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SAMMANFATTNING 
 

Intensivvårdspatienter är ofta sederade och intuberade och kan därmed ej vara delaktiga i sin 

vård. Närstående har enligt svensk lag rätt att delta i planering och utförande av vården för 

patienter som inte kan tala för sig. Studier har undersökt och belyst närståendes behov vid 

vård av intensivvårdspatienter. Få studier har fokuserat på närståendes uppfattning om 

delaktighet i vården av intensivvårdspatienter. 

Syfte  

Att undersöka hur närstående upplever sin delaktighet i beslutsfattande och omvårdnad av 

intensivvårdspatienter. 

Metod  

En deskriptiv kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer användes, med en 

fenomenografisk ansats. Nio närstående intervjuades. 

Resultat  

Fem kvalitativt skilda beskrivningskategorier framkom och ordnades hierarkiskt; 

Beslutsfattandets betydelse – medicinska beslut överlämnas, Delta i omvårdnad – både 

positivt och skrämmande, Positivt bemötande avdramatiserar, Viktigt att vara fysiskt nära och 

Tydlig information underlättar delaktighet. Beskrivningskategorin Tydlig information 

underlättar delaktighet placerades högst i hierarkin eftersom informanterna angav att 

informationen hade störst betydelse för upplevelsen av delaktighet i vården. 

Slutsats 

Kännedom om närståendes olika upplevelser av delaktighet, i synnerhet vikten av rak och 

tydlig information kan möjliggöra för personalen att bättre inkludera närstående och 

därigenom öka deras upplevelse av delaktighet i vården av intensivvårdspatienter. 

Nyckelord 

Delaktighet, närstående, intensivvård, fenomenografi, familjefokuserad omvårdnad 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Intensive care patients are often sedated and intubated and can not participate in their care. 

Swedish law states that when a patient can not participate in care, relatives should be invited 

to participate in his/her place. Many studies have been conducted focusing on relatives’ needs, 

but very few focus on their perception of participation in care of intensive care patients.   

Aim  

This study was conducted to explore how relatives perceive their participation in care of 

intensive care patients, with regards to decision making and participating in physical care. 

Method  

A descriptive, qualitative design was used, with semi-structured interviews and with a 

phenomenographic approach. Nine relatives were interviewed.  

Results  

Five qualitatively differing categories of description appeared and were organized in a 

hierarchy; The importance of decision making – medical decisions are handed over, 

Participating in physical care – both positive and scary, A welcoming atmosphere helps ease 

the mood, Important to be physically near, Clear information helps the perceived 

participation. The category Clear information helps the perceived participation was placed 

the highest in the hierarchy because the informants described information as the most 

important for the perceived participation in care.  

Conclusion 

Knowledge about relatives’ different perceptions of participation in care, especially the 

importance of straight forward and direct information, may enable the nursing staff to better 

include relatives and increase their satisfaction and perceived participation in care of the 

intensive care patients. 

Keywords 

Participation, relatives, intensive care, phenomenography, family centered care
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BAKGRUND 

 

Intensivvård 

Miljön på intensivvårdsavdelningen är högteknologisk med många apparater och patienten är 

kopplad till övervakningsutrustning för mätning av vitalparametrar.  På 

intensivvårdsavdelning vårdas patienter som har svikt i ett eller flera organsystem och på 

grund av detta behöver avancerad övervakning och behandling. Många av patienterna är 

intuberade och behandlas med respirator och är sederade för att lättare kunna tolerera den 

avancerade behandlingen. I detta läge är patienterna ofta helt utelämnade i personalens 

händer, och mycket av den behandling som utförs sker utan att patienten kan ge sitt 

medgivande (Gullbrandsen & Stubberud, 2009).   

 

Beslutsfattande 

I patientlagen står skrivet att patienten ska ges möjlighet att välja sin vård. I de fall patienten 

själv inte är kapabel att fatta dessa beslut ska närstående ges möjlighet att delta i planering av 

patientens vård och därigenom uppnå delaktighet (SFS 2014:821). Kulturella skillnader 

påverkar i vilken grad närstående önskar delta i beslutsfattande som rör patienten. I de länder 

där en paternalistisk syn på sjukvården råder är behovet, eller önskan om delaktighet genom 

beslutsfattande hos de närstående mindre än 50 % av fallen (Azoulay et al., 2004). I andra 

länder ses de närstående som patientens surrogat gällande beslut, vilket ställer andra krav på 

vårdpersonalen (Bute, Petronio & Torke, 2015).  

 

Närstående 

I omvårdnadsforskning används ordet anhörig och närstående för att beskriva personer som 

finns i patientens närhet. En närstående behöver nödvändigtvis inte vara släkt med patienten, 

utan kan definieras som den person som står patienten närmast ur ett emotionellt perspektiv 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). För att undvika begreppsförvirring kommer vi att 

använda närstående i detta arbete, men syftar till båda begreppen.  

 

Tidigare forskning om närstående till intensivvårdspatienter har fokuserat på vilka behov de 

närstående har under vårdtiden. Molter (1979) genomförde en intervjustudie där ansatsen var 

att kartlägga behoven hos de närstående. Behov som beskrevs som viktiga var bland annat att 

känna att det finns hopp och att delges information av olika slag. Molters arbete ligger till 
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grund för det instrument som fortfarande används idag för att mäta hur väl närstående känner 

att deras behov är mötta (Leske, 1991). 

 

Närstående till intensivvårdspatienter har beskrivit hur de upplever rädsla att inte finnas där 

för patienten när denne vaknar upp. De har också uppgett att de lättare kan knyta an till 

patienten när de aktivt får delta i omvårdnaden, t.ex. hjälpa till med munvård eller kamma 

patientens hår. Intensivvårdspatienter har uppgett att närvaron av deras närstående upplevts 

som viktig för återhämtning och en väg tillbaka till hälsa (Eriksson, 2012). En amerikansk 

studie visar att majoriteten av de närstående vill hjälpa till för att patienten ska få det mer 

bekvämt och att må bättre (Eldredge, 2004). Eriksson (2012) beskriver hur de närstående ser 

sig som beskyddare och vakar över patienten. Ett liknande mönster har beskrivits av Hupcey 

(1998), där närstående beskrivit hur de försökt skydda patienten genom att försöka dölja sin 

oro och rädsla.  

 

Ur patientens perspektiv har närståendes närvaro på avdelningen beskrivits som en hjälp, en 

säkerhet och trygghet, även för de patienter som inte minns något av sin vistelse på 

intensivvårdsavdelningen (Dahle, Dysvik & Saetre, 2009). Närstående har beskrivits som en 

hjälp för patienten att bli förstådd och kan ses som stöttande, ha en lugnande funktion på 

patienten och anses kunna förankra patienten i tid och rum genom att vara ett bekant element i 

en obekant miljö. Patienter har även beskrivit att närstående fungerar som en motivation att 

överleva och kämpa för att återhämta sig (Engström & Söderberg, 2007; Hupcey, 1998).  

