
 

 

 

 

 

Institutionen för kirurgiska vetenskaper 

  

 

Närståendes behov av stöd 

- en litteraturstudie inom intensivvård 

  

  

Författare     Handledare 

Cecilia Grönquist     Eva Jangland 

Alicia Nornvall            

 

Examensarbete i vårdvetenskap 7,5 hp           

Specialistsjuksköterskeprogrammet           

inriktning intensivvård 60hp         

2021 



 

 

 

 
Nyckelord: Intensivvård, Närstående, Stöd, Fundamentals of Care, Litteraturstudie 

 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Närstående är en viktig del i vården av patienter som vårdas på 

intensivvårdsavdelningar. Tidigare forskning visar att närstående tenderar att drabbas av 

psykisk ohälsa. Närstående har visat sig ha behov av stöd från omvårdnadspersonalen och har 

på olika sätt uttryckt hur detta behov kan uppfyllas. Forskningen synliggör ett samband mellan 

närståendes mående i relation till hur deras behov av stöd blir tillgodosett när deras 

familjemedlem blir vårdad inom intensivvården. Det är därför av intresse att sammanställa 

kunskapsläget av vilka behov av stöd som finns hos närstående till patienter som intensivvårdas.  

Syfte: Att sammanställa vilka behov av stöd närstående till patienter som vårdas på en 

intensivvårdsavdelning har under vårdtiden.  

Metod: Litteraturstudie med systematisk ansats med en syntes.  

Resultat: Genom att omvårdnadspersonalen uppmuntrar närstående att vara nära patienten, 

tillhandahåller information och bemöter dem med respekt och kompetens, samt ges utrymme 

för egenvård, upplever närstående att de får stöd från omvårdnadspersonalen.  

Slutsats: Omvårdnadspersonalens bemötande av närstående har stor betydelse för deras 

välbefinnande. Att identifiera vilka behov av stöd närstående till intensivvårdspatienter har och 

hur dessa behov kan tillgodoses anses vara viktigt för framtida intensivvård. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING ........................................................................................................................ 5 

1.1. Definition av begrepp ..................................................................................................... 5 

1.1.1. Definition av begreppet närstående/anhörig: .......................................................... 5 

1.2. Teoretisk utgångspunkt ................................................................................................... 5 

Figur 1. Från The fundamentals of care framework as a point of care nursing theorey (sida 

101), av Kitson, 2018. ............................................................................................................ 6 

1.3. Genomgång av det vetenskapliga kunskapsläget ............................................................ 7 

1.4. Problemformulering ........................................................................................................ 8 

1.5. Syfte ................................................................................................................................. 8 

2. METOD ................................................................................................................................ 8 

2.1. Val av design ................................................................................................................... 8 

2.2. Sökstrategi ....................................................................................................................... 9 

2.2.1. Urval av databaser .................................................................................................. 9 

2.2.2. Specificering av sökord ............................................................................................ 9 

2.2.3. Inklusions- och exklusionskriterier .......................................................................... 9 

2.3. Bearbetning och analys ................................................................................................. 10 

2.3.1. Kvalitetsanalys ....................................................................................................... 10 

2.3.2. Resultatanalys ........................................................................................................ 11 

3. FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN ................................................................ 13 

4. RESULTAT ........................................................................................................................ 14 

4.1. Stöd till att kunna vara delaktig .................................................................................... 15 

4.1.1. Att vara nära .......................................................................................................... 15 

4.1.2. Information ............................................................................................................ 16 



 

 

 

4.2. Stöd utifrån personalens kompetens ............................................................................. 16 

4.2.1. Teknisk kompetens ................................................................................................. 16 

4.2.2. Social kompetens .................................................................................................... 17 

4.3. Stöd till egenvård .......................................................................................................... 17 

5. DISKUSSION ..................................................................................................................... 18 

5.1. Resultatdiskussion ......................................................................................................... 18 

5.2. Metoddiskussion ............................................................................................................ 21 

5.3. Slutsats .......................................................................................................................... 22 

6. SJÄLVSTÄNDIGHETSDEKLARATION .................................................................. 22 

7. REFERENSER ................................................................................................................... 23 

7. BILAGOR ........................................................................................................................... 28 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

1. INLEDNING 
I enlighet med kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskan åligger det hen att 

“stödja, informera och involvera närstående i patientvården med ett etiskt förhållningssätt 

bemöta och tillvarata patientens och närståendes behov och resurser vid kritisk sjukdom” 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård, 2020). Vikten av att belysa närståendes roll i 

slutenvården har beskrivits sedan Molter (1979) skapade frågeformuläret The Critical Care 

Family Needs Inventory (CCFNI). Detta formulär innehåller 45 behov hos närstående som 

skattas utifrån en fyra-gradig skala. Denna skala har använts i flera länder och i flera studier 

(Molter, 1979; Verhaeghe, Defloor, Van Zuuren, Duijnstee & Grypdonck, 2005). Detta bidrog 

till att forskningen kring närstående initialt hade en kvantitativ riktning. På 2000-talet har flera 

studier gjorts där forskarna använt modellen CCFNI som utgångspunkt men kompletterat med 

frågor av kvalitativ struktur (Takman & Severinsson, 2006; Verhaeghe et al., 2005). 

