer, minska deras känsla av förlust av kontroll, att då de känna 

som att de kan hantera situation men också hjälpa dem med känslan av att leva i ovisshet. 
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Förslag till klinisk tillämpning 

Som intensivvårdssjuksköterska är det viktigt att inte bara vårda den patient som är kritiskt sjuk 

utan också närstående. Det finns riktlinjer och kompetensbeskrivningar som beskriver att detta 

ingår i professionen. Därav är det viktigt med kunskap om och kring krissituationen de befinner 

sig i under hela vårdtiden på en intensivvårdsavdelning. Eftersom många närstående upplever 

stress, sömnlöshet, ångest och/eller depression utöver hjälplösheten i ovissheten om hur det 

kommer att gå behöver intensivvårdssjuksköterskan förstå detta. Detta så att närstående ska 

kunna vara en tillgång vid vårdandet av den kritiskt sjuka patienten både för teamet men även 

för patienten och sig själva. Därmed behöver tid avsättas så att intensivvårdssjuksköterskan kan 

vara det stöd närstående behöver. 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling 

Genom att göra en större studie till exempel longitudinell studie med fler deltagande närstående 

hade varit intressant då detta hade kunnat generera en större generaliserbarhet över en större 

population. Resultatet hade kunnat implementeras för ett vårdutvecklingsarbete inte enbart lo-

kalt utan även nationellt.  

Vidare hade kvalitativa metodstudier kring närståendes levda erfarenhet och tankar i den levda 

kontexten på IVA varit intressant att studera då de själva kan beskriva sin psykiska hälsa mer 

utförligt jämfört med denna studien. Att kunna implementera kunskapen om hur närstående mår 

på IVA kan detta synliggöras med hjälp av vårdutvecklingsarbete samt initiativtagandet till att 

utnyttja andra yrkesprofessioner såsom kurator, personal från svenska kyrkan och annan rele-

vant profession för att tillsammans bättre ta hand om närstående. 
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Bilaga I 

Beskriva närståendes ångest och/eller depression och hur den psykiska 

hälsan påverkas till patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning 

 

Jag identifierar mig som: 

• Kvinna 

• Man 

• Annat 

 

Ålder: 

_____________________________________________________________________ 

Vad är din relation till den närstående du hälsar på? 

_____________________________________________________________________ 

Hur länge har din närstående varit inlagd på intensivvårdsavdelningen? 

_____________________________________________________________________ 

Får din närstående hjälp med andningen av en respirator? 

• Ja 

• Nej 

Har du sedan tidigare en ångest- och/eller depressionsdiagnos? 

• Ja 

• Nej 

På vilket sätt kan du beskriva att din psykiska hälsa har påverkats av att din närstående vårdas 

på en intensivvårdsavdelning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOD________________ 
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HAD SJÄLVSKATTNINGSFORMULÄR 
 

Läs igenom varje påstående och sätt ett kryss i den ruta som bäst beskriver hur du har känt dig 

den senaste veckan. Fundera inte för länge över dina svar; din spontana reaktion inför varje 

påstående är förmodligen mer korrekt än ett svar som du tänkt på länge. 