 

En studie av Johansson, Benzein och Saveman (2006) visade att grundutbildade 

sjuksköterskor är generellt positiva till närståendes delaktighet i vården och ser gärna ett 

aktivt deltagande från familj och närstående. I samma studie framkommer det dock att 

sjuksköterskor inom intensivvården har ansett att alltför engagerade närstående kan upplevas 

vara i vägen och ta tid som istället kunde ha lagts på patientnära arbete. Eldredge (2004) 

beskriver hur de närstående inte känt att de kunnat bidra eller ha varit behövda i vården av 

deras sjuka närstående på intensivvårdsavdelningen.  

 

Information 

Att samtala med, och att ge information till de närstående ingår i intensivvårdssjuksköterskans 

profession och utgör en stor del i det dagliga arbetet. Det bör skapas förutsättningar för 

närstående att delta i vården anpassat efter deras behov och ork, både för de närståendes skull 
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såväl som för patienternas. Ett exempel på en sådan förutsättning kan vara att förbereda de 

närstående för den högteknologiska miljö de kommer att möta vid deras första besök hos 

patienten (Fröjd, Larsson & Wallin, 2012; Stubberud & Gulbrandsen, 2009).   

 

Samhället 

Närståendes delaktighet i vården kan dock även ses som en tillgång för patienten, eftersom 

sjukvården idag bedrivs med samhällets krav på besparingar, både ekonomiska och 

tidsmässiga. Genom att se hela familjen som en enhet istället för enskilda individer kan 

positiva effekter uppnås, såväl samhällsekonomiska som för familjen i sig (Benzein, Hagberg 

& Saveman, 2012).  

 

Teoretisk referensram 

Denna studie har sin grund i begreppet delaktighet och modellen familjefokuserad 

omvårdnad.  

 

Familj kan beskrivas som en enhet, eller som ett systemiskt förhållande, där människor 

påverkar varandra genom att de på något sätt är sammanlänkade genom exempelvis känslan 

av samhörighet, engagemang i varandras liv och starka känslomässiga band. En förändring, 

t.ex. sjukdom hos en individ, påverkar inte bara den som insjuknat, utan även de andra som 

ingår i förhållandet. Wright & Leahey (2013) har utarbetat en modell kring familjefokuserad 

omvårdnad där fokus ligger på familjens delaktighet som en viktig del i patientens hälsa och 

välbefinnande. De menar att sjuksköterskan i nära samarbete med familjen ska utforma 

vården av patienten för att uppnå bästa resultat och minska lidande. De anser att den ökade 

delaktigheten från patientens närstående förändrar och förbättrar sjuksköterskans arbetssätt 

genom att familjen, som känner patienten, kan ge värdefull information om patienten.  

 

En familj kan man aldrig helt lära ”känna”, utan den förstås genom de personer som utgör 

den. För att kunna hjälpa familjer som drabbats av sjukdom är det viktigt att lyssna aktivt och 

även ha förståelse för att familjer kan se väldigt olika ut, att familjer bär på många olika 

uppfattningar om vad ohälsa/sjukdom är. Synen på hur familjemedlemmar bör uppträda och 

vad som ska göras när någon blir sjuk skiljer sig också mellan olika familjer samt inom själva 

familjen i sig. Detta är viktigt att ha förståelse för, när vården skall anpassas för patienten och 

dennes familj (Wright, Watson & Bell, 2002). 
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Wright och medarbetare (2002) menar också att det inom familjen finns gott om resurser och 

färdigheter som familjemedlemmarna är omedvetna om eller som de glömt bort. Vårdpersonal 

spelar en stor roll i att hjälpa familjen att upptäcka eller återupptäcka sin potential till att 

medverka till tillfrisknande. Att framhäva familjens resurser och påminna dem om deras 

kunskaper är en viktig del av den familjefokuserade omvårdnaden och kan vara till stor hjälp i 

det kliniska arbetet. 

 

Delaktighet är ett brett begrepp som betyder olika sak beroende på vem som tillfrågas. 

Nationalencyklopedin förklarar delaktighet som ”att medverka”, men tar även upp hur det 

används för att beskriva känslan av delaktighet i ett sammanhang (NE, 2015). Norstedts 

svenska ordbok redovisar två betydelser av begreppet delaktighet; att aktivt delta och 

medansvar. Inom internationell omvårdnadsforskning med inriktning på delaktighet används 

ofta begreppet participation, vilket översätts med svenskans deltagande. Detta deltagande kan 

vara aktivt eller utgöras av ett upplevt partnerskap (OED, 2015).  

 

Inom svensk omvårdnadsforskning har delaktighet framförallt studerats ur ett 

patientperspektiv. I en avhandling från 2006 dras slutsatsen att delaktighet har olika betydelse 

för omvårdnadspersonal i jämförelse med patientens syn på delaktighet. För patienterna är 

delaktighet ett delande, där de betonar vikten av att vara välinformerade och att känna sig 

sedda, snarare än att aktivt fatta beslut kring vården (Eldh, 2006).  

 

Problemformulering 

En lång tradition finns att studera närståendes behov under tiden deras närstående vårdas på 

intensivvårdsavdelning. Många studier har genomförts med fokus på patientens och 

personalens perspektiv gällande närståendes delaktighet i vården. I de sökningar som 

genomförts inom ramen för denna studie har få studier hittats som fokuserar på närståendes 

upplevelser av delaktighet i vården av intensivvårdspatienter.  

 

Syfte 

Föreliggande studie hade syftet att undersöka hur närstående upplever sin delaktighet i 

beslutsfattande och omvårdnad av intensivvårdspatienter.  
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METOD 

 

Design 

En deskriptiv, explorativ design valdes för denna studie. Detta för att designen är lämplig att 

använda när syftet är att djupgående beskriva det problemområde som avgränsats (Polit & 

Beck, 2012). Fenomenografisk ansats användes eftersom den syftar till att undersöka 

variationer i hur människor uppfattar ett fenomen och inte fenomenet i sig (Chekol, 2012).   

 

Urval 

Urvalet av informanter till denna studie gjordes genom ett strategiskt urval. Detta gjordes 

eftersom studiens syfte krävde att informanterna skulle ha erfarenhet av det som avsågs 

studeras (Chekol, 2012; Henricson, 2012; Polit & Beck, 2012). Inklusionskriterierna var att 

informanterna (de närstående) skulle ha besökt en myndig patient (över 18 år) som vårdats 

mer än 24 timmar på intensivvårdsavdelning. Informanterna behövde vara svensktalande och 

över 18 år. Initialt tillfrågades närstående till patienter inskrivna på en allmän 

intensivvårdsavdelning (IVA) på ett universitetssjukhus från vecka 9 och fram till vecka 14, 

2016. Under denna period var flertalet patienter inneliggande länge och därmed blev urvalet 

av närstående begränsat, varför urvalet utökades genom att rekrytera informanter via IVA-

mottagningen (uppföljande mottagning för patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning), 

utifrån studiens inklusionskriterier.  