 

 

1.1. Definition av begrepp 
1.1.1. Definition av begreppet närstående/anhörig: 

Närstående och anhöriga kan i olika sammanhang betyda olika saker. Enligt Socialstyrelsen 

(i.d.) avser anhörig “person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna” och närstående 

“person som den enskilde anser sig ha en nära relation till”. I studien inkluderas patientens 

familj, partner och nära vänner vilket vidare benämns närstående.  

 

1.2. Teoretisk utgångspunkt 
Det teoretiska ramverket Fundamentals of Care (FOC) består av tre dimensioner (figur 1.) 

etablera en vårdrelation, integrering av omvårdnadens fysiska och psykosociala behov samt 

vårdkontexten där organisation och policy ingår (Kitson, 2018). I denna studie är fokus på den 

mellersta dimensionen som beskriver fysiska och psykosociala behov så som att delge 

information och visa respekt. Den mellersta dimensionen förklarar hur dessa behov kan 

tillgodoses av sjuksköterskan genom att hen kan identifiera dessa behov. Grundläggande för 

detta är att en vårdrelation har skapats. Genom att förstå och kunna möta de fysiska och 

psykosociala behoven skapas förutsättningar för tillfrisknande (Kitson, 2018). FOC har valts 

som teoretiskt ramverk då denna studie syftar till att belysa vilket behov av stöd som kan 



 

6 

 

identifieras hos närstående till intensivvårdspatienten. FOC är till största delen skrivet ur 

sjuksköterska – patientperspektiv.  

 

I en delphistudie med experter från flera olika länder har en sammanfattad definition av FOC 

tagits fram. Huvudresultatet visar på hur sjuksköterskan kan tillgodose det som är essentiellt 

för patientens fysiska och psykosociala välmående. Detta genom att utveckla en positiv och 

tillitsfull relation till så väl patient som närstående. Att stödja och involvera familjer är en av 

de aspekter som tas upp i resultatet av studien under begreppet “relational” som presenteras i 

den mellersta dimensionen. En värdering utförs av viktiga områden som ingår i den basala 

omvårdnaden, resultatet visar att förutom att ge patienten sällskap och stöd, ska även patientens 

familj tillhandahålla detta (Feo, 2017). Enligt Svenska Akademins ordlista (i.d.) beskrivs 

begreppet stöd och stödja som något eller någon som bär upp, hjälper och håller fast vid någon 

annan. Vidare kan den som har stöd av någon förlita sig på och ansluta sig till denna person. 

Denna teoretiska utgångspunkt anses relevant då denna litteraturstudie belyser närstående och 

deras behov av stöd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                     

                    
Figur 1. Från The fundamentals of care framework as a point of care nursing theorey (sida 

101), av Kitson, 2018. 
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1.3. Genomgång av det vetenskapliga kunskapsläget 

Närstående utgör en viktig del av patientbegreppet, och anses sitta på värdefull information som 

kan vara till hjälp för omvårdnadspersonalen så att de kan tillgodose patientens behov (Carlson, 

Spain, Muhtadie, McDade-Montez & Macia, 2015; Engström, Uusitalo & Engström, 2011; 

Söderström, Benzein & Saveman, 2003). Närstående till patienter som vårdas inom 

intensivvården blir ofta patientens talesperson och beslutsfattare (Carlson et al., 2015; 

Söderström, Benzein & Saveman, 2003). Att interagera med närstående har i tidigare studier 

påvisat ökad kvalitet inom vården genom att omvårdnadspersonalen, då närstående är mer 

närvarande, ökar sin noggrannhet i åtgärderna som utförs (Söderström, Benzein & Saveman, 

2003). 

 

Inläggning på en intensivvårdsavdelning sker ofta plötsligt. Det blir en stor omställning på kort 

tid för närstående som kan ge upphov till känslor av hjälplöshet (Meneguin, Dianozo Souza 

Matos, Amante Miot & Fernandes Pollo, 2019). I en studie av Myhren, Ekeberg och Stokland 

(2011) framkommer att närstående kan uppleva vårdtiden mer dramatisk än patienten själv. Det 

är vanligt att närstående till patienter inom intensivvården drabbas av psykisk ohälsa så som 

stress, ångest och depression (Schmidt & Azoulay, 2012; Lamiani, Ciconali, Argentero & 

Vegni, 2018). I en studie av Dias Midega, Souza Barros de Oliviera och Fumis (2019) 

rapporteras att närstående löper högre risk att utveckla depression och oro om patientens 

prognos talar för ökad mortalitet. Då oron för patienten tar överhand har det visat sig att 

närstående tenderar att åsidosätta sina egna behov. Vidare presenteras att närstående till viss 

del räknar med att få hjälp av vårdgivaren med att få stöd att uppfylla dessa behov samtidigt 

som det framgår att sjuksköterskor ofta underskattar närståendes behov av stöd (Verhaeghe et 

al., 2005). Närstående förväntar sig att få vara en del av patientvården, vilken stöds av 

Patientlagen (SFS, 2014:821) som stadgar i § 3 att “Patientens närstående ska få möjlighet att 

medverka vid utformningen och genomförandet av vården, om det är lämpligt och om 

bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta”. International Council of 

Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor beskriver hur sjuksköterskan ska handla på ett etiskt 

sätt i professionen, och belyser att all omvårdnad har en etisk dimension och att sjuksköterskan 

ska ge förutsättning för delaktighet i omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 
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Gaeeni, Farahani, Seyedfatemi och Mohammadi (2014) har i sitt studieresultat rapporterat att 

närstående till patienter som vårdas på intensivvsårdsavdelningar och får stöd av 

omvårdnadspersonalen, genom empati, medkänsla och en positiv attityd, lättare kan återgå till 

ett normalt liv efter intensivvårdstiden. Ett samband har identifierats mellan vårdpersonalens 

agerande och närståendes psykiska mående. Brist på kommunikation, information och 

känslomässigt stöd från personalen har visat sig ge uttryck för missnöje och ökad känsla av 

stress och oro (Carlson et al., 2015).  

