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Sammanfattning 
Bakgrund: När en patient blir svårt sjuk drabbas även de anhöriga. Det är av stor vikt 
att sjuksköterskan uppmärksammar de anhöriga, då de kan vara i behov av stöd och 
omvårdnad. Anhöriga till svårt sjuka patienter kan uppleva känslor som rädsla, 
ensamhet, hjälplöshet samt osäkerhet. Syfte: Syftet var att beskriva mötet och 
interaktionen mellan sjuksköterskan och anhöriga till svårt sjuka patienter. Metod: 
Studien är en allmän litteraturstudie baserad på kvalitativ och kvantitativ forskning. 
Resultat: Analysen resulterade i fem huvudkategorier; ”att skapa en relation med 
anhöriga”, ”information”, ”kommunikation”, ”emotionellt stöd” samt ”att göra anhöriga 
delaktiga”. Det framkom att information hade stor betydelse för de anhörigas 
välbefinnande samt att flera sjuksköterskor upplevde en osäkerhet inför de anhöriga. 
Slutsats: Anhöriga har ett stort behov av att informeras om patientens tillstånd. Som 
sjuksköterska är det viktigt att inte glömma de anhöriga utan att se till hela familjen.  
Utbildning och handledning krävs inom området, då sjuksköterskorna känner osäkerhet 
i mötet med anhöriga till svårt sjuka patienter.   
 
Nyckelord: Anhörig, sjuksköterska, svårt sjuk, interaktion, information 
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Abstract 
 
Background: When a patient becomes seriously ill it also effects the patients relatives. 
It is essential for the nurse to pay attention to the relatives as they may need support and 
care as well. Relatives of seriously ill patients may experience feelings such as fear, 
loneliness and uncertainty. Aim: The aim was to describe the meeting and interaction 
between nurses and families of seriously ill patients. Method: The study was a general 
literature study based on qualitative and quantitative research. Result: The analysis 
resulted in five main categories; ”to create a relationship with relatives”, ”information”, 
”communication”, ”emotional support” and ”making families involved”. It was revealed 
that the need for information had a significant impact on the families well being. Nurses 
experienced uncertainty about dealing with the families. Conclusion: Relatives have a 
great need to be informed about the patient’s condition. As a nurse, it is important not to 
forget about the families of the patient. More training and guidance are needed in this 
area, where nurses feel uncertain about meeting with relatives of seriously ill patients.  
 
Keywords: relative, nurse, critically ill, interaction, information  
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BAKGRUND 
Att vara sjuk eller frisk, att ha hälsa eller ohälsa, är föränderliga och individuella begrepp och 

är därför svåra att definiera. Enligt hälsoteoretikern Katie Erikssons kan hälsa definieras 

utifrån fyra olika punkter: 

• A; Upplevd hälsa trots tecken på ohälsa 

• B; Verklig hälsa, inga tecken på ohälsa 

• C; Upplevd och konstaterad ohälsa  

• D; Upplevd ohälsa samt en känsla av icke välbefinnande 

Denna litteraturstudie kommer att inrikta sig på anhöriga till personer som befinner sig i punkt 

C. Det är en person som upplever sjukdom som också är medicinskt konstaterad (Blume, 

Karlström & Lennartsson 2000). Sjuksköterskan möter dagligen svårt sjuka och döende 

patienter. Dessa patienter kan ha olika sjukdomar samt vara i alla åldrar, behoven är olika och 

individuella (Mathisen 1997). En svårt sjuk människa kan ha svårt att se till sina 

grundläggande behov. Omvårdnaden kring individen syftar till att tillgodose dessa behov samt 

att skapa en miljö som stödjer läkningsprocessen. Målet behöver och kan inte alltid vara att 

bli frisk utan målet är att skapa ett välbefinnande för patienten (Selin-Thörnqvist 1998). Att 

vara svårt sjuk kan till exempel innebära att behandlas palliativt (Mathisen 1997). Enligt 

World Health Organisation förbättrar palliativ vård livskvaliteten för patienter och familjer 

som drabbats av livshotande sjukdom, genom att lindra symtom och smärta samt ge ett 

andligt och psykosocialt stöd i livets slut och sorg (WHO 2009).  

 
En stor del av vårdyrket handlar om att vårda sjuka individer samt att möta och bemöta 

människor i olika situationer. Ett möte bör innefatta närvaro, intresse och engagemang 

(Blume et al. 2000). Det är viktigt att bemöta människor på ett empatiskt, respektfullt och 

lyhört sätt. Beroende på hur kommunikationen är mellan individerna kan bemötandet 

upplevas som positivt och/eller negativt (Jahren Kristofersten, Nortvedt & Skaug 2005). 

Genom kommunikation utbyter människor tankar, känslor och erfarenheter. Detta gör att 

individer skapar olika former av kontakt med varandra och relationer byggs upp. I vissa 

situationer kan det vara svårt att möta människan med ord. Genom att använda kroppsspråk, 

ansiktsuttryck och beröring kan olika känslor förmedlas (Blume et al. 2000).  
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Det är fördelaktigt att sjuksköterskan arbetar efter ett holistiskt tänkande, genom att se den 

enskilda patienten som en helhet. Detta innefattar patientens fysiska, psykiska, sociala, 

kulturella samt andliga behov, men omfattar även att se till patientens familj (Slevin & Wilkin 

2003). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor är en familj en social enhet som består av 

individer som har någon form av anknytning till varandra, genom blod, släktskap eller en 

emotionell relation (ICN:s etiska kod 2000). Varje familj består av enskilda individer och 

enligt Blume et al. är en familjemedlem en anhörig, såsom en förälder, ett barn eller annan 

släkting, men kan också vara en nära vän (Blume et al. 2000). Att vara anhörig handlar om en 

ömsesidig relation mellan två människor (Whitaker 2009).  

  

 Looking after the patient individually, we cannot stop at basic nursing care, 

  looking after the individual who is a unit of the community, looking after the 

  patient’s whole and their family as well     

          (Slevin & Wilkin 2003 s. 54) 

 

Anhöriga har en viktig roll i vårdandet av sjuka patienter. För att främja patientens hälsa är 

det därför av vikt att göra de anhöriga delaktiga i vårdandet (SOU 2000:6). Under de senaste 

årtiondena har anhöriga fått en mer betydande roll och ses numera som en tillgång, både 

utifrån sjuksköterskans men också utifrån patientens perspektiv. Det har blivit vanligare att 

patienten och dennes familj ses som en helhet och mer fokus läggs vid familjefokuserad 

omvårdnad. Med detta menas att om en sjukdom drabbar en familjemedlem berörs hela 

familjen, då individerna påverkar och påverkas av varandra. I sjukvården bemöts familjen på 

olika sätt beroende på sjuksköterskans föreställningar om dennes betydelse (Benzein, 

Hagberg & Saveman 2009). Även patientens anhöriga kan vara i behov av stöd och 

uppmuntran, men det har visat sig i tidigare studier att de ofta känner sig försummade och 

förbisedda (Blume et al. 2000). 

 

The staff up there were marvelous, they really were. But they are extremely busy. 

And . . . I’m sure I could have turned to them, [but] one can  

see they’re extremely busy: They’re always running . . . It’s not the  

nurses’ job to look after me. Their job is to look after their patients. . . .  

What close relatives might need help with . . . [is to] talk with a psycholo-  
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gist [or a] chaplain; that’s what one can imagine needing then. 
          (Sandén & Hydén 2002 s. 38) 
 

Familjefokuserad omvårdnad kan kopplas till systemteorin som innebär att hela familjen ses 

som ett system, förändras en del påverkas hela systemet. Om någon i familjen blir sjuk, 

påverkas därmed hela familjen. Relation och kommunikation är centrala begrepp som teorin 

grundar sig på. Relationen är det som yttrar sig mellan människor i en kommunikation. Som 

sjuksköterska är det viktigt att vara uppmärksam på att relationer kan förändras vid olika 

händelser. Om exempelvis modern som varit mittpunkten i familjen drabbas av sjukdom, sätts 

hela systemet (familjen) i obalans. Vad gäller kommunikation är detta ett redskap som 

människan använder för att förmedla sina uppfattningar och upplevelser (Ekern 2003). 