 

Utifrån inklusionskriterierna, med tillägget att patienten vårdats på IVA under 2016, framkom 

en lista på tänkbara informanter från mottagningen. Kontaktinformation till de närstående 

inhämtades från patientens patientkort i journalsystemet. Avlidna patienters närstående 

exkluderades, likväl som närstående till patienter som ej var folkbokförda i Uppsala stad, 

eftersom studien krävde ett personligt möte för genomförandet av en intervju. De närstående 

som tillfrågades via IVA-mottagningen kontaktades per telefon och fick studiens syfte 

presenterat för sig och tillfrågades därefter om deltagande.  

 

Totalt tillfrågades 16 närstående att delta i studien, 14 av dessa tillfrågades av författarna 

själva, två tillfrågades med hjälp av annan personal. Av dessa inkluderades nio informanter till 

studien, två män (22 %) och sju kvinnor (78 %). De intervjuade informanterna var i olika 
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åldrar och hade olika relationer till patienten (se figur 1 & 2).          

   

Bland de sju som avböjde deltagande i studien varierade anledningen till bortfallet. En av de 

tillfrågade exkluderades av författarna p.g.a. tidsbrist, två av de tillfrågade angav att de hade 

det fortsatt jobbigt efter att patienten skrivits ut från IVA, två ville inte ange orsak och den 

sista avböjde eftersom patienten avled under vårdtiden. En person som tackat ja till att delta i 

studien dök inte upp vid intervjutillfället och gick ej att nå och räknades därför som ett 

bortfall. 

      

Antalet informanter som rekommenderas för olika intervjustudier varierar beroende på vad 

som undersöks och i vilken grad informanterna är homogena som grupp (Mason 2010). Det 

var svårt att i förväg avgöra hur många informanter som krävdes för att uppnå saturation i 

studien, d.v.s. vid vilken punkt då data börjar upprepas och ge en mättnad av information 

(Henricson, 2012; Polit & Beck, 2008). Det planerade antalet informanter (tio) som valdes 

innan denna studie påbörjades antogs vara tillräckligt för att uppnå den datamängd som 

behövdes för att besvara syftet. På grund av svårigheter att hitta informanter, och med hänsyn 

till den begränsade tid som fanns valdes att avbryta datainsamlingen efter nio genomförda 

intervjuer.  

 

Datainsamlingsmetod 

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide (Bilaga 1), med 

mestadels öppna frågor som ansågs kunna svara på studiens syfte, det vill säga närståendes 

syn på delaktighet. Intervjuguiden innehöll förslag på frågor, men det centrala i intervjun var 

öppningsfrågan som skulle ge samma förutsättningar för alla intervjuer som genomfördes. I 

0
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Ålder

0
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Make/maka Barn Syskon

Relation

Figur 1: Informanternas ålder Figur 2: Relation till patienten 
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intervjuguiden var de föreslagna frågorna indelade i frågeområden för att försöka täcka in 

såväl omvårdnad som beslutsfattande, men följdfrågorna till informanternas svar varierade 

beroende på vad de svarat. Samtliga intervjuer avslutades med att fråga informanten om det 

fanns något mer de ville tillägga om delaktighet. Denna metod är rekommenderad för att 

informanten får utrymme att ge innehållsrika svar och därigenom kan ge en djupare inblick i 

det fenomen som undersöks (Henricson, 2012; Chekol, 2012). Intervjuguiden testades för att 

kontrollera att den motsvarade syftet för studien (Danielsson, 2012). Testintervjun utfördes 

med en närstående till en patient från en intermediärvårdsavdelning på sjukhuset och efter 

genomförandet lades en sammanfattande fråga till i slutet av guiden.  

 

Tillvägagångssätt 

Tillstånd inhämtades hos verksamhetschefen för genomförande av intervjustudien. Därefter 

fick personalen på IVA skriftlig information om studien inför påbörjan av datainsamlingen. 

Personalen på IVA ombads hjälpa till i urvalet av lämpliga intervjupersoner, med anledning av 

att de närstående behövde bedömas som mottagliga och kapabla att genomföra en intervju. De 

närstående tillfrågades om deltagande och information gavs skriftligt för dem att ta del av.    

 

Fem av informanterna tillfrågades om deltagande medan patienten var inneliggande på IVA, 

de övriga kontaktades per telefon efter att patienten skrivits ut från IVA. De närstående som 

tillfrågades under vårdtiden fick lämna ett skriftligt medgivande på en blankett som bifogades 

tillsammans med informationsbrevet (Bilaga 2). Informanterna som tillfrågats per telefon 

ombads läsa informationsbrevet och skriva under medgivandet innan intervjun påbörjades. 

Detta förfarande följer de riktlinjer som tagits fram för etisk forskning, där krav på 

information och skriftligt samtycke tas upp (Vetenskapsrådet, 2015).  

 

Intervjuerna genomfördes i ett slutet rum på sjukhuset i nära anslutning till IVA. Båda 

författarna närvarade vid sju av intervjuerna, den ena intog rollen som observatör. Två av 

intervjuerna genomfördes av en av författarna individuellt tillsammans med informanten. 

Intervjuerna blev olika långa och sträckte sig från 5 till 19 minuter, medellängden på 

intervjuerna blev omkring 10 minuter. Alla informanter tillfrågades muntligt om de gav sitt 

godkännande till att intervjun spelades in. Efter medgivande hade inhämtats spelades 

intervjuerna in via röstinspelning på författarnas mobiltelefoner och transkriberades ordagrant 

av observatören efter intervjuernas avslutande. Ljudfilerna sparades på ett USB-minne, som 
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förvarades inlåst på sjukhuset och ljudfilerna raderades från mobiltelefonerna. I enlighet med 

Polit & Beck (2012) fördes anteckningar samtidigt som intervjun genomfördes. Detta anses 

minska risken att data går förlorad och kan stärka datans reliabilitet.   

 

Forskningsetiska överväganden  

Deltagandet i denna studie var frivilligt och intervjuerna genomfördes efter att skriftligt 

medgivande inhämtats. Innan intervjuerna påbörjades påmindes informanten om möjligheten 

att när som helst avbryta sitt deltagande utan att behöva ange orsak (Vetenskapsrådet, 2015). 

Även Northern Nurses’ Federation (2003) konstaterar att detta är etiska krav som ställs vid 

omvårdnadsforskning. Information om studien, samt författarnas kontaktuppgifter lämnades 

till informanten. 

 

Eftersom alla intervjuer avidentifierades med ett kodnummer skyddades informanternas 

identitet. Persondata har bara varit tillgänglig för de som genomfört studien, vilket 

möjliggjorde att kunna exkludera de som eventuellt ville avbryta sitt deltagande. De 

personuppgifter som samlades in utgjordes av kontaktuppgifter, namn, ålder och relation till 

patienten. Dessa hanterades enligt personuppgiftslagen (SFS, 1998:204).  