1. Jag känner mig spänd eller ”uppskruvad” 
 För det mesta 

 Ofta 

 Då och då 

 Inte alls 

8. Jag känner mig som om jag gick på ”lågt varv” 
 Nästan jämt 

 Mycket ofta 

 Ibland 

 Inte alls 
 

2. Jag uppskattar samma saker som förut 
 Precis lika mycket 

 Inte lika mycket 

 Bara lite 

 Knappast alls 

9. Jag får en slags känsla av rädsla som om jag hade 

”fjärilar i magen” 
 Inte alls 

 Någon gång 

 Rätt ofta 

 Mycket ofta 
 

3. Jag får en slags känsla av rädsla som om någon-

ting förfärligt håller på att hända 
 Alldeles bestämt och rätt illa 

 Ja, men inte så illa 

 Lite, men det oroar mig inte 

 Inte alls 
 

10. Jag har tappat intresset för mitt utseende 
 Absolut 

 Jag bryr mig inte så mycket om det som jag borde 

 Jag kanske inte bryr mig om det riktigt så mycket 

 Jag bryr mig precis lika mycket om det som förut 
 

4. Jag kan skratta och se saker från den humorist-

iska sidan 
 Lika mycket som jag alltid kunnat 

 Inte riktigt lika mycket nu 

 Absolut inte så mycket nu 

 Inte alls 

11. Jag känner mig rastlös som om jag måste vara 

på språng 
 Verkligen mycket 

 En hel del 

 Inte så mycket 

 Inte alls 
 

5. Oroande tankar kommer för mig 
 Mycket ofta 

 Ofta 

 Då och då men inte så ofta 

 Bara någon enstaka gång 

12. Jag ser fram emot saker och ting med glädje 
 Lika mycket som förut 

 Något mindre än jag brukade 

 Klart mindre än jag brukade 

 Nästan inte alls 
 

6. Jag känner mig glad 
 Inte alls 

 Inte ofta 

 Ibland 

 För det mesta 

13. Jag får plötsliga panikkänslor 
 Verkligen ofta 

 Rätt ofta 

 Inte så ofta 

 Inte alls 
 

7. Jag kan sitta i lugn och ro och känna mig av-

spänd 
 Absolut 

 Oftast 

 Inte ofta 

 Inte alls 

14. Jag kan njuta av en bra bok, ett bra radio- eller 

TV- program 
 Ofta 

 Ibland 

 Inte så ofta 

 Mycket sällan 
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Bilaga II 

Beskriva närståendes ångest och/eller depression och hur den psykiska häl-

san påverkas till patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning 

 

Information till vårdpersonal 

 

Vi vill först och främst tacka för er hjälp och tid. Våra enkäter delas ut till närstående (familj, 

nära vänner, etc.) som besöker en patient på er intensivvårdsavdelning. Av etiska skäl vill vi 

bara att vuxna över 18 år som svarar på enkäten. Det går bra om flera besökare till samma pa-

tient svarar. 

Om en närstående inte vill svara på enkäten när ni frågar så ber vi att ni svarar på frågorna ne-

dan så vi kan göra en bortfallsanalys. 

 

Den närstående ni frågade var: 

• Kvinna 

• Man 

 

Den närstående är hur gammal? 

_________________________________________________________ 

Eller alternativt: 

Den närståendes ålder ni frågade uppskattas vara: 

• 18–30 

• 31–49 

• 50–79 

• Över 80 

 

Vilken typ av relation har den närstående till patienten? 

________________________________________________________ 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Sofia Åkerlund   Jenny Lindgren 

E-post: xxx    E-post: xxx 

Tfn: xxx    Tfn: xxx 

KOD________________  
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Bilaga III 

 

Institutionen för hälsovetenskap 

 

Verksamhetschefs godkännande av datainsamling till studien: 

Beskriva närståendes ångest och/eller depression och hur deras psykiska hälsa påverkas till 

patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning. 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

mot intensivvård vid Högskolan Väst i Trollhättan. Som del av denna utbildning skriver vi en 

magisteruppsats där vi vill beskriva närståendes ångest och/eller depression och hur den psykisk 

hälsan påverkas till patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning. 

Bakgrund 

Närstående till en kritiskt sjuk patient har ett stort behov av stöd. Risken för att utveckla ångest, 

depression och posttraumatiskt stressyndrom är mycket stor, då intensivvårdstiden ställer stora 

krav och är påfrestande både fysiskt och psykiskt. Om närstående ska orka vara den stöttande 

personen och länken till den kritiskt sjuka patienten måste intensivvårdssjuksköterskan skapa 

förutsättningar och arbeta preventivt för att motverka ohälsa. För att tydliggöra hur närstående 

mår till patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning behöver detta studeras under inten-

sivvårdstiden så att intensivvårdssjuksköterskan kan vara mer aktiv i sina handlingar och ar-

betssätt. 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva förekomst av ångest och/eller depression och hur den psy-

kiska hälsan påverkas hos närstående till patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning. 

Metod 

Vi har med detta brev kontaktat verksamhetschefer på olika intensivvårdsavdelningar i västra 

Sverige och informerat om studiens syfte. Vi önskar att en sjuksköterska kan utses på er avdel-

ning som ansvarig för enkäterna så att enkäterna behandlas korrekt och konfidentiellt. Vi önskar 

tillåtelse om att sjuksköterskor och undersköterskor på er avdelning delar ut och samlar in en-

käterna till närstående under februari-april, 2019. Närstående kan exempelvis vara en familje-

medlem eller annan nära anhörig till era patienter. Av etiska skäl vill vi bara att vuxna över 18 

år svarar på enkäten. Liknande information till närstående kommer att bifogas med enkäterna. 

Enkäten kommer bestå av några frågor om den närstående (exempelvis ålder och kön), en öppen 

fråga om dennes psykiska hälsa och självskattningsformuläret Hospital Anxiety and Depression 

Scale [HAD]. Vi uppskattar att det kommer att ta de närstående 5–15 minuter att fylla i enkäten. 

Deltagarna kommer att informeras skriftligt om syftet med studien, informerat samtycke kom-

mer att inhämtas och information om hur de kan komma i kontakt med oss. Studien kommer 

att genomföras enligt forskningsetiska principer där deltagarnas uppgifter kommer att hanteras 

konfidentiellt och deras svar kommer att behandlas så att obehöriga inte får tillgång till dem. 
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Ingen uppföljning eller kontakt kommer tas av oss. Vid allvarlig känslomässig påverkan så 

hänvisar vi deltagarna till vårdpersonalen eller deras vårdcentral. Att delta är naturligtvis helt 

frivilligt och kan avbrytas när som helst. Det färdiga och godkända examensarbetet kommer att 

finnas tillgängligt via Högskolan Väst i form av ett examensarbete på magisternivå. 