Patientens vård påverkar indirekt de anhöriga, samtidigt som det påverkar patienten när 

sjuksköterskan ser till de anhöriga (Sand 2001).  

  

Att vara anhörig till en svårt sjuk patient kan upplevas på olika sätt. Enligt Andershed visar 

tidigare studier att den anhöriga kan uppleva känslor som rädsla, ensamhet, hjälplöshet, 

osäkerhet, känsla av minskad kontroll samt oro för framtiden och den nya livssituationen. 

Detta gör att den anhöriga kan vara i behov av stöd (Andershed 2005). För att sjuksköterskan 

ska kunna hjälpa de anhöriga bör hon minska belastningen för familjen genom att ge stöd 

samt medverka till ett bra samarbete. Sjuksköterskan ska även ge anhöriga möjligheter att 

bearbeta sina känslor, intryck och värna om deras relation till patienten, samt erbjuda andra 

möjligheter till stöd (Bugge 2003). Enligt Andershed visar studier även att det är av värde för 

de anhöriga att vara delaktiga i patientens vård samt få information om patientens tillstånd. 

Detta är något som sjuksköterskan bör främja (Andershed 2005). 

SYFTE 
Syftet var att beskriva mötet och interaktionen mellan sjuksköterskan och anhöriga till 

svårt sjuka patienter.  

METOD 

Design 
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie som främst stödjer sig på kvalitativ 

men även på kvantitativ forskning. En allmän litteraturstudie syftar till att analysera och 
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beskriva kunskap inom ett specifikt område utifrån tidigare studier (Forsberg & 

Wengström 2003).  

Urval och datainsamling 
Studien grundar sig på vetenskapliga artiklar som söktes i databaserna, CINAHL, 

PubMed och PsycINFO. Dessa databaser valdes eftersom de fokuserar på omvårdnad, 

vårdvetenskap och psykologi (Polit & Beck 2006). De sökord som användes var; 

“care”, “critical illness”, “critically ill”, “descriptions”, ”dying”, “end-of-life”, 

“experience”, “families”, “family members”, “information”, “nurse”, “nursing staff”, 

“palliative care”, “patients”, “perceptions”, “perspective”, “relatives” och “support”. 

Sökorden justerades samt kombinerades under processens gång. De fullständiga 

sökningarna redovisas i bifogat sökschema (Se bilaga 1).    

Sökningarna begränsades genom olika inklusion- och exklusionskriterier. 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle fokusera på sjuksköterskans perspektiv 

samt spegla de anhörigas upplevelser av sjuksköterskans bemötande. Artiklarna skulle 

vara skrivna på svenska eller engelska då detta är språk författarna behärskar. Ett annat 

kriterium var att artiklarna skulle vara författade år 2000 till 2010 samt bygga på en 

kvalitativ eller kvantitativ ansats. Artiklar exkluderas om de enbart hade ett 

patientperspektiv, inte speglade ämnet, fokuserade på anhöriga till sjuka barn eller inte 

var vetenskapliga. Även manuella sökningar gjordes för att få ytterligare information 

och tips om referenser (Friberg 2006). 

Kvalitetsbedömning och analys  
Kvalitetsbedömningen lutar sig på modifierade granskningsmallar av Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2006) samt Forsberg och Wengström (2003). Mallarna är utformade 

för kvalitativa och kvantitativa studier och innefattar huruvida studien har ett tydligt 

syfte, hur urvalsmetoden är beskriven samt hur data analyserats, etcetera. Artiklarnas 

kvalitet poängsätts efter ett system och delas in i låg, medel eller hög kvalitet, varav 28 

är maxpoäng (Se bilaga 3 och 4) Om en artikel får mellan noll till nio poäng, anser 

författarna att kvaliteten är låg. Mellan tio till 18 poäng bedöms kvaliteten på artikeln 

som medel och mellan 19 till 28 uppskattas kvaliteten som hög. Efter att artikeln 

granskats, fattades beslut om den skulle ingå i analysen eller ej. Artiklarna redovisas i 
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bifogad artikelöversikt (Se bilaga 2). Sammanlagt användes 14 artiklar till 

litteraturstudien. 

De vetenskapliga artiklarna lästes noggrant igenom ett flertal gånger för att 

förstå texternas innebörd. Artiklarna lästes först enskilt för att sedan analyseras 

tillsammans. Författarna fokuserade på studiernas resultat och inriktade sig på det mest 

framträdande i resultatdelen, detta för att sedan skapa en ny helhet av samtliga artiklar. 
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RESULTAT 
Efter att ha läst igenom och analyserat artiklarna skapades olika kategorier, dessa utformades 

sedan till rubriker och underrubriker. Det resulterade i fem huvudrubriker; information, 

emotionellt stöd, sjuksköterskans relation med anhöriga, kommunikation och sjuksköterskans 

syn på anhörigas delaktighet. Det skapades även sex underrubriker.  

 
Med huvudrubrikerna försöker författarna förklara och beskriva de olika delarna i sjuksköterskan och anhörigas 

möte och interaktion med varandra. Underrubrikerna visar att både sjuksköterskan och de anhörigas perspektiv 

speglas. 

Information 

Sjuksköterskans syn på information 
I interaktionen med de anhöriga anses information som ett viktigt element (Stayt 2009). 

Sjuksköterskor ansåg att information skulle ges efter behov. Många upplevde att de 

anhöriga inte ställde frågor då de inte ville upplevas som en belastning (Wilkes, White 

& O´Riordan 2000). Det var även viktigt att informationen var kontinuerlig, eftersom 

anhöriga annars kunde dra felaktiga slutsatser om patientens tillstånd (Eggenberger & 

Nelms 2007). En studie visar att sjuksköterskor lägger vikt vid att ofta informera de 

Emotionellt stöd 
 
 
(Inkluderar 11 
artiklar) 

Sjuksköterskans 
relation med 
anhöriga 
 
(Inkluderar 8 artiklar) 

Kommunikation 
 
 
 
(Inkluderar 6 artiklar) 

Sjuksköterskans 
syn på anhörigas 
delaktighet 
 
(Inkluderar 5 artiklar) 

Anhörigas syn på 
information 

Sjuksköterskans 
syn på emotionellt 
stöd 

Anhörigas syn på 
emotionellt stöd 

Sjuksköterskans 
syn på 
kommunikation  

Anhörigas syn på 
kommunikation 

Sjuksköterskans 
syn på 
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Information 
 
 
(Inkluderar 12 
artiklar) 
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anhöriga om patientens tillstånd (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009). Några gav mycket 

information, andra lite ”...I don´t volunteer information. I wait for them to ask 

questions... (nurse 5, female)” (Hughes, Bryan & Robbins 2005 s. 27).  

 

I give a lot of reassurance to the family. I try and be very good at explaining 

 what is happening, where we´re at with some of the processes. I think those are 

 the key things: a lot of talking, a lot of caring.  

                  (Thompson, McClement & Daeninck. 2006 s. 172)  

 

Sjuksköterskor beskrev att anhöriga ibland beskyllde personalen för att inte ge 

tillräcklig information, anhöriga kunde då upplevas som stressade och aggressiva 

(Engström & Söderberg 2007). Personalen kände att vissa anhöriga kunde vara 

manipulativa och spelade ut sjuksköterskorna mot varandra. Anledningen till detta var 

för att se om de erhöll konsekvent information från samtliga ur personalen (Hughes et 

al. 2005). 

 

I en studie framkom det att personalen mestadels kontaktade de anhöriga om patientens 

tillstånd försämrats. Det ansågs inte lika viktigt att kontakta anhöriga vid patientens 

förbättring eller tillfrisknande (Åstedt-Kurki, Paavilainen, Tammentie & Paunonen-Ilmonen 

2001). Sjuksköterskor beskrev att det var deras plikt att informera de anhöriga som önskade 

information och satte sig ned för att tala med dem individuellt (Söderström, Benzein & 

Saveman 2003). En artikel framhävde att sjuksköterskorna fann det viktigt att förmedla både 

bra och dåliga nyheter, men att de kände sig obekväma i förmedlandet av de dåliga (Stayt 

2009).  