 

Inför genomförandet av studien beaktades möjligheten att intervjuerna kunde generera mer 

information än vad som var relevant för syftet. Frågorna som ställdes under intervjuerna 

bedömdes vara av sådan karaktär att de inte skulle kunna uppfattas som känsliga för den 

närstående. Författarna hade en situationsmedvetenhet om att oväntade känslor kunde 

uppkomma under intervjuerna och planerade därför för att kunna hänvisa till samtalshjälp för 

informanterna.  

 

I de fall där patienten fortfarande vårdades på sjukhuset informerades informanten muntligt 

om att vården av denne inte skulle påverkas av vad som framkom under intervjun. Detta fanns 

även att läsa i informationsbrevet.  

 

Sjuksköterskans etiska kod (ICN, 2012) innehåller etiska riktlinjer som har tagits i beaktande 

under arbetet med denna studie. Dessa innefattar bl.a. att bemöta olika individer respektfullt 

oavsett deras olikheter.  
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Bearbetning och analys 

Den insamlade datan analyserades och bearbetades med en fenomenografisk ansats. En 

fenomenografisk analys innefattar fem analyssteg (figur 3), vilka beskrivits av Henricson 

(2012). De transkriberade intervjuerna var numrerade från ett till nio. Alla intervjuer lästes 

flera gånger av båda författarna individuellt. Efter genomläsningarna diskuterades innehållet 

för att kontrollera att helheten uppfattats på ett likvärdigt sätt. Därefter markerades partier i 

texten där informanternas uppfattningar om fenomenet kunde urskiljas. De markerade 

partierna klipptes ut och märktes med intervjuns nummer, samt vilken sida urklippet hämtats 

ifrån. Märkningen gjordes för att underlätta att gå tillbaka och se helheten i intervjutexten. På 

baksidan av de urklippta textpartierna skrevs en sammanfattande mening, vilket bildade det 

som i litteraturen kallas ”sätt att förstå” (Henricson, 2012). De olika sätten att förstå 

fenomenet sorterades tillsammans med liknande sätt att förstå. Efter sorteringen granskades 

de liknande sätten att förstå och utifrån deras innehåll formulerades beskrivningskategorier, 

dessa kan ses som sammanfattande rubriker. Beskrivningskategorierna formulerades med en 

ansats att vara kvalitativt skilda från varandra. Beskrivningskategorierna utgjorde tillsammans 

studiens utfallsrum, det vill säga huvudresultatet. Efter att studiens utfallsrum framkommit 

gjordes en ansats att se hur 

beskrivningskategorierna 

förhöll sig tillvarandra och 

om en hierarkisk ordning 

kunde urskiljas. En ”högre” 

hierarkisk 

beskrivningskategori är mer 

omfattande och kan i sig 

innefatta ”lägre” stående 

beskrivningskategorier 

(Henricson, 2012). 

  

Fenomenografins fem analyssteg 

1. Läs materialet flera gånger - familiarisering 

2. Hitta och markera partier i texten där det undersökta 

fenomenet omtalas 

3. Sammanfatta med en, eller ett par meningar på 

vilket sätt fenomenet förstås - sätt att förstå.  

4. Sortera liknande sätt att förstå och ge dem en 

sammanfattande titel - beskrivningskategorier. 

5. Om möjligt, försök hitta en hierarkisk ordning 

mellan beskrivningskategorierna. 

Figur 3: Fenomenografins fem analyssteg enl. Henricson (2012) 
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RESULTAT  

 

Analysen av de sammanställda intervjuerna gav fem beskrivningskategorier, som var och en 

innehöll de närståendes olika uppfattningar och erfarenheter av delaktighet i vården. Dessa 

utgjordes av Beslutsfattandets betydelse – medicinska beslut överlämnas, Delta i omvårdnad 

– positivt och skrämmande, Positivt bemötande avdramatiserar, Viktigt att vara fysiskt nära 

samt Tydlig information underlättar delaktighet.  

 

Beskrivningskategorier 

1. Beslutsfattandets betydelse – medicinska beslut överlämnas. 

Närstående uppfattar begreppet beslutsfattande som att fatta svåra medicinska beslut. En 

känsla av att inte ha tillräcklig kunskap eller utbildning gjorde att beslutsfattandet lämnades 

till vårdpersonalen. Det uttrycktes att det fanns en tillit till personalens medicinska kunnande 

och deras expertis och det upplevdes att patienten fick adekvat behandling. 

 

”Man får ju förutsätta att, att alla gör utifrån sin kunskap det de kan. Och det… det upplevde 

jag väl att de gjorde också. Det tycker jag. Så att.. det… jag kunde ju inte ha någon synpunkt 

på behandlingen eller så. Jag menar, han fick ju den behandlingen han behövde vid tillfället. 

Så upplevde jag nog det” (informant 2).  

 

 Det framkom att närstående kände att de kunde ha tillåtits vara med i beslutsfattande, men att 

det inte varit aktuellt under vårdtiden. Det upplevdes som skönt att inte behöva fatta beslut 

angående livsuppehållande behandling.  

 

2. Delta i omvårdnad – både positivt och skrämmande 

De närstående har i olika grad gjorts delaktiga i patientens fysiska omvårdnad. Det upplevdes 

som positivt att få hjälpa till i omvårdnaden. Även de som inte deltog i omvårdnaden kunde 

förstå det positiva i att ha varit med. Informanterna beskrev att de inte ville delta i 

omvårdnaden och angav skäl som att inte orka, att andra närstående deltagit och att de såg att 

patienten fick god omvårdnad av personalen på IVA. Närstående har ombetts lämna salen när 

omvårdnad skulle ske. Miljön på IVA beskrevs som skrämmande och att det fanns en rädsla 

att göra fel. Det uppfattades som lättare för de närstående att utföra omvårdnadsåtgärder när 

patienten lämnat IVA och vårdades på annan avdelning på sjukhuset.  
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”…Jag hann klippa naglarna på han när han var upp på avdelning […] Jag hann bara klippa 

naglarna på händerna. Sen åkte han ju in på (IVA)… Man vet liksom inte… Man är lite 

osäker. Man vet inte vad man törs göra och så där. […] Det är så läskigt där han är, så man 

vet liksom inte riktigt vad man törs göra” (informant 4).  

 

3. Positivt bemötande avdramatiserar 

Det angavs att personalen generellt bemötte de närstående på ett bra sätt. De kände sig väl 

omhändertagna och välkomna att besöka patienten. En avslappnad stämning upplevdes som 

avdramatiserande på ett positivt sätt. Det framkom att det förekommit tillfällen då de 

närstående ej känt sig väl bemötta och upplevt sig vara i vägen.     

 

”… För de allra flesta överlag så har det varit bra, men det är några få tillfällen som det har 

varit någon som har varit... eh... på gränsen till lite otrevlig liksom… Man har verkligen fått 

känt att man är i vägen och det har ju inte med delaktighet att göra när man får en känsla av 

att man är i vägen” (informant 5).  

 

4. Viktigt att vara fysiskt nära 

En aspekt som framkom var att det upplevdes som viktigt att få vara nära patienten genom 

besök och att få sitta vid sängkanten. Det upplevdes att den egna närvaron var det som 

orkades med i situationen de befann sig i.  