 

 

1.4. Problemformulering 

När en person behöver intensivvård påverkar det de närstående. Tidigare forskning har visat att 

närstående till intensivvårdspatienter löper stor risk att drabbas av psykisk ohälsa, såsom 

depression och ångest. Närstående ses som en viktig del i patientvården genom att vara 

patientens företrädare och talesperson. En god relation med närstående anses därför vara en stor 

tillgång för omvårdnadspersonalen. Forskningen har visat ett samband mellan närståendes 

mående i relation till hur deras behov av stöd blir tillgodosedda när deras familjemedlem blir 

vårdad inom intensivvården. Det är därför av intresse att sammanställa kunskapsläget av vilka 

behov av stöd som närstående till patienter som intensivvårdas har. 

 

 

1.5. Syfte 
Att sammanställa vilka behov av stöd närstående till patienter som vårdas på en 

intensivvårdsavdelning har under vårdtiden. 

 

 

 

2. METOD 
2.1. Val av design 
En litteraturstudie med systematisk ansats med en syntes. Denna metod var lämplig då en 

litteraturstudie med systematisk ansats syftar till att identifiera, värdera och sammanställa 

tidigare forskning för att därmed få en förståelse av rådande kunskapsläge (Evans, 2002).  
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2.2. Sökstrategi 

2.2.1. Urval av databaser 

Sökning av artiklar utfördes i databaserna CINAHL och PubMed då de är två etablerade 

databaser inom omvårdnadsforskning. Genom att söka i två databaser minimerades risken att 

gå miste om relevanta artiklar och det stärker sensitiviteten då ett större omfång av artiklar kan  

identifieras (Statens beredning för Medicinsk Utvärdering [SBU], 2017; Willman, Stolz & 

Bahtsevani, 2015). 

 

2.2.2. Specificering av sökord 

Båda sökningarna i PubMed och CINAHL gjordes i funktionen “advanced”. Filter i PubMed 

var “full text”, “reviewed”, “engelska” och “all adult” och filter i CINAHL var “full text”, “peer 

reviewed”, “engelska” och “all adult”. I CINAHL användes “Main headings” och som 

komplement till de sökord som inte fanns som MeSH-termer användes fritext. Sökningen i 

PubMed försöktes efterlikna sökningen i CINAHL genom att söka med liknande sökord i 

fritext. Sökningarna i PubMed gjordes både i “all fields” och “titel/abstract”. I CINAHL 

användes MESH-termerna (Family), (Family Relations), (Extended Family), (Critical Illness), 

(Critical Care) och (Intensiv Care Units) som fritext användes “Families”, “Family 

Relationships”, “Family”, “Support”, “Needs”, “Must” och “Experience”. I PubMed användes 

“Family”, “Families”, “Support”, “Social support”, “Supportive” “ICU” och “Intensive Care 

Unit” i fritextsökning. Family och Families användes, då det på engelska inte finns en  

motsvarighet till “närstående”. Begreppen “Needs” och “Must” användes för att vidga 

begreppet “Support” och för att få en bredare sökning. Kombinationer av sökorden gjordes med 

hjälp av booelska sökoperatorn OR och AND (Polit & Beck, 2017). Exakta sökningar och 

kombinationer presenteras i en söktabell (bilaga 1.).  

  

2.2.3. Inklusions- och exklusionskriterier 
Sökträffarna begränsades med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier. Artiklarna skulle 

finnas fritt tillgängliga i full text, skrivna på engelska och inte utgivna senare än 2010. Ingen 

geografisk begränsning gjordes. Ytterligare inklusionskriterier var patienter över 18 år då 

litteraturöversikten syftar till att belysa närstående till vuxna patienter på en 
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intensivvårdsavdelning. I CINAHL användes också inklusionskriteriet Peer reviewed och i 

PubMed reviewed för att hitta vetenskapligt granskade artiklar. Artiklarna som inkluderades i 

analysen skulle ha ett etiskt övervägande. Evans (2002) menar att inklusionskriterierna 

säkerställer att en homogen grupp av studier analyseras, och därmed att studier som kopplas 

samman till det berörda ämnet inkluderas och stärker specificiteten. Artiklarna som 

inkluderades i resultatet var av kvalitativ design. Exklusionskriterier som används är studier 

med minderåriga och studier som berör patienter och närstående efter intensivvårdstiden samt 

studier ur sjuksköterskeperspektiv. Flödet av inkluderade och exkluderade artiklar presenteras 

i figur 2. 