 

… I felt uncomfortable because I knew the patient was going to die but I was  

 trying to sound a little bit hopeful just to soften the blow. I was trying to be 

 honest but felt that I couldn’t be so blunt about it. (RW)  

     (Stayt 2009 s. 1271) 

Anhörigas syn på information 
I flera studier framkom det att anhöriga upplevde ett stort behov av information om patientens 

tillstånd. I studier visade det sig dock att detta behov ej tillfredställdes (Eriksson & Lauri 
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2000; Hughes et al. 2005). Att information är viktigt för familjen var något som även togs upp 

i Wilkes, White och O´Riordan studie (2000). Flera anhöriga upplevde även att de fick kämpa 

för att erhålla information från personalen (Main 2002). Andra ansåg att de endast fick 

information om de bad om det. Den information som gavs handlade mestadels om patientens 

sjukdom och behandling (Eriksson, Arve & Lauri 2006). Trots att det var sjuksköterskan som 

hade den närmsta kontakten med familjerna och ansågs som mycket kompetent, tyckte de 

anhöriga att informationen skulle ges av doktorerna (Hughes et al. 2005).  

Allt eftersom sjukdomsförloppet fortskred upplevde de anhöriga att informationen 

minskade (Eriksson et al. 2006). Informationen som gavs berodde mycket på vilken 

sjuksköterska de pratade med (Hughes et al 2005).  När de anhöriga inte informerades kände 

de sig hjälplösa, frustrerade samt att de förlorade kontrollen. Flera beskrev att de inte klarat 

situationen om det inte vore för sjuksköterskans vilja att förse dem med information i alla 

lägen (Wilkes et al. 2000).  

Emotionellt stöd 

Sjuksköterskans syn på emotionellt stöd 
Sjuksköterskor beskrev att det viktigaste sättet att stödja de anhöriga på var att finnas där och 

visa att de brydde sig. Det var av vikt att få de anhöriga att förstå att de var betydelsefulla 

samt att betona att de inte var i vägen (Engström & Söderberg 2007). Några anhöriga 

upplevde att sjuksköterskornas stressade arbetssituation ledde till att de förbisåg deras 

känslomässiga behov (Lloyd-Williams, Morton & Peters 2009). Det var viktigt att ge stöd 

genom att förbereda familjen för vad de kunde förvänta sig av sjukdomsförloppet (Wilkes et 

al. 2000). Vissa sjuksköterskor ansåg att det viktigast var att stödja de anhöriga efter 

patientens bortgång, de gav då stöd i form av te och famntag (Main, 2002).  

Personalen upplevde att de anhöriga hade ett behov av privata samtal för att diskutera 

sin egen situation och hur de skulle hantera denna (Åstedt-Kurki et al. 2001). I en annan 

studie visade det sig att 96 procent av personalen sällan eller aldrig frågade om de hade behov 

av samtal kring sin situation och upplevelser (Eriksson & Lauri 2000). I en annan 

undersökning uppgav sjuksköterskor att de ville ha tillgång till sjukhuspräst, kurator eller 

annan kunnig personal som kunde ha djupare diskussioner med anhöriga i svåra situationer 

(Engström & Söderberg 2007).  
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För att kunna ge det stöd som behövs måste sjuksköterskan vara trygg i sin roll. För att känna 

sig trygg i rollen krävs förståelse och erfarenhet av svårt sjuka människor (Thompson et al. 

2006). Sjuksköterskorna menade att en av deras viktigaste uppgifter var att finnas tillhands för 

de anhöriga (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009). I en artikel av Stayt beskrev 

sjuksköterskorna hur de slets mellan att ta hand om patienten, som var deras första prioritet 

och deras ansvar för de anhöriga (Stayt 2007).  

 Sjuksköterskan investerade ofta flera känslor i vårdandet av familjen (Stayt 2009). En 

undersökning visade att många sjuksköterskor ställde orealistiskt höga krav på sig själva. De 

förväntade sig vara någon form av ”super sjuksköterskor” eller ”mirakel arbetare”. De kände 

att de inte kunde uppfyllda dessa krav, vilket förde med sig känslor som skuld och skam 

(Stayt 2007). De upplevde att de behövde mer kunskap och utbildning i ämnet och de kände 

att självförtroendet brast i förmedlandet av dåliga nyheter (Stayt 2009). Sjuksköterskor 

markerade betydelsen av att säga sanningen om hur kritisk situationen var, men ville 

samtidigt att familjemedlemmarna skulle bevara sitt hopp. När det inte fanns något hopp om 

tillfrisknad räckte det att de fanns där och gav tröst (Engström & Söderberg 2007). 

Anhörigas syn på emotionellt stöd 
De anhöriga uttryckte ett behov av emotionellt stöd. Det viktigaste var att personalen var 

fysiskt närvarande och gav sig tid att lyssna på dem (Eriksson & Lauri 2000; Thompson et al. 

2006). Enligt Eriksson och Lauri upplevde de väldigt lite av denna typ av stöd (Eriksson & 

Lauri 2000).  

 

  I would have liked someone to put an arm around me, to look after me, to ask if I 

 wanted tea, seeing the state I was in, I was out of my mind. You need someone to 

 lead you and someone to spend time with you. 

                    (Lloyd-Williams et al. 2009 s. 661)  

 

Det var av värde för familjerna att känna kontroll under vårdtiden (Wilkes et al. 2000). I en 

studie av Main framkom det att anhöriga överlag blivit väl omhändertagna (Main 2002). I en 

annan studie visade det sig att det fanns begränsad möjlighet att diskutera sin egen situation 

(Eriksson & Lauri 2000). Det visade sig även att ingen av de anhöriga erbjudits vidare hjälp 

som kontakt med präst eller kurator (Lloyd-Williams et al. 2009). 
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We’ve had kind of a bad experience with a nurse. After we talked about it we realized 

 that she was there for John but we didn´t feel that she was there for us. She did not 

 seem to understand what was important to us...I guess that is part of her job to be 

 there for him and take care of him, but what about remembering that we are here too. 

                   (Eggenberger & Nelms 2007 s. 1624) 

Sjuksköterskans relation med anhöriga 
Ett sätt för sjuksköterskan att skapa en relation till de anhöriga kan vara genom att ge 

information (Eggenberger & Nelms 2007). För att skapa en relation tyckte 

sjuksköterskan att det var viktigt att bygga upp ett förtroende mellan sig själv och 

familjen. Förtroendet bygger på fyra faktorer; information, empati, intimitet och 

självbevarelse (Stayt 2009). Om sjuksköterskorna kände att de anhöriga hade förtroende 

för dem, stärktes deras mod att ställa känsliga frågor och ta initiativ till interaktion. En 

god relation gjorde det möjligt att ge stöd i känslomässiga situationer genom att vara 

nära och trösta (Söderström et al. 2003).  

 

I think trust and the relationship with the family is really important. It can be difficult 

 though because often families are only here for a short time and you have to build a 

 relationship with the family in that time and get to know them as much as you can. I 

 feel much more comfortable liaising with a family who I know and know that they trust 

 and respect me. (WH) 

     (Stayt 2009 s. 1270) 

 

I en studie visade det sig att majoriteten av personalen ansåg att det var mycket viktigt att 

etablera en kontakt med patientens familj. En liten del av personalen ansåg att denna kontakt 

var mindre viktig. Personalen värnade om familjemedlemmarna då de kunde vara ett stöd och 

en tillgång för patienten. Större delen av personalen tyckte det var mycket eller ganska viktigt 

att skapa en relation till patientens anhöriga. En liten skara ansåg att det inte alls hade 

betydelse för vårdandet. Relationen till familjen upplevdes som betydelsefull för att främja ett 

holistiskt tänkande. Några menade att det inte var viktigt att skapa en relation till de anhöriga 

då deras primära uppgift var att vårda patienten (Åstedt-Kurki et al. 2001). Andra menade att 

skapa en tillitsfull och öppen relation till de anhöriga var en av de mest krävande delarna i 
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vården. Förmågan att interagera och skapa kontakt med de anhöriga var något som 

sjuksköterskorna hade lärt sig med tiden, genom professionella och privata erfarenheter. De 

använde sin intuition, förmåga och erfarenhet för att läsa av andra människor och skapa 

kontakt med patienter och anhöriga genom att vara närvarande, lyssna och erbjuda tröst. De 

var samtidigt noga med att inte kränka de anhörigas integritet (Söderström et al. 2003; Fridh 

et al. 2009).  