 

”Jag tror man gjorde det man orkade. Man höll handen och man var där”(informant 4).  

 

Känslan av att vara tillåten och välkommen att vara hos patienten upplevdes som positiv. Att 

kunna upprätthålla kontakten inom familjen och relationen till patienten under tiden patienten 

vårdades på intensivvårdsavdelning angavs spela en betydande roll för känslan av delaktighet.  

 

5. Tydlig information underlättar delaktighet 

Information sågs som grunden för de närstående att uppnå delaktighet. De belyste vikten av 

att känna sig välinformerade om patientens hälsotillstånd och vad planeringen var, vad som 

gjordes och varför. Det uppfattades som viktigt att få information från alla personalkategorier 

och att informationen som gavs var samstämmig, även efter skiftbyten. De närstående 

upplevde att de ville att informationen skulle vara tydlig och att de ville ha information om 
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allt, både det positiva och det negativa.  

 

”…Jag vill gärna veta ganska exakt. Och i och med att jag har jobbat inom närbesläktad 

verksamhet med vården, om man nu uttrycker sig på det sättet, så känner jag att jag vill nog 

ha lite mera svart på vitt och raka rör och exakt vad som gäller. Det behöver inte bäddas in i 

bomull, någon information.. om det är någon sämre information om man säger så” 

(informant 5).  

 

Brist på information och felaktig information skapade en känsla av att inte vara delaktig. Det 

upplevdes att personalen gav olika mycket information, men det fanns en förståelse för 

människors olikheter och att det inte finns svar på alla frågor. Det framkom att närstående 

emellanåt inte upplevde sig som mottagliga för den information som lämnades.  

 

”Jag vet inte om man var… det kan ju bero på en själv också att man kanske inte tog in… det 

vart ju väldigt mycket så att säga. […] De sa nog säkert allt de behövde.. Det tror jag” 

(informant 9)… 

 

Tillgänglighet på information angavs vara av stor vikt. Det uppgavs som positivt att 

personalen inbjöd till att söka information och att fråga vad som helst. Möjligheten att ringa 

till salen sågs som en tillgång och en hjälp att bli informerad om patientens aktuella tillstånd. 

 

”Och det här: ’Ring när ni vill!’ ’Fråga hur mycket ni vill!’ Det var… Man vart inbjuden till 

att: ’Du får ringa!’ ’Du behöver inte ligga och grubbla utan ring istället!’ Det var så skönt. 

[…] Men ändå den där känslan när man har vaknat på natten att jag kan ju ringa om jag vill. 

Så slipper jag ligga här och grubbla” (informant 4). 
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Utfallsrum 

De fem beskrivningskategorierna utgör utfallsrummet, d.v.s. huvudresultatet i den 

genomförda studien. En hierarkisk ordning i utfallsrummet framkom genom att studera 

beskrivningskategoriernas relation till varandra. Den mest komplexa beskrivningskategorien 

var Tydlig information underlättar delaktighet (5), och placerades därför högst i den 

hierarkiska ordningen. Beskrivningskategorierna 3 och 4 ansågs vara något högre hierarkisk 

än kategorierna 1 och 2. Variationer i närståendes upplevelse av delaktighet i vården belyses 

genom dessa hierarkiskt ordnade beskrivningskategorier (figur 4).  

 

DISKUSSION 

 

Denna studie ger en bild av variationer i hur närstående upplever sin delaktighet i vården. 

Genom den fenomenografiska analys som genomfördes framkom fem kvalitativt skilda 

beskrivningskategorier. Dessa utgjorde utfallsrummet och ställdes samman i ett hierarkiskt 

rangordningssystem. Högst i hierarkin placerades Tydlig information underlättar delaktighet, 

eftersom den beskrivningskategorin var mest mångfacetterad och omfattande i beskrivningen 

av fenomenet delaktighet. Beskrivningskategorierna Viktigt att vara fysiskt nära och Positivt 

bemötande avdramatiserar sågs som en del i upplevelsen av delaktighet och placerades därför 

nästföljande i hierarkin. Delta i omvårdnad – både positivt och skrämmande samt 

Beslutsfattandets betydelse – medicinska beslut överlämnas placerades hierarkiskt lägst av 

Delaktighet i vården 

5. Tydlig information underlättar delaktighet 

 

3. Positivt bemötande avdramatiserar 

 

4. Viktigt att vara fysiskt nära 

 

2. Delta i omvårdnad –  

både positivt och skrämmande 

1. Beslutsfattandets betydelse –  

medicinska beslut överlämnas 

Figur 4: Studiens utfallsrum, med den hierarkiskt högsta beskrivningskategorin Tydlig 

information underlättar delaktighet överst och de lägre beskrivningskategorierna under. 
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beskrivningskategorierna eftersom dessa ej direkt förknippades med begreppet delaktighet i 

vården.    

 

Resultatdiskussion 

Tre av beskrivningskategorierna innehöll upplevelsen av delaktighet hos de närstående; 

Positivt bemötande avdramatiserar, Viktigt att vara fysiskt nära och Tydlig information 

underlättar delaktighet. De två kategorierna Delta i omvårdnad – både positivt och 

skrämmande och Beslutsfattandets betydelse – medicinska beslut överlämnas utgjorde de två 

områden som avsågs undersökas i denna studie och ingick i frågeformuläret och togs med i 

resultatet trots att de inte direkt förknippades med delaktighet i vården.  

 

Beslutsfattandets betydelse – medicinska beslut överlämnas 

I föreliggande studie uppgav informanterna att de inte varit med i beslutsfattande med 

motiveringen att de inte kände sig kunniga nog. Studier gjorda i Europa visar att generellt är 

önskan om att delta i beslutsfattande mindre än i t.ex. Nordamerika. En fransk studie, där 

sjukvårdssystemet är likt det svenska, visar att omkring hälften av de närstående till 

intensivvårdspatienter önskar att få bli delaktiga i beslutsfattande (Azoulay, et al. 2004), vilket 

liknar denna studies resultat. I Nordamerika är traditionen att en närstående utses till 

beslutsfattare åt patienter som inte kan kommunicera sin egen vilja. Därmed är traditionen att 

närstående aktivt förväntas vara delaktiga i beslutfattande. För att underlätta detta krävs att de 

närstående är välinformerade om patientens tillstånd och vilka behandlingsalternativ som 

finns (Heyland et al., 2003; Bute et al, 2014).  

 

De närstående uppfattade inte beslutsfattande som delaktighet, utan mer som att vara med och 

fatta svåra beslut om behandling och vård och kände sig inte kompetenta nog att fatta dessa 

beslut. Dock visade intervjuerna att de har deltagit i beslut om vård och begränsad 

behandling, men på den direkta frågan om beslutsfattande svarade samtliga informanter att de 

ej deltagit i beslutsfattande gällande patienten. Ett förtydligande kring frågan hade således 

troligen genererat andra svar än de som framkom i denna studie. Genom att inkludera 

familjen och få dem att förstå sin kapacitet möjliggörs ett mer aktivt deltagande i 

beslutsfattande kring vården av intensivvårdspatienten (Wright & Leahey, 2013). Att de 

närstående i Sverige förknippar beslutsfattande med de svåra besluten kan antas vara 

kulturellt betingat. Enligt svensk lag ska de närstående ges möjlighet att vara delaktiga i 
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utformning och genomförande av patientens vård när patienten själv inte kan föra sin talan 

(SFS 2014:821). Kanhända behöver information om detta spridas i samhället för att 

medvetandegöra rättigheten till delaktighet i beslutsfattande.  