  

 Figur 2. Urvalsmatris 

 

2.3. Bearbetning och analys 
2.3.1. Kvalitetsanalys  

I den primära sökningen identifierades artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna. Därefter 

lästes titel och abstract och de artiklar som uppfattades besvara syftet valdes ut och presenteras 

i en resultattabell (tabell 1). Artiklarna lästes flera gånger med ett objektivt synsätt. Samtliga 

studier som uppfyllde urvalskriterierna till denna litteraturstudie kvalitetsgranskades utifrån 

SBU:s bilaga 5 “Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik - 

patientupplevelser” (bilaga 2). Artiklarna rankades utifrån låg-medel-hög kvalitet, där i 
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möjligaste mån artiklar med hög kvalitet valdes ut (Statens Beredning för Medicinsk 

Utvärdering [SBU], 2012). Studier som enligt mallen hade under 60 procent uppfyllda kriterier 

inkluderas inte i denna sammanställning. Studier som nått 60-70 procent bedöms ha låg kvalitet, 

studier med 71-84 procent når medel kvalitet och studier >85 procent bedöms ha hög kvalitet 

(SBU, 2017). Den initiala bedömningen utfördes på varsitt håll. För att diskutera eventuella 

differenser i kvalitetsbedömningen utfördes även en gemensam bedömning som bekräftade den 

initiala bedömningen. Efter granskning valdes de artiklar ut som nått medel och hög kvalitet 

och inkluderades i resultatet. Anledningarna till att kvaliteten drogs ner var otydligt beskriven 

relationen mellan forskare och deltagare, bristande beskrivning av teoretisk referensram samt 

att data- och analysmättnad inte diskuterats. En bibliotekarie från Uppsala Universitet användes 

som stöd under litteratursökningsfasen. 

 

2.3.2. Resultatanalys 

Analysen av artiklarnas resultat utfördes enligt en kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats (Elo & Kyngäs, 2007). Analysen förklaras stegvis enligt Elo och Kyngäs (2007). 

1. I första steget lästes artiklarnas resultat var för sig. Därefter granskades artiklarna 

tillsammans för att utesluta eventuella meningsskiljaktigheter. 

2. I steg två identifierades meningsbärande enheter i artiklarna som bedömdes besvara 

studiens syfte. Dessa meningsenheter kodades vilket innebar att en etikett som 

symboliserar vad meningen står för och som kan härledas till textens huvudinnehåll 

skapades. Texten lästes flera gånger och samtliga etiketter som kunde identifieras 

dokumenterades.  

3. När kodningen var klar samlades alla koder i en sammanställd tabell där flera koder 

tillsammans utgjorde en subkategori. Flera subkategorier bildar en kategori. 

4. Kategorierna i sin tur samlades under huvudkategorier som namngavs efter 

karaktäristiska ord för vad de representerar och presenteras i resultatet som 

huvudrubriker. 

Trovärdighet av resultatet säkerställs genom att varje steg redovisas noggrant. Exempel 

redovisas i figur 3. 

 

 



 

12 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. 

Analysmatris 
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3. FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Artiklarna bedömdes objektivt och oberoende av tidigare åsikter och kunskap. Ingen fakta 

förvrängdes eller uteslöts. I enlighet med Polit och Becks (2017) rekommendationer har 

samtliga artiklar som inkluderats haft ett etiskt resonemang. Alla artiklar som valdes ut till 

resultatet redovisades. Vidare genomfördes arbetet med stöd av Vetenskapsrådets 

rekommendationer för god forskningssed för att motverka oredlighet inom forskning, så som 

att motverka plagiat, fabricering eller att vinkla forskningsresultatet (Vetenskapsrådet, 2017). 
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4. RESULTAT 
Resultatet baseras på artiklar innehållandes intervjustudier med närstående till vuxna patienter 

som vårdats på intensivvårdsavdelningar. Två av studierna var från Sverige resterande från 

Spanien, Brasilien, Australien, Irland. Deltagarna var i vuxen ålder. Artiklarnas metoder var 

fenomenologi (tre artiklar), grounded theory (en artikel), hermeneutisk metod (en artikel) samt 

kvalitativ innehållsanalys (en artikel). Samtliga artiklar som inkluderats i resultatet nådde medel 

till hög kvalitetsnivå enligt SBU:s kvalitetsgranskningsmall (tabell 1.).  

 
Författare, 
År,  
Land, 
Tidskrift Titel Syfte Metod Deltagare Resultat  Kvalitet Kommentar 
Blom, H., 
Gustavsson, 
C. & 
Johansson-
Sundler, A.  
2013, Sverige 
Intensive and 
critical care 
nursing  

Participation and 
support in intensive 
care  
as experienced by 
close relatives of 
paitents - A 
phenomenological 
study 

Att utforska 
närståendes  
upplevelser av 
delaktighet och stöd på 
en 
intensivvårdsavdelning  

Kvalitativ 
metod   

7 närstående  Beskriver hur närstående 
upplever vikten av att få 
vara delaktiga och 
närvarande och hur 
vårdpersonalens 
bemötande har betydelse 
för detta 

86%  
Hög 

  
Eriksson. T., 
Bergbom. I. & 
Lindahl. B. 
2011, Sverige, 
Intensive and 
critical care 
nursing  

The experiences of  
patients and their 
families of visiting 
whilst in an 
intensive care unit-
hermenuetic 
interview study 

Tolka och förstå 
meningen av 
närståendes och 
patienters upplevelser 
efter besök på en 
intensivvårdsavdelning  

Kvalitativ 
metod  

5 närstående  
7 patienter 

Beskriver närståendes 
perspektivet som att var på 
scen eller vara bakom 
scenen 

80%  
Medel 

Endast närståendes  
perspektiv har 
inkluderats  

McKiernan, 
M. & 
McCarthy, G.  
2010, Irland , 
Intensive and 
critical care 
nursing  

Family members' 
lived experience in 
the intensive caer 
unit: A 
phemenological 
study 

Att beskriva 
närstående till 
patienter på en 
intesivvårdsavdelnings 
erfarenheter  

Kvalitativ 
metod  

6 närstående  Beskriver hur närståendes 
upplevelser, så som att få 
information, delaktighet, 
personalens kunnande, 
kombinationen att vilja 
stötta patienten och rodda i 
vardagen.  