 

If you take those five minutes worth of time you´ll get it back later. Shut out everything  

going on around you. It´s just you and me. And it doesn´t need to take very long. Just 

show that you care. Just listen to them.  

(Söderström et al. 2003 s. 188) 

 

I frågan om huruvida patienten eller dess anhöriga var viktigast, svarade majoriteten av 

personalen att det var patienten som kom i första hand; ”...our primary task is to care for the 

patient...”(Åstedt-Kurki et al. 2001 s. 145). Andra menade att de anhöriga hade stor betydelse 

i vårdandet av patienten, då de känner patienten och dennes behov bäst;”...Illness is a crisis 

for the whole family... the family influence the patient and vice versa...” (Åstedt-Kurki et al. 

2001 s. 144). Sjuksköterskorna såg främst till patienten och när denne var tillfreds och 

komfortabel, kunde tid ägnas åt de anhöriga (Main 2002; Fridh et al. 2009).  

 

En av de största anledningarna till att det inte blev någon bra relation mellan 

sjuksköterskan och familjen var bristen på tid och hög arbetsbelastning (Fridh et al. 

2009). 

 

Well, it´s very hectic on the ward itself. You have anywhere from 5 – 6 patients, 

 you´re lucky if you only have four when you have someone that´s palliative, and 

 you feel like it's a tug of war. You want to be there for the family, you want to be 

 there for the patient, but you also have other patients you have to take care of. 

                                            (Thompson et al. 2006 s. 174) 

 

En engagerad relation mellan sjuksköterskan och familjen upplevdes hos vissa sjuksköterskor 

som tillfredställande, men om relationen blev för intim kunde den upplevas som 
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ansträngande. Sjuksköterskorna kände ett känslomässigt krav att se till familjerna, men 

skapade ofta olika strategier för att upprätthålla en viss distans. Sjuksköterskan upplevde det 

som ett problem då hon inte fick komma för nära de anhöriga, samtidigt som det inte fick 

skapas för stor distans mellan dem. Hon skulle vara en medmänniska samtidigt som hon 

skulle vara professionell (Stayt 2009; Stayt 2007). I känslomässigt påfrestande situationer 

försökte sjuksköterskorna skydda sig själva genom att distansera sig och undvika personlig 

involvering. Somliga menade att de blivit hårda och förlorat sin medkänsla. Andra upplevde 

att anhöriga ibland visade misstro till deras kompetens eller ogillade dem som personer. Detta 

var en bidragande faktor till att sjuksköterskan skapade distans och undvek att involveras mer 

än nödvändigt (Söderström et al. 2003).  

 

I had this one family who were really intense. They seemed to expect so much 

 from me. They were just really demanding. So this one day I decided that it was 

 time for the patient’s wash so asked the family to go and come back in half an 

 hour. I drew the curtains and just gathered my thoughts. I just needed some time 

 without the family there, just because they were so intense. (LC)   

          (Stayt 2009 ss. 1272-1273) 

Kommunikation 

Sjuksköterskans syn på kommunikation 
Kommunikationen underlättades mellan personalen och familjen om patienten hade en 

positiv inställning till denna relation. Även personalens öppenhet påverkande 

kommunikationen positivt. Något som komplicerade kommunikationen var personalens 

tidsbrist, otillgänglighet samt blygheten att närma sig familjen eller familjens blyghet att 

ta kontakt med personalen. Det visade det sig att en fjärdedel av personalen var 

initiativtagare till kommunikation med de anhöriga. I de flesta fall var det de anhöriga 

som fick ta detta initiativ (Åstedt-Kurki et al. 2001).  

 
Personalen uppgav att de ofta kände sig obekväma i mötet med anhöriga till svårt sjuka eller 

döende patienter. De reflekterade ofta över sina ordval. De undvek ord som ”att dö” eller 

”död”, i stället användes fraser som ”inte kommer vara med oss så mycket längre” eller 

”komma till himlen”. Sjuksköterskorna upplevde att de inte fick träning eller utbildning i 
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denna typ av situationer (Main 2002). I en av artiklarna beskriver sjuksköterskan sin rädsla 

för att säga fel saker (Stayt 2007). 

 

 I mean I didn´t have a problem dealing with the daughter really. You know when 

 I was in work mode I was willing to answer a million questions about her 

 mother´s care, But I think when the thought of her mother dying sank in and she 

 was really upset she became very demanding. I don´t know, I just didn´t know 

 how to deal with it I guess. I was trying to comfort her but I just felt as though I    

 was saying the wrong things 

      (Stayt 2007 s. 626) 

 

Sjuksköterskan upplevde det lättare att bemöta de anhöriga om de visste sjukdomens utgång, 

de kunde då vara öppna och ärliga i sin kommunikation (Thompson et al. 2006). De ansåg 

även att det var lättare att kommunicera med familjen när patientens vård var noga planerad 

(Åstedt-Kurki et al. 2001). Personal med lång erfarenhet kände sig bekväma i sin 

kommunikation med anhöriga i svåra situationer (Main 2002).   

Anhörigas syn på kommunikation 
Det visade sig att många anhöriga tyckte det var viktigt att sjuksköterskan var den som 

tog initiativ till kommunikation, men de var också själva villiga att arbeta för en god 

relation. Det var även viktigt för de anhöriga att sjuksköterskan förmedlade förståelse 

för deras situation (Eggenberger & Nelms 2007).  

  

We had a great nurse...He was willing to answer all our questions. If you asked 

 him anything he was there...just being personable. Telling us straight up what’s 

 going on is definitely helpful, but it is nice when they can bring it down to a level 

 where we feel like they are explaining it to us. Having nurses and doctors be 

 honest with us and keeping us informed helped us cope. No matter how bad it is, 

 you still much rather hear the honest truth...But somehow still maintaining some 

 hope. They show us they care about us 

               (Eggenberger & Nelms 2007 s.1623) 
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I en artikel av Lloyd-Williams, Morton & Peters framkom det att anhöriga upplevde 

somliga sjuksköterskor som framfusiga och okänsliga i sitt bemötande, då de ibland 

använde opassande ord och uttryck; ”It was terrible being told that my son´s brain was 

’scrambled’ ” (Lloyd- Williams et al. 2009 s. 661). 

Sjuksköterskans syn på anhörigas delaktighet 
Sjuksköterskor beskrev hur anhöriga hade blivit en mer betydande del av deras arbete de 

senaste åren, medan andra ansåg att de alltid varit viktiga (Engström & Söderberg 2007). Att 

uppmuntra anhörigas närvaro hos svårt sjuka patienter var viktigt för sjuksköterskorna och de 

ansåg att det var deras uppgift att motivera dem till detta (Fridh et al. 2009). Sjuksköterskor 

beskrev att de kunde bli bättre på att få de anhöriga att delta i vårdandet av patienten. De 

beskrev även hur patientens familj var en viktig del av deras arbete, en del som kunde ta 

mycket tid och energi (Engström & Söderberg 2007). Några ansåg att familjens delaktighet i 

omvårdnaden komplicerade arbetet, då de upplevde att de anhöriga ställde komplicerade 

frågor (Åstedt-Kurki et al. 2001). I situationer där patienten var väldigt sjuk och i behov av 

mycket omvårdnad, upplevdes de anhöriga ofta som ett hinder (Stayt 2007). I en studie av 

Söderström et al. uppgav sjuksköterskor att de inte ville störas i sitt arbete genom att de 

anhöriga ifrågasatte deras sätt att vårda. ”Sometimes I need to point out, that I am the one that 

knows best. I need to tell them that this is my area.” (Söderström et al. 2003 s. 189). När 

anhöriga var närvarande medan sjuksköterskan arbetade med en patient, beskrev 

sjuksköterskan en känsla av att vara observerad och intog ibland en försvarsposition. 