 

Delta i omvårdnad – både positivt och skrämmande 

Att vara delaktig genom att delta i omvårdnaden av intensivvårdspatienten beskrevs som 

något inte önskvärt av några av informanterna och att det fanns en rädsla att göra fel och att 

därigenom skada patienten. Miljön runt intensivvårdspatienten upplevdes som otäck av flera 

och andra beskrev hur de ej deltog i vården eftersom de såg att patienten fick den vård den 

behövde. Att närstående inte deltar i omvårdnad när de ser att patienten får den omvårdnad 

den behöver av personalen beskrivs även av Elderedge (2004), där de närstående också 

nämner känslan av att inte vara behövd och en känsla av maktlöshet inför situationen. 

Intensivvårdssjuksköterskan spelar en stor roll i att förbereda de närstående på den miljö de 

kommer att möta hos patienten och detta bör kunna göra att miljön uppfattas som mindre 

otäck.    

 

Informanterna i föreliggande studie har berättat hur de ombads lämna salen när omvårdnad 

skulle ske, vilket kan diskuteras om huruvida det är bra eller inte. Williams (2005) menar att 

sjuksköterskans roll är att stötta närstående till att våga närma sig patienten och att uppmuntra 

dem till ett aktivt deltagande i omvårdnad efter att ha bedömt huruvida de är mottagliga för att 

göra det. Hupcey (1999) beskriver detta som en process som börjar när patienten kommer till 

avdelningen och att de närstående behöver guidas fram till att våga vara delaktiga i 

omvårdnaden. Denna process liknar det Wright och Leahey (2013) talar om i sin modell om 

familjefokuserad omvårdnad, där familjen ska bedömas (family assessment) och hjälpas att 

förstå sin kompetens och våga ta ett steg mot större delaktighet. Att närstående är delaktiga i 

patientens omvårdnad har positiva effekter för både patient och närstående (Eriksson, 2012; 

Garrouste-Orgeas et al. 2010). Studien av Elderedge (2004) visar även att en majoritet av de 

närstående som deltagit i omvårdnad (80%) mått bra av att kunna hjälpa patienten, vilket även 

framkom i föreliggande studie, där de närstående beskrev positiva känslor kring att delta i 

patientens omvårdnad. Den positiva effekten av att känna sig delaktig i vården bör kunna öka 

de närståendes välmående även i den privata sfären utanför sjukhuset.        
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Positivt bemötande avdramatiserar 

Beskrivningskategorin Positivt bemötande avdramatiserar uppfattades som viktig för känslan 

av delaktighet. I de fall där de närstående upplevde att personalen inte bemött dem på ett bra 

sätt har känslan av delaktighet i vården varit sämre. Sjuksköterskans etiska kod (ICN, 2012) 

tar upp sjuksköterskans roll i att bemöta människor med respektfullhet, lyhördhet och 

medkänsla oavsett bakgrund. I en studie av Wåhlin, Ek och Idvall (2009) framkommer att 

närstående känner sig stärkta under tiden patienten vårdas på IVA när bemötandet från 

personalen är varmt och positivt, vilket liknar resultatet i föreliggande studie. Ur ett 

familjefokuserat omvårdnadsperspektiv är det viktigt att hela familjen bemöts på ett 

respektfullt sätt och att hela familjen ses som en enhet (Wright & Leahey, 2013). Genom 

interaktionen med familjen kan deras behov tidigt upptäckas och tillgodoses, vilket kan leda 

till en ökad delaktighetskänsla (Omari, 2009). Denna beskrivningskategori framkom efter att 

informanterna tillfrågats om deras upplevelser av personalens bemötande och var alltså inget 

som de närstående spontant kopplade till delaktighet i omvårdnad. Beskrivningskategorierna 

Viktigt att vara fysiskt nära och Tydlig information underlättar delaktighet upplevdes utgöra 

kärnan för delaktighet i vården när informanterna svarade på frågan som öppnade varje 

intervju: ”Vad är delaktighet i vården för dig?”.   

 

Viktigt att vara fysiskt nära 

I föreliggande studie framkom att de närstående upplevde delaktighet i vården genom att ha 

möjligheten att vara nära patienten och att känna sig inbjudna till detta, vilket styrks av vad 

som framkommit i tidigare studier där att få vara nära beskrivs som ett av de viktigaste 

behoven hos de närstående och hur de känner oro och rädsla när de inte kan vara på plats på 

avdelningen och att de inte kan besöka patienten när de vill (Wåhlin et al., 2009; Engström & 

Söderberg, 2007). Intensivvårdspatienter beskriver de närståendes närvaro som en trygghet 

och hur de närstående hjälpt dem att förstå situationen de befann sig i (Hupcey, 1999; 

Engström & Söderberg, 2007; Alvarez & Kirby, 2006). Att tillåta de närstående att besöka och 

vara fysiskt nära kan hjälpa dem att stabilisera den sjukdomsdrabbade familjen som enhet 

(Wright & Leahey, 2013). Besökstiderna kan förläggas på olika sätt och synen på besökstiden 

påverkas av vilken yrkeskategori man tillhör. Närstående vill gärna ha möjlighet att besöka 

patienten dygnet runt, medan läkare vill ha en begränsad besökstid för att minska stressen för 

patienten. Dock finns en förståelse hos de närstående att besökstiderna måste vara begränsade 

(Riley, White, Graham & Alexandrov, 2014), vilket också framkommit i föreliggande studie 

där de närstående beskrev besökstiderna som tillräckliga.  
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Tydlig information underlättar delaktighet  

Information är något de närstående vill ha för att känna sig delaktiga i vården. De närstående 

framhävde den goda tillgängligheten av information som positiv och uppskattade att få 

information från olika personalkategorier. Att få tillgång till ett direktnummer till ansvarig 

personal och att bli inbjuden och välkomnad att ringa framställdes som positivt och gav de 

närstående en möjlighet att få behovet tillfredsställt, även när de inte kunde närvara fysiskt.   

 Att få konsekvent, rak och ärlig information om patientens tillstånd, vilken behandling 

patienten får och varför, prognos och planering framstår som viktiga, både i denna studie och i 

litteraturen. Molter (1979) konstaterade tidigt att information tillhör de viktigaste behoven för 

de närstående. Att få veta prognosen, ärliga svar på frågor och daglig information om 

patientens aktuella tillstånd och att få förklaringar på ett förståeligt sätt rankades högt när de 

närstående tillfrågades. Dessa behov återfinns även bl.a. i Omari (2009) och även i Obringer, 

Hilgenberg och Booker (2012) där information hamnar högt i vad närstående ser som viktigt 

för att tillgodose de behov de har som närstående. Dessa fynd bör kunna styrka denna studies 

resultat att information är den viktigaste faktorn för upplevelsen av delaktighet i vården av 

intensivvårdspatienter.  