81%  
Medel 

  
Rodriguez- 
Almagro. J. et 
al.  
2019, Spanien 
Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences  

Experience of care 
through patients,  
family members and 
health professionals 
in an intensive care 
unit: a qualitative 
desvriptive study 

Att utforska 
sjuksköterskors, 
närståendes 
 och 
intensivvårdspatienters 
uppfattning om tiden 
på 
intensivvårdsavdelning
en  

Kvalitativ 
metod  

9 
sjuksköterskor 
9 närstående 
9 patienter 

Belyser utanförskap 
vikten av information  
och ovisshet hos 
närstående 

71%  
Medel 

Endast närståendes 
perspektiv har 
inkluderats  

Santana 
Freitas. L., 
Gomes 
Menezes. I. & 
Carneiro 
Mussi. F.  
2012, 
Brasilien  
Text Context 
Nursing  

Comfort from the 
perspectiv of 
families  
of people 
hospitalized in the 
intensive care unit  

Att förstå betydelsen 
av  
välbefinnande hos 
närstående till 
patienter som vårdas 
på en 
intensivvårdsavdelning  

Kvalitativ 
metod  

14 närstående  Beskriver vikten av 
kompetens,  
bemötande, 
informationsdelgivning 
och att inge tro och hopp 

76% 
Medel 

  

Tabell 1. Resultattabell  
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Wong. P., 
Liamputtong, 
P., Koch, S. & 
Rawson. H.  
2017, 
Australien,  
British 
association of 
critical care 
nurses  

Barriers to families' 
regaining control in  
ICU: 
Disconnectedness 

Närståendes 
upplevelser av deras 
interaktion när en 
familjemedlem vårdas 
på IVA 

Kvalitativ 
metod 

25 närstående 
till 
21 patienter 

Beskriver närståendes 
upplevelser och hur de 
påverkar den när 
personalen är oengagerad, 
har tråkig ton och inte kan 
förmedla hopp.  
Att personalens attityd kan 
göra att man inte vågar 
fråga och upplever 
tillrättavisande negativt.  

76% 
Medel 

Del i en artikel följd, 
fler detaljer om 
urvalsförfarande finns 
att läsa i Wong 2016 

 

 

 

Resultatet består av tre huvudkategorier: ”Stöd till att kunna vara delaktig”, ”Stöd utifrån  

personalens kompetens” och ”Stöd till att kunna utföra egenvård”. 

  

  

4.1. Stöd till att kunna vara delaktig 

4.1.1. Att vara nära 

I första kategorin framkom att närstående upplevde stöd från vårdpersonalen genom att de tilläts 

vara nära patienten under vårdtiden på intensivvårdsavdelningen och genom interaktion med 

personalen. “Talk to him, touch him (the nurse told him/her) in the same way you’d want if it 

was done to you” (Rodriguez-Almagro et al., 2019, s. 917). Närstående upplevde stöd när de 

uppmuntrades att vara delaktiga i vården genom att bland annat beröra patienten och utföra 

lättare omvårdnadsåtgärder om de önskade (Blom, Gustavsson & Johansson-Sundler, 2013; 

Rodriguez-Almagro et al., 2019; Santana Freitas, Gomes Menezes & Carneiro Mussi, 2012). 

Närstående upplevde stöd från omvårdnadspersonalen när de uppmuntrades till att praktiskt få 

hjälpa till i vården och inkluderas i teamet. Detta kunde innefatta att fukta munnen på patienten 

eller byta plats på pulsoxymetern. Närstående menade att det var tillfredsställande och de 

upplevde stöd från omvårdnadspersonalen när de kände sig behövda (Blom et al., 2013; 

Eriksson, Bergbom & Lindahl, 2011).  “I never felt uncomfortable when I was there; never felt 

I was in the way or anything like that. I felt comfortable” (Blom et al., 2013, s. 4). Vidare 

framkom att närstående också upplevde stöd då det respekterades när de inte ville deltaga i 

omvårdnaden utan istället antog rollen som patientens talesperson (Blom et al., 2013; Eriksson 

et al., 2011). Detta presenterades också i en studie av Blom och medarbetare (2013) där det 

framkom att en mor inte önskade vara delaktig i sonens fysiska omvårdnad, då hon blev 
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obekväm av vetskapen om att sonen i det dagliga livet inte hade önskat detta. Blom och 

medarbetare (2013) förklarade att närståendes upplevelse av stöd till delaktighet stärktes då de 

involverades i vården genom att få information om intensivvårdsavdelningens rutiner. Vidare 

beskrev Wong, Liamputtong, Koch och Rawson (2017) att upplevelsen av stöd försvann om 

närstående fick tillsägelser som berodde på utebliven information. 