Anhöriga blev ofta tillsagda att lämna rummet medan de tog hand om en patient, särskilt i 

akuta situationer (Söderström et al. 2003).  

 

I get stiff, I cannot be natural when I feel observed from all angles and corners. The 

work is not smooth and easy when you feel you have to weigh each word on a gold 

scale. Then it is not natural to talk either, it becomes forced, strange.  

       (Söderström et al. 2003 s. 189) 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva mötet och interaktionen mellan sjuksköterskan och 

anhöriga till svårt sjuka patienter. Litteraturstudien resulterade i flera centrala fynd, men 

resultatdiskussionen kommer att fokusera på de tre mest framträdande; informationens 

betydelse för de anhöriga, att anhörigas känslomässiga behov förbises samt sjuksköterskans 

osäkerhet och krav.  

 

Litteraturstudien visade att information var det som hade störst betydelse för de anhöriga. 

Utan information kände de sig hjälplösa, frustrerade samt utom kontroll. Genom att delge 

anhöriga information medverkade det till att de lättare kunde hantera situationen samt skapade 

en trygghet. Informationen uttrycktes som ett stöd för de anhöriga. Flera studier visade att 

behovet av information inte alltid uppfylldes, av olika anledningar. Informationen som gavs 

berodde mycket på vilken sjuksköterska de pratade med.  

Lyckander menar att de anhöriga har ett behov av information och stöd. Det är viktigt 

att ta hänsyn, bekräfta och se dem. Hon menar att det är lättare att ge stöd till anhöriga om de 

är väl insatta i situationen, men det är samtidigt viktigt att informationen som ges är på 

patientens villkor (Lyckander 2001). Det kan vara av fördel att informera både patienten och 

den anhörige samtidigt, för att undvika eventuella missförstånd samt av emotionella skäl. 

Patienten kan ha svårt att förstå informationen direkt samt vara i ett förnekande 

(Christoffersen & Gamborg 1997; Faulkner & Maguire 1999). Är den anhöriga välinformerad 

och trygg kan detta överföras till patienten genom uppmuntran och förståelse (Jahren 

Kristoffersen 2005). 

 För en familj är det ofta naturligt att vara involverad och delaktig i varandras liv, blir 

en familjemedlem svårt sjuk, är det för många självklart att finnas vid dennes sida. Att bli 

informerad kan vara ett sätt att känna delaktighet och en trygghet för både sig själv men också 

för den sjuke, då ofta hela familjen påverkas i svåra situationer. Som sjuksköterska är det av 

stor vikt att vara medveten om hur oerhört viktig informationen kan vara för de anhöriga. 

Författarna menar samtidigt att det är grundläggande att tänka på patients autonomi och ha i 

åtanke att alla relationer är olika. Det är inte självklart att patienten vill delge sina anhöriga all 

information om dennes tillstånd.  
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Ett annat centralt fynd som visades i studien var att flera anhöriga upplevde att deras 

känslomässiga behov förbisågs. Det framkom att ingen av de anhöriga erbjudits vidare hjälp 

för att hantera situationen. Även personalen upplevde att de anhöriga hade behov av att 

diskutera sin situation för att lättare hantera den. Det visade sig att sjuksköterskorna ville ha 

tillgång till sjukhuspräst, kurator eller annan kunnig personal som kunde ha djupare 

diskussioner med anhöriga i svåra situationer.  

Johansson påpekar att de anhöriga inte känner att de blir sedda, samt att sjukvården 

inte tar till vara på deras åsikter och synpunkter. Det är viktigt att visa respekt för de anhöriga 

samt att se dem (Johansson 2007). Beck-Friis anser att det är viktigt att personalen ser både 

patienten och de anhörigas behov. Han menar att ett grundläggande mänskligt behov är att bli 

sedd (Beck-Friis 1994). Faulkner och Maguire menar att det är lätt att glömma de anhöriga. 

Samtidigt som anhöriga kan vara i behov av professionell hjälp anser de sig inte ha rätt till 

detta, då de menar att fokus ska ligga på patienten (Faulkner & Maguire 1999). Kvåle menar 

att det är lätt att de anhöriga glöms bort i vårdandet av patienten. För att de anhöriga ska 

kunna hantera situationen måste kunnig personalen anpassa denna för familjen och de bör få 

erbjudande till samtal och reflektion (Kvåle 2002).  

Anhöriga är en viktig del i vårdandet av svårt sjuka patienter. När en patient blir svårt 

sjuk sätts individuella vårdplaner upp, detta bör även innefatta de anhöriga då de också 

drabbas. Enligt systemteorin kan hela familjen ses som ett system, påverkas en del i systemet 

så sätts allt i obalans. Det är därför av stort värde att sjuksköterskan ser till hela familjen. En 

tanke kan vara att en vårdplan upprättas för hela familjen om detta önskas. På så sätt 

inkluderas de anhöriga i vården samtidigt som deras behov uppmärksammas. Det bör även 

finnas ett mer utvecklat närverk som kan stötta sjuksköterskan i arbetet med de anhöriga. Mer 

resurser bör läggas på kuratorer och annan kunnig personal som kan stödja och finnas till 

hands för hela familjen. På så sätt glöms inte de anhöriga bort och hela patienten ses i sitt 

sammanhang.  

 

Resultatet visade även att flera sjuksköterskor inte tog initiativ till kommunikation med de 

anhöriga, utan att det ofta var de anhöriga som fick ta detta initiativ. Detta berodde bland 

annat på personalens blyghet, tidsbrist och/eller otillgänglighet. Det visade sig också att 

personalen kände sig obekväm i mötet med anhöriga till svårt sjuka patienter, då de var osäkra 

på hur de skulle bemöta dem. Personalen eftersträvade utbildning för att lättare kunna hantera 
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denna typ av situationer. Flera sjuksköterskor hade orealistiska krav på sig själva som de 

kände att de inte kunde uppfylla, vilket förde med sig känslor som skuld och skam. De 

förväntade sig vara någon form av ”supersjuksköterskor” eller ”mirakelarbetare”.  

Christoffersen och Gamborg menar att sjuksköterskan måste vara medveten om sin 

roll och kompetens samtidigt som hon måste inse sina begränsningar. Det är viktigt att vara 

trygg och stabil i vårdandet runt medmänniskor till svårt sjuka patienter. Samtidigt som 

sjuksköterskan har ett ansvar att fylla, måste hon inse att hon inte är mer än människa 

(Christoffersen & Gamborg 1997). Känslor som osäkerhet och rädsla kan uppkomma då 

erfarenhet saknas. Tidsbristen och hög arbetsbelastning kan leda till att sjuksköterskan känner 

dåligt samvete vilket i sin tur kan medföra känslor som skuld. För att hantera denna typ av 

situation krävs handledning och utbildning (Sjöberg et al. 1998). Beck-Friis betonar att 

sjuksköterskans kompetens ska ge patienten och dennes anhöriga trygghet, värme och 

livskvalitet (Beck-Friis 1994).   

Det är viktigt att sjuksköterskan känner sig trygg i sin roll, för att våga vara den som 

tar initiativ till kommunikation och för att möta svåra situationer. En anledning till 

osäkerheten kan vara brist på erfarenhet hos exempelvis nyexaminerade sjuksköterskor. För 

att undvika detta kan mer utbildning och handledning vara ett alternativ. Frågan är hur det 

kommer sig att sjuksköterskorna ställer så höga krav på sig själva och känner osäkerhet i 

svåra situationer? Kan det bero på en stressig arbetsmiljö, för höga förväntningar från 

omgivningen eller brist på kunskap och erfarenhet? Svaren är troligtvis många, men för att 

stärka sjuksköterskan i dessa situationer, kan en form av reflektion vara till nytta. Genom att 

diskutera olika situationer med andra och mer rutinerade kollegor, kan erfarenheter och tankar 

utbytas och sjuksköterskorna kan stötta och stärka varandra.    