Vår handledare heter Veronika Karlsson, universitetslektor på institutionen för vårdvetenskap 

på Högskolan Väst. Hon kan nås på email: xxx eller på telefon: xxx. 

 

Trollhättan, 2019-02-14 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Sofia Åkerlund   Jenny Lindgren 

E-post: xxx    E-post: xxx 

Tfn: xxx    Tfn: xxx 
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Institutionen för hälsovetenskap 

 

Skriftligt godkännande av datainsamlingen till studien: 

Beskriva närståendes ångest och/eller depression och hur deras psykiska hälsa påverkas till 

patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning. 

 

 

Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att enkäter får delas ut på avdelningen en-

ligt ovanstående. 

 

_______________________________________ 

Namn, ort, datum 

_______________________________________ 

Namnförtydligande 
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Bilaga IV 

 

Institutionen för hälsovetenskap 

 

Forskningsinformation 

Beskriva närståendes ångest och/eller depression och hur deras psykiska hälsa påverkas 

till patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning. 

Bakgrund 

Närstående till patienter som är kritiskt sjuka har en stor risk att drabbas av ångest, depression 

och posttraumatiskt stressyndrom. Intensivvårdssjuksköterskans funktion på en intensivvårds-

avdelning är bland annat att ta hand om och ge stöd till närstående till den kritiskt sjuka patien-

ten. Genom att intensivvårdssjuksköterskan bjuder in närstående till att vara delaktiga i vården 

och skapa en tillitsfull relation kan risken för psykisk ohälsa minskas. Tidigare forskning har 

visat att efter intensivvårdstiden kan psykisk ohälsa hos närstående pågå väldigt länge. För att 

intensivvårdssjuksköterskan ska kunna, redan under vårdtiden, förebygga och ge rätt stöd till 

närstående är det viktigt att synliggöra förekomsten av ångest och/eller depression. 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva närståendes ångest och/eller depression och hur den psykiska 

hälsan påverkas till patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning. 

Förfrågan om deltagande 

Din närstående vårdas på en intensivvårdsavdelning i västra Sverige, därför blir du tillfrågad 

med hjälp av vårdpersonal av att delta i studien. Vi har tillfrågat verksamhetschefer på olika 

intensivvårdsavdelningar i västra Sverige om det gick bra att ta kontakt med dig som närstående 

till den kritiskt sjuka patient som för tillfället vårdas hos dem. 

Hur går studien till och var kan jag ta del av studiens resultat? 

Vi har kontaktat ett antal verksamhetschefer på olika intensivvårdsavdelningar i västra Sverige 

och informerat om syftet med studien. Vi ber därför om ditt tillstånd om att svara på en enkät 

och delta i studien. Om du väljer att delta i studien, kommer vi, med hjälp av vårdpersonalen 

på aktuell intensivvårdsavdelning att dela ut en enkät till dig. Du ombeds att svara på frågor om 

vem du är som deltar. Beskriva med egna ord om hur du upplever påverkan av din psykiska 

hälsa och fylla i ett självskattningsformulär om hur du mår. Vi uppskattar att detta kommer att 

ta ca 5–15 minuter att svara på. Enkäten och dina svar kommer därefter att samlas in och ana-

lyseras. Det färdiga och godkända examensarbetet kommer att finnas tillgängligt via Högskolan 

Väst i form av ett examensarbete på magisternivå. 
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Finns det risker med att delta? 

Vi ser inga risker med att du deltar i studien, men enkäten kan röra upp jobbiga känslor. Ta 

kontakt med din vårdcentral eller vårdpersonal för mer information om hur du kan söka hjälp 

med dessa känslor. 

Finns det fördelar med att delta? 

En ökad självkännedom om den psykiska hälsan kan bli en fördel genom att delta i studien, 

övriga personliga fördelar finns det inte. Målet är att belysa förekomsten av ångest och/eller 

depression hos närstående under vårdtiden. 

Hantering av data och sekretess 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst utan att du 

behöver ange någon orsak. Oavsett val kommer detta inte att påverka den vård och omsorg din 

närstående får.  

Dina svar kommer att hanteras konfidentiellt och med sekretess, inga obehöriga kommer att 

kunna ta del av dem. Endast författare och handledare kommer att kunna ta del av dina svar. 

Vid godkänt examensarbete kommer enkäter och kodnycklar att förstöras. 