 

4.1.2. Information 

Samtliga studiers resultat lyfte vikten av att omvårdnadspersonalen kontinuerligt uppdaterade 

närstående med ny information (Blom et al., 2013; Eriksson et al., 2011; McKiernan & 

McCarthy, 2010; Rodriguez-Almagro et al., 2019; Santana Freitas et al., 2012; Wong et al., 

2017). Detta ansågs vara den viktigaste faktorn för att skapa en relation och för närstående att 

känna stöd och trygghet (Blom et al., 2013; Eriksson et al., 2011). Santana Freitas och 

medarbetare (2012) samt McKiernan och McCarthy (2010) tydliggör att närstående önskade få 

sanningsenlig och uppriktig information för att känna stöd. Däremot uppstod känslor av 

osäkerhet och hopplöshet när närstående var tvungna att vänta länge på att få information 

(Rodriguez-Almagro et al., 2019; Wong et al., 2017). Informationen till närstående kunde ges 

på olika sätt, både genom muntlig kontakt på plats och genom att få ta del av vad 

omvårdnadspersonalen skrivit i patientens intensivvårdsdagbok (Blom et al., 2013) och per 

telefon (Santana Freitas et al., 2012). Närstående upplevde att även lite information om 

patientens status hade betydelse för deras upplevelse av stöd (Wong et al., 2017). I en studie av 

McKiernan och McCarthy (2010) framkom att närstående upplevde stöd när de fick information 

utan att de bett om det och att omvårdnadspersonalen försäkrade sig om att de tagit till sig den 

givna informationen. “They have said if he were to deteriorate any bit, we would be the first to 

know and I believe them in that” (McKiernan & McCarthy, 2010, s. 258). 

 

 

4.2. Stöd utifrån personalens kompetens 
4.2.1. Teknisk kompetens  

Vetskapen om att patienten vårdades av tekniskt kunnig och kompetent personal hjälpte 

närstående till patienter som vårdas inom intensivvården att känna stöd. Att 

omvårdnadspersonalen hade kunskap om teknisk apparatur och kunde hantera de tekniska 
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moment som ingick i patientens vård, samt arbetade på ett säkert sätt bidrog till att närstående 

kunde släppa kontrollen (Blom et al., 2013; Santana Freitas et al., 2012). Att 

omvårdnadspersonalen hade hög kompetens och fattade väl grundade beslut rörande patientens 

vård och behandling bidrog till att närstående kände stöd då förtroendet ökade för dem (Blom 

et al., 2013; McKiernan & McCarthy, 2010). 

 

4.2.2. Social kompetens  

I en studie av Eriksson och medarbetare (2011) framkom att samspelet mellan 

omvårdnadspersonalen och närstående var en viktig faktor för att närstående skulle känna stöd. 

Kontinuitet bland omvårdnadspersonalen bidrog till att närstående och patient lärde känna dem 

och utvecklade en relation, vilket ökade närståendes tilltro till att patienten skulle få god vård 

(Blom et al., 2013). I flera studier lyfts också vikten av omvårdnadsvårdpersonalens sociala 

kompetens fram som en stöttande faktor i tillvaron (Blom et al., 2013; Eriksson et al., 2011; 

Santana Freitas et al., 2012; Wong et al., 2017). Det fanns tillfällen då närstående upplevde att 

patienten objektifierades och inte behandlades som en person (Blom et al., 2013; Wong et al., 

2017). Wong och medarbetare (2017) beskriver hur närstående upplevde bristande stöd när 

omvårdnadspersonalen saknade empati och inte kunde sätta sig in i deras situation samt när 

omvårdnadspersonalen uppträdde oengagerat, avståndstagande och inte talade till patienten. 

Vidare beskriver Wong och medarbetare (2017) att närstående upplevde bristande stöd när 

omvårdnadspersonalen inte interagerade med dem och de kände att de var i vägen. Närstående 

var också känsliga för tonläge och hur omvårdnadspersonalen uttryckte sig. Om de blev 

ohövligt bemötta kunde det göra att närstående inte vågade ställa fler frågor (Wong et al., 

2017).  

   

 

4.3. Stöd till egenvård 

I flera studiers resultat framkom att närstående uppskattade när omvårdnadspersonalen 

uppmuntrade till egenvård (Eriksson et al., 2011; Santana Freitas et al., 2012). Att 

omvårdnadspersonalen hade en tillåtande attityd till närstående som vakade vid patientens sida 

under långa dagar upplevdes stödjande. Närstående kände stöd när de uppmuntrades till att ta 

promenader på sjukhusområdet eller till att åka hem och utföra vardagliga sysslor. 
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Distraktionen som detta medförde upplevde närstående som positiv då de tvingades tänka på 

något annat än den sjuke patienten. Att omvårdnadspersonalen stöttade genom att uppmuntra 

till egenvården bidrog till att närstående litade på att omvårdnadspersonalen skulle höra av sig 

om något förändrades i patientens tillstånd (Eriksson et al., 2011; McKiernan & McCarthy, 

2010). 

 

Två studier presenterade att närstående ibland upplevde att de behövde söka stöd utanför 

intensivvårdsavdelningen, det kunde innefatta samtal med präst eller socialarbetare. Närstående 

upplevde stöd från omvårdnadspersonalen när de fick hjälp att kontakta dessa personer (Blom 

et al., 2013; McKiernan & McCarthy, 2010). 

 

  

  

5. DISKUSSION 
5.1. Resultatdiskussion 
Genom att omvårdnadspersonalen uppmuntrar närstående att vara nära patienten, 

tillhandahåller information och bemöter dem med respekt och kompetens, samt ges utrymme 

för egenvård, upplever närstående att de får stöd från omvårdnadspersonalen. 