 

Metoddiskussion 
Författarna valde att göra en allmän litteraturstudie, syftet med denna form av studie var att 

täcka in all tidigare forskning inom det valda området. Mycket tid har lagts på 

artikelsökningar, dock kan ingen garanti ges att all forskning täckts in. Sökningarna kunde 

resulterat i flera eller andra artiklar om andra sökord använts eller kombinerats. Författarna 

anser dock att de sökord som använts var väl utarbetade och igenomtänkta, samt att de även 

funnits med i andra studier. Databaserna som använts anses vara relevanta för ämnet samt 
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vanliga för denna typ av studie. För att skapa struktur i sökschemat har sökningarna 

begränsats och justerats genom att exempelvis endast söka i ”title” eller ”abstract”. Detta 

gjordes för att avgränsa antalet sökträffar, för att underlätta att hitta artiklarna igen.

     

Ett kriterium var att artiklarna skulle vara från år 2000 till 2010, detta gjorde att äldre 

forskning exkluderades. Författarna anser att detta var nödvändigt för att få ett så aktuellt 

perspektiv på studien som möjligt. Ett annat kriterium var att artiklarna skulle vara skrivna på 

svenska eller engelska då detta är språk författarna behärskar. Detta kan ha gjort att relevanta 

artiklar på andra språk exkluderats. Då artiklarna var skriva på engelska kan innehållet ha 

misstolkats i översättningen, då engelska inte är författarnas modersmål. Studiens tyngd vilar 

på kvalitativa artiklar då dessa gav den typ av beskrivning av upplevelser som söktes, då 

dessa artiklar syftar till att skapa förståelse för individers erfarenheter och upplevelser 

(Segesten, 2006). Kvantitativa artiklar användes även för att se samband samt få en bild av 

hur många människor som berörs (Forsberg & Wengström 2003). Manuella sökningar gjordes 

för att ytterligare öka chanserna att täcka in hela området. Genom att titta på tidigare studiers 

referenslista gavs många tips om ytterligare artiklar. Resultatet baseras på 14 artiklar, vilket 

ökar studiens trovärdighet.  

 

Artiklarna lästes först igenom enskilt för att sedan läsas och analyseras tillsammans. Detta 

gjordes för att undvika språkliga missförstånd när texterna översattes från engelska till 

svenska, samt för att undvika att missa relevant information. Författarna medvetandegjorde 

även sin förförståelse och la denna åt sidan, för att inte påverka resultatet. Majoriteten av 

studierna var genomförda i Norden. Om de haft ett bredare globalt perspektiv hade troligtvis 

resultatet blivit annorlunda på grund av kulturella och ekonomiska skillnader.  

     För att granska artiklarnas kvalitet har författarna använt sig av två granskningsmallar, 

en för kvalitativa samt en för kvantitativa artiklar. Enligt mallarna är artiklarnas kvalitet 

antingen medel eller hög vilket stärker studiens trovärdighet. Vissa frågor i 

granskningsmallarna uppfattades som svårttolkade, detta kan ha påverkat artikelgranskningen. 

Mallarna som författarna utgick ifrån vid kvalitetsgranskningen hade inga förutbestämda 

kriterier gällande om kvaliteten var låg, medel eller hög. Dessa kriterier har författarna själva 

skapat genom att dividera den totala poängen i tre. Detta gav en rimlig bild av hur artiklarnas 

kvalitet kunde delas in. Författarna ansåg att artiklarnas metod, frågeställning och 
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trovärdighet måste vara väl beskrivna i studierna för att uppnå god kvalitet. De artiklar som 

inkluderades i litteraturstudien uppfyllde dessa krav.  

 

Slutsats 
Studien visade att information är viktigt för de anhöriga i deras välbefinnande. Information 

skapar en känsla av delaktighet, trygghet samt fungerar som ett stöd. Stöd i form av samtal 

med kunnig personal efterlyses av både anhöriga och sjuksköterskor. Mer resurser behövs för 

att fånga upp de anhöriga. Då flertalet sjuksköterskor känner sig obekväma i mötet och 

interaktionen med anhöriga till svårt sjuka patienter, krävs mer utbildning och handledning 

för att stärka dem. Studien visade även på osäkerhet och höga krav hos sjuksköterskor. 

Studien ställer sig frågan varför det är såhär. Mer forskning inom området efterfrågas då 

sjuksköterskan har en central roll i vårdandet. 
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Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 
Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av sökning 

(tex. fritext, ab-
stract, nyckelord, 
MESH-term) 

Antal 
träffar 

Motiv till 
exklusion av 
artiklar 

Utvalda artiklar  

2010-04-09 
 

PsycINFO Nurse* (title) AND 
perception* (title) AND 
end-of-life (title) AND 
family members (abstract) 

2000-2010, English only Title, Abstract 2 st. Svarade inte till 
syftet, för 
specialiserat.  

1 st. Nurses’ 
perceptions of quality 
end-of-life care on an 
acute medical ward 

2010-04-10 PsycINFO Relatives (Title) AND 
support (Title) AND 
information (abstract) 

English only, 2000-2010, 
Adulthood (18 yrs & 
older) 

Title, abstract 4 st Berör ej ämnet, 
psykiska 
sjukdomar 

1 st. Informational 
and emotional support 
for cancer patients'  
relatives 
 

2010-04-11 
 

PsycINFO Relatives (title) AND end-
of-life (title) AND care 
(title) 

2000-2010, English only Title 4 st. Svarade inte till 
syftet, en 
användes till 
bakgrunden.  

The End-of-Life Care 
Experiences of 
Relatives  
of Brain Dead 
Intensive Care 
Patients 

2010-04-11 
 
 

CINAHL Relatives (title) AND dying 
(title) AND patients (title) 

2000-2010, linked full 
text, English 
 

Title 4 st. Berör andra 
områden 

1 st. Management of 
relatives of patients 
who are dying 

2010-04-10 
 

PsycINFO Family (Title) AND 
experience (Title) AND 
critical illness (Title) 

English only, 2000-2010, 
Adulthood (18 yrs & 
older) 

Title 1 st  1st. Being family: the 
family experience 
when an adult 
member is  
hospitalized with a 
critical illness 
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Begränsningar Typ av sökning 
(tex. fritext, ab-
stract, nyckelord, 
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exklusion av 
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Utvalda artiklar  

2010-04-11 
 
 
 
 

CINAHL Nurses (title) AND caring 
(title) AND experience 
(abstract) AND relatives 
(abstract) 

Linked full text, 2000 -
2010, english 

Title, Abstract 2 st Användes i 
bakgrunden 
 

Nurses’ experiences 
of caring for families 
with relatives in 
intensive care  
Units 

2010-04-12 
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(title) AND dying (title) 
AND descriptions (title) 

English, 2000- 2010 Title 1 st  Doing one’s utmost: 
Nurses’ descriptions 
of caring  
for dying patients in 
an intensive care 
environment 
 

2010-04-12 
 
 

CINAHL Family members (title) 
AND nursing staff (title) 
AND perspective (abstract) 

English, 2000 - 2010 Title, Abstract 1 st  Interaction between 
adult patients' family 
members  
and nursing staff on a 
hospital  ward 
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CINAHL Support (title) AND 
relatives (title) AND death 
(title) 

English, 2000-2010.   Title 1 st  Informational and 
emotional support 
received  
by relatives before 
and after the cancer  
patient’s death 

2010-04-16 CINAHL Information (title) AND 
support * (abstract) AND 
families (title) AND 
palliative care (abstract) 

English, 2000-2010 Title, Abstract 1 st.  Empowerment 
through information: 
supporting rural 
families of oncology 
patients in palliative 
care 
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exklusion av 
artiklar 

Utvalda artiklar  

2010-04-19 
 

PubMed Families (title) AND 
critically ill (title) AND 
care (title) AND nurses 
(title/abstract) 
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years, English 

Title, title/abstract 3 st Handlar om barn 1 st. Death, empathy 
and self preservation: 
the emotional labour 
of caring for families 
of critically ill adult 
intensive care 

2010-04-19 CINAHL Relatives (title) AND 
critical care (title) AND 
perspective (all text) 

2000-2010, english Title, all text 2 st  Close relatives in 
intensive care from 
the perspective of 
critical care nurses 
 
Relatives experience 
of critical care 
 

2010-04-19 CINAHL Nurse* (title) AND 
experience* (title) AND 
interaction* (title) AND 
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2000-2010, english Title 1 st  Nurses´experiences of 
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Bilaga 2 

Artikelöversikt      
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Thompson, 
G., 
McClement, 
S., Daeninck, 
P. 
 