 

Trollhättan, 2019- 02- 14 

 

 

Sofia Åkerlund   Jenny Lindgren 

Student, specialistsjuksköterska mot  Student, specialistsjuksköterska mot 

intensivvård    intensivvård 

Högskolan Väst, Trollhättan  Högskolan Väst, Trollhättan 

Tel: xxx    Tel: xxx 

E-post: xxx    E-post: xxx 

 

Handledare 

Veronika Karlsson 

Fil., Dr, universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan Väst, Trollhättan 

Tel: xxx 

E-post: xxx  
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Institutionen för hälsovetenskap 

 

Informerat samtycke till studien - 

Beskriva närståendes ångest och/eller depression och hur den psykiska hälsan påverkas till pa-

tienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning 

 

 

Ja, jag ger mitt samtycke till att delta i studien. Jag har fått möjlighet att läsa igenom 

informationen om studien och fått ställa de frågor jag behövt.  

Jag är medveten om att jag kan avbryta när som helst och att mitt deltagande är helt frivilligt.   

 

 

 

_______________________________ 

Namn, ort, datum 

_______________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOD________________ 
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    Bilaga V 

Enskild författares bidrag 

Kurs: Examensarbete i omvårdnad, magister- med inriktning mot intensivvård. EXD 800  

Arbetets titel: ”Försöka känna hopp samtidigt som jag försöker vara förberedd på det värsta” 

– att vara närstående till en intensivvårdspatient.  

Författare: Sofia Åkerlund, xxx 

Inledning: Har skrivit en stor del av innehållet i inledningen, men att vi tillsammans har gått 

igenom innehållet och språket.  

Bakgrund: Har skrivit en större del av innehållet i bakgrunden som det är nu. Jenny skrev en 

stor del av bakgrunden initialt, men efter att ha ändrat syftet blev en del av hennes bortvalt. 

Dock har vi tillsammans bestämt vad bakgrunden ska innehålla och ordningen. Tillsammans 

har vi gått igenom språket.  

Metod: Vi har valt design tillsammans utifrån syftet. Metod delen är gemensamt beskrivet och 

språket genomgånget. Samtliga avsnitt i metoden är skrivet tillsammans och genomgånget av-

seende språket. Samtliga analyser är genomförda tillsammans och diskuterade. 

Resultat: Är diskuterat tillsammans. Jag har skrivit den kvalitativa delen, Jenny har skrivit den 

kvantitativa delen. Varje författare har läst vad den andra har skrivit och godkänt innehållet. 

Tillsammans är språket genomgånget.  

Diskussion: Båda metoddiskussionerna har jag skrivit texten till, men är genomgången av Jenny 

så att båda är överens om innehållet och språket. Bortfallet har Jenny beskrivet, jag har godkänt 

innehållet. Resultatdiskussionen har Jenny skrivit samtligt innehåll på den kvantitativa delen 

medan jag har skrivit mestadels av texten till den kvalitativa, allt är genomgånget tillsammans 

avseende innehåll och språk. Samtliga diskussioner är diskuterade gemensamt.  
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Enskild författares bidrag 

Kurs: Examensarbete i omvårdnad, magister- med inriktning mot intensivvård. EXD 800  

Arbetets titel: ”Försöka känna hopp samtidigt som jag försöker vara förberedd på det värsta” 

– att vara närstående till en intensivvårdspatient. 

Författare: Jenny Lindgren xxx 

Inledning: Jag har skrivit en mindre del av innehållet i inledningen, men vi har tillsammans gått 

igenom innehållet och språket. 

Bakgrund: Jag har skrivit ungefär hälften av innehållet i bakgrunden. Dock har en ändring av 

syftet gjort att mycket av det fick väljas bort. Tillsammans har vi bestämt vad bakgrunden ska 

innehålla och ordningen. Tillsammans har vi gått igenom språket. 

Metod: Vi har valt design tillsammans utifrån syftet. metod delen är gemensamt beskrivet och 

språket genomgånget. Samtliga avsnitt i metoden är skrivet tillsammans och genomgånget av-

seende språket. Samtliga analyser är genomförda tillsammans och diskuterade. 

Resultat: Är diskuterat tillsammans. Sofia har skrivit den kvalitativa delen, jag har skrivit den 

kvantitativa delen. Varje författare har läst vad den andra har skrivit och godkänt innehållet. 

Tillsammans är språket genomgånget. 

Diskussion: Båda metoddiskussionerna har Sofia skrivit texten till, men är genomgången av 

båda så att båda är överens om innehållet och språket. Bortfallet har jag beskrivet, Sofia har 

godkänt innehållet. Resultatdiskussionen har jag skrivit samtligt innehåll på den kvantitativa 

delen medan Sofia har skrivit mestadels av texten till den kvalitativa, allt är genomgånget till-

sammans avseende innehåll och språk. Samtliga diskussioner är diskuterade gemensamt. 
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