 

Ett huvudresultat i denna litteraturstudie är att stöd kan ges i form av information (Blom et al., 

2013; Eriksson et al., 2011; McKiernan & McCarthy, 2010; Rodriguez-Almagro et al., 2019; 

Santana Freitas et al., 2012; Wong et al., 2017). Behovet av stöd hos närstående till patienter 

som intensivvårdas tillgodoses av sanningsenlig och uppriktig information (McKiernan & 

McCarthy, 2010; Santana Freitas et al., 2012) vilket stödjs av Engström och medarbetare (2011) 

som förklarar att konflikter mellan omvårdnadspersonal och närstående kan undvikas om 

regelbunden, rak och ärlig information ges. Det framkommer att närstående känner stöd när 

omvårdnadspersonalen är måna om att informationen uppfattats rätt (McKiernan & McCarthy, 

2010). Detta bekräftas av Gaeeni och medarbetare (2014) som menar att närstående uttrycker 

missnöje när de fått information de inte förstått. Således kan en tolkning göras att information 

ses som en central del i att ge stöd till närstående. Vilket bekräftas av den mellersta dimensionen 

i FOC (Kitson, 2018). Det är därför viktigt att intensivvårdssjuksköterskor anpassar 
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informationen utifrån patienter och närståendes förutsättningar för att undvika missförstånd. 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska hen tillhandahålla korrekt, tillräcklig och lämplig  

information till patienter eller enskilda personer på ett kulturellt anpassat sätt vilket ska ligga 

till grund för samtycke inom vård och behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I den 

mellersta dimensionen i FOC är “utbildning och information” till patienten en central del 

Kitson, 2018). I denna litteraturöversikt uppmärksammas att närstående till 

intensivvårdspatienten ofta är talesperson och beslutsfattare, varför denna centrala del i FOC 

kan diskuteras i förhållande till närstående och deras tillgång till utbildning och information 

(Feo et al., 2017). FOC presenterar vikten av att göra närstående delaktiga och stödja familjer, 

vilket också kan bekräftas av studieresultaten i denna litteraturöversikt.  

 

Närstående upplevde stöd när de uppmuntrades till delaktighet i vården och vara nära patienten 

om de önskade (Blom et al., 2013; Eriksson et al., 2011; Rodriguez-Almagro et al., 2019). 

Engström och medarbetare (2011) samt Takman och Severinsson (2006) bekräftar detta genom 

att förklara vikten av att stödja och uppmuntra närstående till att vara nära patienten i vården 

samt respektera när närstående inte vill detta. Resultaten kan härledas till en studie av 

Söderström och medarbetare (2003) som styrker att ökad kvalitet i vården kan uppnås genom 

att närstående är närvarande. Att stödja och involvera närstående anses vara en central del i den 

mellersta dimensionen i FOC (Feo et al., 2017), varför CCFNI (Molter, 1979) i större 

utsträckning skulle kunna användas för att värdera dessa behov. Detta kan vara av värde i vårt 

framtida kliniska omvårdnadsarbete som intensivvårdssjuksköterskor, då 

omvårdnadspersonalen måste respektera att närstående till patienter som vårdas inom 

intensivvården har olika behov av stöd. I Patientlagen (SFS, 2014:821) stadgas i 3 § att 

“Patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet av 

vården, om det är lämpligt och om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar 

detta”. Ur ett samhälleligt perspektiv kan detta förstås som att allmänheten förväntar sig att vi 

som intensivvårdssjuksköterskor ska inkludera och ge stöd till närstående till patienter som 

intensivvårdas. 

 

Omvårdnadspersonalens bemötande har stor betydelse för stöd till närstående på 

intensivvårdsavdelningen (Blom et al., 2013; Eriksson et al., 2011; Santana Freitas et al., 2012; 
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Wong et al., 2017). Detta förklaras i studieresultat som lyfter fram att stödet till närstående 

reduceras när omvårdnadspersonalen saknade empati och uppträdde oengagerat samt inte talade 

till patienten eller att denne objektifierades (Blom et al., 2013; Wong et al., 2017). Resultatet 

kan diskuteras mot Gaeeni och medarbetare (2014) som betonar att empatiskt bemötande och 

medkänsla från omvårdnadspersonalen har god inverkan på närstående och bidrar till att steget 

att återgå till ett normalt liv efter intensivvårdstiden underlättas. Även FOC betonar vikten av 

att bemöta närstående och patient med värdighet och empati (Kitson, 2018). Att vi som 

intensivvårdssjuksköterskor bemöter närstående med empati, värdighet och medkänsla tros av 

resultatet i denna studie ha betydelse i framtida arbete. Det är anmärkningsvärt att närstående 

till patienter som intensivvårdas ibland bemöts med bristande empati när ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor fastställer vilka etiska regler sjuksköterskan ska tillämpa. Att uppträda 

respektfullt, vara lyhörd, visa medkänsla och trovärdighet ingår i kodens första område. I denna 

litteraturöversikts resultat har det uppmärksammats att detta inte alltid tillämpas i praktiken. 

Med stöd av FOC kan omvårdnadspersonalen påminnas om att basala handlingar måste utföras 

med respekt och medkänsla för patient och närstående enligt ramverkets mellersta dimension 

(Kitson, 2018).  