Canada 
2006 
 

Nurses’ perceptions of 
quality end-of-life 
care on an acute 
medical ward 

Att utveckla en förståelse 
för den process 
sjuksköterskor genomgår 
när de ger en kvalitativ 
vård i livets slutskede samt 
att utveckla en teori 
grundad i deltagarnas 
upplevelser. 

Grounded theory. 
10 sjuksköterskor från två 
olika avdelningar deltog, 
semistrukturerade 
intervjuer och 
observationer.  

Semistrukturerade 
intervjuer, spelades in 
och transkriberades. 
De analyserades för 
att sedan jämföras.  

Viktigt att finnas tillhands för 
de anhöriga, både fysiskt och 
emotionellt. Viktigt att 
informera de anhöriga samt 
vara trygg i sig själv. Stress 
medför att sjuksköterskor 
måste prioritera var de ska 
lägga sin tid.  

HÖG 

Eriksson, E. & 
Lauri, S. 
 
Finland 
2000 
 

Informational and 
emotional support for 
cancer patients’ 
relatives 
 

Att beskriva vikten av 
information och 
emotionellt stöd till 
anhöriga till cancer 
patienter. 
 

Data samlades in genom 
strukturerade 
frågeformulär till 168 
anhöriga till cancer 
patienter svarade, från 16 
olika onkologavdelningar.  

Datan kodades och 
analyserades med 
hjälp av statistisk 
programvara, 2 
huvudteman bildades 

Resultatet är indelat i två 
teman; stöd i form av 
information till de anhöriga 
och emotionellt stöd till de 
anhöriga. Det framkommer 
att stöd i form av information 
från personalen är viktigare 
än emotionellt stöd. De 
anhörigas behov 
tillfredställdes inte till fullo. 

MEDEL 

Lloyd-
Williams, M., 
Morton, J., 
Peters, S.  
 
England 
2009 

The End-of-Life Care 
Experiences of 
Relatives  
of Brain Dead 
Intensive Care 
Patients 

Att beskriva de uppfattade 
behoven hos familjer till 
hjärndöda patienter 

138 anhöriga 
identifierades av personal, 
brev skickades ut och 29 
deltog, Djupgående 
intervjuer med öppna 
frågor.  

Spelades in och 
transkriberades. 
Analyserade, kodades 
och delades in i 
kategorier.  

Anhöriga upplevde att de 
fick mycket praktiskt stöd 
men att personalen inte såg 
till deras känslomässiga 
behov. En del sjuksköterskor 
upplevdes som hårda och 
okänsliga i sitt bemötande.   

MEDEL 



 

 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Main, J. 
 
United 
Kingdom 
2002 

Management of 
relatives of patients 
who are dying 

Att undersöka viktiga 
frågor gällande perioden 
innan patientens dödsfall 
både utifrån personalens 
samt de anhörigas 
perspektiv.   

18 personer från 
personalen deltog i 
fokusgrupper medan fyra 
anhöriga deltog i 
djupgående, 
ostrukturerade intervjuer.   

Anteckningar fördes 
under fokusgrupperna 
som sedan 
transkriberades, fem 
olika teman 
identifierades.  
Efter de djupgående 
intervjuerna 
identifierades två 
teman. 

I resultatet visar det sig att 
personalen ofta kände sig 
obekväm i situationer med 
anhöriga till döende 
patienter, samt att de inte 
upplevde något stöd från 
arbetsgivaren och brist på 
utbildning. Flera menade 
också att de anhöriga var 
problemet och att patienten 
var deras primära uppgift.   

MEDEL 

Eggenberger, 
S., Nelms, T. 
 
USA 
2007 
 

Being family: the 
family experience 
when an adult 
member is  
hospitalized with a 
critical illness 

Att förstå och förklara 
upplevelsen av att ha en 
vuxen familjemedlem 
inlagd på sjukhus.  
 

Semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor. 11 familjer deltog, 
intervjuades tillsammans. 
Totalt 41 deltagare.   

Lästes igenom, tog ut 
fraser och meningar. 
Inspirerad av 
hermeneutisk metod.    

Familjen betyder mycket när 
någon medlem blir sjuk. 
Information är viktigt för att 
undvika missförstånd. 
Anhöriga anser att det är 
sjuksköterskans jobb att ta 
initiativ till kontakt.  

HÖG 

Stayt, L-C. 
 
United 
Kingdom 
2007 
 

Nurses’ experiences 
of caring for families 
with relatives in 
intensive care  
units  
 

Att undersöka 
sjuksköterskors upplevelser 
av att vårda familjer som 
har anhöriga på 
intensivvården 
 
 

12 erfarna sjuksköterskor 
intervjuades, två män och 
tio kvinnor. Djupgående 
intervjuer. Inspirerad av 
Heideggers 
fenomenologiska 
tänkande. 

Analyserat enligt en 
sjustegs ram. 
Transkriberades samt 
skapade teman och 
kategorier.   

Sjuksköterskornas 
upplevelser delades upp i tre 
olika kategorier, definition av 
sjuksköterskans roll, 
rollförväntningar och 
rollkonflikt. Deltagarna 
berättade om brister i deras 
självförtroende, tvivel på 
deras kompetens samt 
konflikter mellan sin privata 
och professionella roll.  

HÖG 



 

 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Fridh, I., 
Forsberg, A.,  
Bergbom, I.  
 
Sweden 
2009 

Doing one’s utmost: 
Nurses’ descriptions 
of caring  
for dying patients in 
an intensive care 
environment 
 

Att undersöka 
sjuksköterskors upplevelser 
och uppfattning av att 
vårda döende patienter på 
en intensivvårdsavdelning 
med fokus på ensamma 
patienter, anhöriga och 
miljö 

Nio erfarna sjuksköterskor 
från tre olika avdelningar 
intervjuades, sju kvinnor 
och två män.  

Material lästes igenom 
ett antal gånger, 
meningsbärande 
enheter togs ut och 
märktes med koder. 
Delades in i fyra 
kategorier och 15 
subkategorier.   

Sjuksköterskorna strävade 
efter att göra sitt bästa i 
omvårdnaden av både patient 
och anhöriga. Motiverade 
familjen att närvara. Deras 
viktigaste uppgift gällande de 
anhöriga var att finnas där för 
dem samt ge stöd och tröst.  

MEDEL 

Åstedt-Kurki, 
Tammentie, 
Paavilainen, 
Paunonen-
Ilmonen 
 
Finland 
2001 
 

Interaction between 
adult patients' family 
members  
and nursing staff on a 
hospital ward 

Att få kunskap genom 
interaktionen mellan en 
vuxen patients anhöriga 
och vårdpersonal utifrån 
personalens perspektiv.  

Data samlades in med 
hjälp av frågeformulär, 
155 personer från olika 
avdelningar deltog.   

Analyserades med 
hjälp av statistisk 
programvara, Svar 
med öppna frågor 
transkriberades och 
lästes igenom flertalet 
gånger för att sedan 
delas in i olika 
kategorier.  

Interaktion med anhöriga 
ansåg som viktigt, 
diskussioner skedde 
vanligtvis på avdelningen 
men även genom telefon. 
Vikten av initiativtagande till 
kommunikation diskuterades, 
samt vad som underlättade 
och komplicerade 
interaktionen med familjen.   

MEDEL 
 

Eriksson, E., 
Arve, S. & 
Lauri, S. 
 
Finland 
2006 
 
 
 
 

Informational and 
emotional support 
received  
by relatives before 
and after the cancer  
patient’s death 

Att beskriva anhörigas 
uppfattningar om 
mottagandet av stöd före 
och efter cancerpatientens 
död 

Ett strukturerat 
frågeformulär mailades till 
910 anhöriga varav 376 
deltog i studien.  