 

Närstående till intensivvårdspatienter hamnar ofta i en emotionell kris och kan ha svårt att ta 

till sig av den information de ges i början av patientens vårdtid på IVA (Hughes, Bryan & 

Robbins, 2005). I de fall där den närstående inte är mottaglig för informationen, eller när 

informationen upplevs som bristfällig eller till och med felaktig hämmas känslan av 

delaktighet. Som sjuksköterska inom intensivvård måste en medvetenhet finnas om de 

närståendes krisreaktion så att informationen kan anpassas och upprepas till den närstående 

som är i behov av det. 

 

Klinisk relevans 

Kännedom om närståendes olika upplevelser av delaktighet i vården kan hjälpa 

intensivvårdssjuksköterskan att bättre bemöta närstående och öka deras upplevelse av 

delaktighet genom att inbjuda dem till att delta och att ge dem tydligare information. Att 

hjälpa de närstående att förstå att de är välkomna att delta i omvårdnaden och ge dem en 

uppgift kan ha en positiv inverkan på både närståendes och patientens välmående. Att se över 

vilka omvårdnadsåtgärder som kan utföras av de närstående på intensivvårdsavdelningar kan 

hjälpa personalen att lättare kunna bjuda in de närstående till att bli mer delaktiga i patientens 
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omvårdnad. Personalen kan utbildas i kommunikationsteknik för att bredda kunskapen i att 

bemöta och informera närstående och därmed öka deras känsla av delaktighet. Närståendes 

upplevelse av delaktighet i vården bör belysas även på andra vårdnivåer än intensivvården, 

eftersom de närstående följer patienten genom vårdkedjan. En delaktig närstående känner sig 

förhoppningsvis nöjd med vården och kan bidra till ett ökat förtroende för vården ute i 

samhället.  

Metoddiskussion 

En deskriptiv, kvalitativ design används när ansatsen är att djupgående beskriva ett fenomen, i 

denna studie upplevelsen av delaktighet (Polit & Beck, 2012). Den fenomenografiska 

metoden används för att undersöka människors upplevelser och erfarenheter av ett fenomen 

(Marton, 1981). Semistrukturerade individuella intervjuer användes för datainsamlingen, 

vilket är den vanligaste metoden inom fenomenografisk forskning (Henricson, 2012). I detta 

arbete undersöktes begreppet delaktighet och hur det uppfattas av närstående och därför anses 

val av metoder vara adekvat. 

  

Intervju som metod är ett hantverk som kräver övning för att utveckla färdigheten att 

genomföra högkvalitativa intervjuer. För att öka kvaliteten på innehållet i intervjuerna hade 

fler testintervjuer behövt genomföras. Inom ramen för detta arbete fanns inte möjlighet till 

detta. En svårighet är att inte leda intervjun efter författarnas förförståelse av delaktighet, utan 

att låta informanten föra fram sin egen syn på fenomenet. Att påbörja varje intervju med en 

öppen fråga om begreppets betydelse för informanten borde styrka att informanten inte i 

förväg påverkats av intervjuarnas förförståelse av begreppet (Kvale & Brinkmann, 2014). En 

annan svårighet är att låta det vara tyst och att ge informanten möjlighet att reflektera över 

sina svar (Marton & Booth, 2000). Med en längre erfarenhet i att genomföra 

forskningsintervjuer hade det sannolikt varit lättare att ge informanten den möjligheten. 

Begrepp som är vanligt förekommande inom sjukvården ingick i intervjufrågorna och ingår 

inte i informanternas dagliga vokabulär och kan därmed ha påverkat utfallet i denna studie. 

Efter varje intervjus genomförande diskuterades intervjuförfarandet av båda författarna. 

Genom dessa diskussioner utvecklades intervjutekniken och resulterade i att de följdfrågor 

som ställdes i efterföljande intervjuer gav rikare och mer djupgående beskrivningar av 

fenomenet.  
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Trovärdighet 

Inom kvalitativ forskning utvärderas studiens reliabilitet och validitet genom begreppet 

trovärdighet. Trovärdigheten styrks genom att de tre begreppen tillförlitlighet, giltighet och 

överförbarhet redovisas i förhållande till studiens genomförande (Lincoln & Guba, 1985; Polit 

& Beck, 2012). 

 

Giltigheten i en kvalitativ studie innebär att studiens resultat och analysprocess besvarar 

studiens syfte (Graneheim & Hällgren Lundman, 2012: Polit & Beck, 2012). I föreliggande 

studie genomfördes en testintervju för att kontrollera att intervjuguiden gav svar som kunde 

besvara studiens syfte. Antalet informanter blev nio. Det hade varit önskvärt att genomföra tio 

intervjuer för att öka studiens giltighet, men med den begränsade tidsramen för detta arbete 

fanns inte möjlighet att fortsätta söka efter informanter. En målsättning med det strategiska 

urvalet i denna studie var att populationen hade kunnat sättas samman på ett sådant sätt att de 

representerar en spridning i erfarenhet av det undersökta fenomenet för att stärka studiens 

giltighet (Henricson, 2012). Populationen i denna studie utgjordes av en relativt heterogen 

grupp, men det hade varit önskvärt med någon yngre informant och en jämnare fördelning av 

kön. Saturation av data upplevdes framträda tidigt och bedömdes vara uppnådd efter intervju 

nummer åtta. Fem intervjuer genomfördes av den ena författaren och de övriga fyra av den 

andra författaren. Detta förfarande kan generera att följdfrågorna till informanterna kunde 

skilja sig åt i sin karaktär, men kan även hjälpa till att fånga upp fler olikheter i upplevelsen av 

fenomenet. I enlighet med Sjöström och Dahlgren (2002) styrktes giltigheten i denna studie 

genom att redovisa citat för att validera att beskrivningskategorierna uttryckte de 

tankemönster som framkommit under intervjuerna. Rekommenderat antal informanter inom 

kvalitativ forskning är, som nämnts tidigare, svårbedömt, men enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) innefattar intervjustudier ofta 15 informanter (+/- 10 stycken). De menar att studiens 

syfte styr hur många informanter som krävs, och efter det att saturation uppnåtts är det inte 

motiverat att genomföra fler intervjuer eftersom färre nya aspekter av fenomenet 

framkommer.    

 

Tillförlitligheten i en kvalitativ studie avgörs på hur stabil datan är, d.v.s. hur den står sig över 

tid. Tillförlitligheten stärks av att hela forskningsprocessen och dataanalysen beskrivits på ett 

sådant sätt att studien kan upprepas av andra (Sjöström & Dahlgren, 2002). En ansats till en 

sådan redovisning föreligger i denna studie, vilket bör ge läsaren en möjlighet att utvärdera 

detta. En intervjuguide användes till samtliga intervjuer. Alla intervjuer genomlästes av båda 
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författarna och analysen gjordes gemensamt och diskuterades, och det menar Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) kan styrka resultatets tillförlitlighet. 