 

Resultatet i denna litteraturöversikt belyser hur närstående upplever stöd att utföra egenvård, 

som innefattar att ta pauser från att vaka vid patientens sida och vila från att vara på 

intensivvårdsavdelningen (Eriksson et al., 2011; McKiernan & McCarthy, 2010). Detta resultat 

bekräftas i en studie gjord av Engström och medarbetare (2011) där jämvikt beskrivs som något 

som måste råda mellan närståendes närvaro och frånvaro. Omvårdnadspersonalen kan med 

hjälp av kunskap om FOC och den mellersta dimensionen som beskriver fysiska och 

psykosociala behov stöttar närstående till egenvård och ge utrymme till att utföra vardagliga 

sysslor. Detta anser vi kan vara positivt både på individ- och samhällsnivå. Detta kan framförallt 

bli värdefullt under längre vårdtider, då närstående eventuellt riskerar att drabbas av 

ekonomiska eller sociala problem. 
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5.2. Metoddiskussion  
För att bäst besvara studiens syfte användes en kvalitativ metod. Till denna litteraturstudie 

valdes en systematisk ansats med en syntes. Syntesen användes för att bearbeta texten i de 

utvalda artiklarna på ett strukturerat sätt (Evans, 2002). Den induktiva designen ansågs besvara 

syftet bäst då vi på ett förutsättningslöst sätt skulle sammanställa behovet av stöd. Sökningar 

gjordes i databaserna CINAHL och PubMed. Inga ytterligare databaser användes då resultatet 

som framkom ansågs tillräckligt omfattande. Sökningarna gjordes med MESH-termer och 

fritext. För att begränsa sökningarna användes databasernas filterfunktion. Detta i kombination 

med att dubbletter redovisades ökar trovärdigheten. För att stärka trovärdigheten ytterligare 

inkluderades endast artiklar som var peer reviewed eller reviewed (Polit och Beck, 2017).  

Inklusions- och exklusionskriterierna valdes utifrån studiens syfte och ansågs besvara detta väl. 

Artiklar från 2010 inkluderades i resultatet då det fanns begränsat antal artiklar ur 

närståendeperspektivet. Det är andra gången vi skriver en litteraturstudie och gör en omfattande 

litteratursökning vilket kan sänka pålitligheten. Därför erhölls hjälp av en bibliotekarie från 

Uppsala universitetsbibliotek vid ett tillfälle vilket stärker pålitligheten.  

 

Trovärdigheten stärktes genom att artikelkvaliteten granskades utifrån SBU:s bilaga 5 “Mall 

för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik - patientupplevelser” 

(SBU, 2012). Samtliga artiklar granskades gemensamt vilket stärker trovärdigheten. Fem 

artiklar nådde medel nivå och en artikel nådde hög nivå vilket kan sänka trovärdigheten. Då vår 

tidigare erfarenhet av artikelgranskning är begränsad kan vi ha varit för kritiska i vår granskning 

varpå de flesta artiklar bara uppnådde medel kvalitet. Artiklarna ansågs dock ha tillräckligt hög 

kvalitet för att inkluderas i resultatet. Artiklar med olika design inkluderades vilket kan sänka 

trovärdigheten. Etiska överväganden har gjorts under studiens gång genom att endast inkludera 

artiklar med ett etiskt resonemang samt att ingen data förvrängts eller plagierats i enlighet med 

Vetenskapsrådets skrift om god forskningssed (2017). 

 

Genom att granska artiklarnas resultat var för sig och därefter tillsammans samt diskutera den 

nedskrivna tolkningen av meningsenheter utifrån resultatet gemensamt, säkerställdes att 

analysen grundades på befintlig data och inte färgades av tidigare erfarenheter och åsikter vilket 

stärker pålitligheten. Detta stärks ytterligare av att utomstående personer granskade 
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analysstegen fram till vad som kom att bli studiens resultat (Polit & Beck, 2017). Vår egen 

erfarenhet av närståendes behov av stöd på en intensivvårdsavdelning är begränsad då 

närstående i stor utsträckning förbjöds besöka sjukhusen under vår praktikperiod på grund av 

Covid-19-pandemin. Således har inte tidigare erfarenheter påverkat analysen av artiklarnas 

resultat avsevärt.  

 

Artiklar från fem olika länder har inkluderats i resultatet: Spanien, Brasilien, Australien, Irland 

samt Sverige. Ingen nämnvärd skillnad i artiklarnas resultat påvisades. Då likheter i studiens 

resultat har identifierats trots en stor geografisk spridning bland inkluderade artiklar, anses detta 

stärka studiens överförbarhet. Resultatet anses därmed vara överförbart till svensk 

intensivvårdskontext samt till intensivvårdsavdelningar i andra länder, dock med hänsyn till 

kulturella skillnader. Det kan vara av värde att ytterligare studera behovet av stöd hos 

närstående från andra kulturer eller med en annan etnisk bakgrund då Sverige är ett 

mångkulturellt land.  

 

 

5.3. Slutsats 
Omvårdnadspersonalens bemötande av närstående har stor betydelse för deras välbefinnande. 

Att identifiera vilka behov av stöd närstående till intensivvårdspatienter har och hur dessa behov 

kan beaktas anses viktigt för framtida intensivvård. Resultatet beskriver vad närstående 

upplever som betydelsefullt för att känna stöd från omvårdnadspersonalen. Detta kan bidra till 

framtida förebyggande arbete, som kan ha betydelse för omvårdnadspersonalens stöd till 

närstående vilket kan öka deras välbefinnande och bidra till en bättre vård. 
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