Den insamlade datan 
kodades och 
analyserades med 
statistisk programvara, 
varav tre olika 
variabler 
identifierades.  

De anhöriga delger sina 
erfarenheter av emotionellt 
stöd i form av information 
från personalen. Det 
framkom att de fick stöd från 
personalen både före och 
efter patientens bortgång.  

MEDEL 
 



 

 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Wilkes, 
L.,White, K., 
O´Riordan, L.  
 
Australia 
2000 
 

Empowerment 
through information: 
supporting rural 
families of oncology 
patients in palliative 
care 

Att förbättra stöd som ges 
till familjer på onkologen i 
palliativ vård genom att 
skapa en bättre förståelse 
för familjers upplevelser.  

Data samlades in genom 
semistrukturerade 
intervjuer till 19 
familjemedlemmar från 17 
olika familjer.  

Materialet lästes rad 
för rad och 
transkriberades för att 
sedan kodas. 
Materialet kodades 
självständigt för att 
sedan jämföras och 
identifiera teman och 
kategorier. 

Studien handlade om 
familjernas behov av stöd i 
form av information. Det var 
mycket viktigt för familjerna 
att få information. Personalen 
behövde ta ett större ansvar 
för att hjälpa och stödja 
familjerna. 

MEDEL 

Stayt, L. C. 
 
United 
Kingdom 
2009 
 
 
 

Death, empathy and 
self preservation: the 
emotional labour of 
caring for families of 
the critically ill adult 
intensive care 

Att undersöka hur 
sjuksköterskorna 
emotionellt hanterar 
situationen då de möter 
anhöriga till svårt sjuka 
inom intensivvården. 

12 sjuksköterskor 
intervjuades genom 
djupgående intervjuer och 
öppna frågor.  

Intervjuerna spelades 
in lästes flera gånger 
för att sedan 
transkriberas. 
Meningsbärande 
enheter togs ut och 
olika teman skapades. 

Sjuksköterskorna investerade 
flera känslor i vårdandet för 
familjerna. Det visade sig 
viktigt att bygga upp ett 
förtroende till familjen, men 
att det också är viktigt att inte 
komma för nära och bli för 
privat. 

HÖG 

Engström, Å., 
Söderberg, S. 
 
Sweden 
2007 
 

Close relatives in 
intensive care from 
the perspective of 
critical care nurses 
 

Att beskriva 
sjuksköterskors upplevelser 
av anhöriga inom 
intensivvården 

Datan samlades in med 
hjälp av fokusgrupper med 
totalt 24 deltagare. Öppna 
frågor.  

Tematisk 
innehållsanalys.Disku
ssion spelades in och 
transkriberades. Tog 
ut meningsbärande 
enheter och skapade 
kategorier och teman.  

Information från anhöriga 
bidrog till att individualisera 
patientens vård. 
Sjuksköterskor gav stöd till 
de anhöriga i form av 
information, genom att finnas 
till hands och skapa en god 
relation.   

HÖG 



 

 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Hughes, E., 
Bryan, K. & 
Robbins, I. 
 
United 
Kingdom 
2005 
 

Relatives’ experiences 
of critical care 
 

Att undersöka anhörigas 
upplevelser av 
intensivvårdsmiljön och 
identifiera eventuella bevis 
som tyder på traumatiska 
upplevelser, samt att 
utforska hur personal 
uppfattade dessa 
upplevelser. 

Data samlades in genom 
semistrukturerade 
intervjuer med åtta 
anhöriga mellan åldern 
18-65 samt fem 
sjuksköterskor mellan 
åldrarna 18-65. 

Metoden var kvalitativ 
och byggde på 
grounded theory. 
Materialet 
analyserades och 
kodades mening för 
mening 

Anhöriga delger sina tankar 
och erfarenheter om hur det 
är att vara anhörig till en 
patient som intensivvårdas. 
Sjuksköterskorna delar sin 
syn på hur de uppfattar de 
anhörigas erfarenheter. Det 
visar sig att information och 
kommunikation är viktigt för 
de anhöriga. Behoven är 
individuella, vissa kräver mer 
än andra samtidigt som vissa 
sjuksköterskor är mer 
frikostiga med bland annat 
information än andra.  
 

HÖG 

Söderström, I-
M., Benzein, 
E., Saveman, 
B-I.  
 
Sweden 
2003 

Nurses´experiences of 
interactions with 
family members in 
intensive care units 

Att beskriva 
sjuksköterskors upplevelser 
av interaktion med 
anhöriga på intensivvården 

10 sjuksköterskor från två 
olika avdelningar 
intervjuades, öppna och 
djupgående frågor.   

Materialet spelades in 
och transkriberades 
för att sedan kodas 
och delas in i 
kategorier och 
grupper.  

Inbjudande och 
ickeinbjudande interaktioner. 
En del sjuksköterskor ville 
inte att anhöriga skulle vara 
delaktiga i patientens vård, 
andra såg familjens 
delaktighet som en 
självklarhet.  Vissa hade lätt 
för interaktion med de 
anhöriga, andra upplevde det 
som svårt, då det kände sig 
observerade och tog avstånd. 

HÖG 



 

 

Bilaga 3 

GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING 
Kvalitativa studier 

 Fråga Ja Nej
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?  
2 Återger abstraktet studiens innehåll?  

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 
problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?  
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?  
6 Är frågeställningen tydligt formulerad?  
7 Är den kvalitativa metoden beskriven?  
8 Är designen relevant utifrån syftet?  
9 Finns inklusionskriterier beskrivna?  

10 Är inklusionskriterierna relevanta?  
11 Finns exklusionkriterier beskrivna?  
12 Är exklusionskriterierna relevanta?  
13 Är urvalsmetoden beskriven?  
14 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?  
15 Är undersökningsgruppen beskriven?  
16 Är undersökningsgruppen relevant för studiens syfte?  
17 Anges var studien genomfördes?  
18 Anges när studien genomfördes?  
19 Anges vald datainsamlingsmetod?  
20 Är bakgrundsvariablerna för undersökningsgruppen  
21 Är data systematiskt insamlade?  
22 Presenteras hur data analyserats?  
23 Är resultaten trovärdigt beskrivna?  
24 Besvaras studiens syfte?  

25 
Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 
studieresultatet?   

26 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?  
27 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter  
28 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?  

Summa  
Maxpoäng:      28  
Erhållen poäng: 
Kvalitet:     låg  medel  hög 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. & Bahtsevani, C. 
(2006), Forsberg, C. & Wengström Y. (2003). 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 4 

GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING 
Kvantitativa studier 

 Fråga Ja Nej
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?  
2 Återger abstraktet studiens innehåll?  

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 
problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?  
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?  
6 Är frågeställningarna tydligt formulerade?  
7 Är den kvantitativa metoden beskriven?  
8 Är designen relevant utifrån syftet?  
9 Finns inklusionskriterier beskrivna?  

10 Är inklusionskriterierna relevanta?  
11 Finns exklusionkriterier beskrivna?  
12 Är exklusionskriterierna relevanta?  
13 Är urvalsmetoden beskriven?  
14 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?  
15 Finns populationen beskriven?  
16 Är populationen representativ för studiens syfte?  
17 Anges var studien genomfördes?  
18 Anges när studien genomfördes?  
19 Anges vald datainsamlingsmetod?  
20 Anges vilka mätmetoder som användes?  
21 Beskrivs studiens huvudresultat?  
22 Presenteras hur data beabetats statistiskt och analyserats?  
23 Besvaras studiens frågeställningar?  

24 
Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 
studieresultatet?   

25 Diskuterar författarna studiens interna validitet?   
26 Diskuterar författarna studiens externa validitet?  
27 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter  
28 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?  

Summa  
Maxpoäng:      28  
Erhållen poäng: 
Kvalitet:     låg  medel  hög 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. & Bahtsevani, C. 
(2006), Forsberg, C. & Wengström Y. (2003). 
 
 
 
 
 