 

Med överhörbarhet menas hur studiens resultat kan överföras på andra populationer och 

sammanhang (Polit & Beck, 2012; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Resultatets 

överförbarhet bedöms av läsaren och kan underlättas genom att författarna gör en noggrann 

beskrivning av urval och deltagare. Det hade varit önskvärt för studiens överförbarhet att låta 

någon utomstående granska rimligheten i det resultat som redovisats (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2012). Viss överhörbarhet bör föreligga i denna studie, men mest troligt är att 

resultatet endast kan överföras till att gälla för andra närstående till intensivvårdspatienter.  

 

För att stärka trovärdigheten i en intervjustudie ska läsaren ges möjlighet att se hur 

författarnas förförståelse kan ha påverkat resultatet. Båda författarna är sjuksköterskor med 

erfarenhet från intermediärvårdsavdelning, vilket ger en viss förförståelse om miljön de 

närstående möter på IVA. I inläsningsfasen till genomförandet av studien har begreppet 

delaktighet fått en definition hos författarna, vilket har upplevts som ett krav för att 

möjliggöra genomförandet av intervjuerna. Förförståelsen har med stor sannolikhet påverkat 

de intervjuer som genomförts, även om ansatsen varit att hålla intervjuerna neutrala. 

Författarna kan dock inte anses vara helt neutrala i en intervjustudie. Genom interaktionen 

med informanten är de med och påverkar den data som framkommer under intervjun. 

Analysen påverkas av förförståelsen, men det har diskuterats huruvida detta är positivt eller 

negativt för utfallet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarnas förförståelse kan 

ha haft en inverkan på utfallsrummets hierarkiska ordning. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Inför genomförandet av denna studie beaktades frågornas innehåll i relation till att inte kunna 

uppfattas som känsliga av informanten. Det fanns en medvetenhet och en handlingsplan för 

att hantera eventuella situationer som kunde uppkomma. Eftersom vissa informanter 

fortfarande hade sin närstående (patienten) inneliggande på sjukhuset upprepades 

informationen om att deras svar inte skulle komma att påverka vården för patienten och att 

svaren skulle hanteras konfidentiellt. Alla intervjuer genomfördes med en god ton och lugn 

stämning för att skapa en trygg miljö. Informanterna påmindes även om att deras deltagande 

var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande genom att kontakta 
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författarna.   

 

Förslag till vidare forskning 

Denna studies resultat visar på närståendes olika upplevelser av delaktighet i vården under 

tiden patienten vårdas på intensivvårdsavdelning. För att belysa andra aspekter på närståendes 

delaktighet vore det av värde att genomföra fler intervjuer samt genomföra intervjuer med 

olika personalkategorier i vården. Det vore intressant att genomföra en interventionsstudie där 

vårdpersonalen får utbildning i kommunikation, information och bemötande med fokus på att 

bjuda in och involvera de närstående i omvårdnaden och efteråt undersöka om det skett någon 

förändring i upplevelsen av delaktighet i vården.    

 

Slutsats  

Kännedom om närståendes olika upplevelser av delaktighet, i synnerhet vikten av rak och 

tydlig information, och att patienten utgör en del i en familjeenhet, kan möjliggöra för 

intensivvårdssjuksköterskan att bättre inkludera närstående och därigenom öka deras 

upplevelse av delaktighet i vården av intensivvårdspatienter.  
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Kod:    Kön:    Ålder:  

Relation till patienten: 

Inledningsfråga: Vårdtid på IVA: Orsak till IVA-vård?  

Öppningsfråga: Vad är delaktighet i vården för dig? 

 

Frågeområde: Delaktighet generellt 

Har du känt dig delaktig under tiden din närstående vårdats på CIVA? 

 

Om ja: Beskriv en situation där du kände dig delaktig? 

Om nej: Vad gjorde att du inte kände dig delaktig? På vilket sätt/ Hur hade du velat bli mer delaktig? 

 

Frågeområde: Omvårdnad 

Har du känt dig delaktig i omvårdnaden av din närstående?  

 

Om ja: Beskriv en situation när du kände dig delaktig? 

Om nej: Hade du önskat att få vara delaktig i omvårdnaden? 

 

Frågeområde: Information 

Hur upplevde du personalens information till dig som närstående om patientens tillstånd? 

 

Frågeområde: Bemötande 

Hur upplevde du personalens bemötande mot dig som närstående? 

 

Frågeområde: Beslutsfattande 

Kände du att du kunde vara med i beslut angående behandling av din närstående? 

Om ja: Beskriv en situation där du fick vara med i beslutsfattande? 

Om nej: Är det något du hade önskat? 

Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

 

NÄRSTÅENDEINFORMATION  

 

Intervjustudie för att undersöka närståendes upplevelse av delaktighet 

Du som är närstående till patient på CIVA tillfrågas om Du vill delta i den intervjustudie som beskrivs nedan. 

Deltagande i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas, utan förklaring och kommer inte att påverka 

vården av din närstående.  

 

Bakgrund och syfte 

Närstående ses som en viktig del i patientens omvårdnad, inte minst när patienten själv inte kan kommunicera. 

Inom intensivvården eftersträvas en god relation mellan personal och de närstående och att de närstående känner 

sig delaktiga. Därför genomförs denna intervjustudie för att undersöka hur närstående upplever sin delaktighet.  

 

Hur går studien till? 

 

Vi är intresserad av att intervjua Dig, utifrån en intervjumall för att se hur Du upplever delaktigheten på CIVA. 

Intervjun kommer att ske i enskilt rum på sjukhuset och tar c:a 30 minuter i anspråk. Hela intervjun kommer att 

spelas in och sedan skrivas ned ord för ord. Inga personuppgifter kommer att publiceras, utan alla svar blir 

anonyma.   

 

Sammanställningen av dessa intervjuer kommer att ske i form av en magisteruppsats, inom ramen för 

specialistsjuksköterskeutbildningen vid Uppsala Universitet, med inriktning på intensivvård. 

 

Hantering av data och sekretess 

Sammanställningen av all data kommer inte innehålla några identitetsuppgifter som kan härledas tillbaka till Dig 

som intervjuats. De inspelade intervjuerna förvaras inlåsta och kommer att raderas när examensarbetet är färdigt.  

 

Kontaktpersoner 

Rickard Engström   Håkan Marsh 

Spec.sjuksköterskestud.   Spec.sjuksköterskestud. 

inom intensivvård   inom intensivvård 

Rickard.engstrom.9873@student.uu.se  Hakan.marsh.4845@student.uu.se 

 

 

Handledare 

Ing-Marie Larsson 

Spec.sjuksköterska intensivvård 

Med.Dr, Universitetslektor 

ing-marie.larsson@surgsci.uu.se 

mailto:Rickard.engstrom.9873@student.uu.se
mailto:Hakan.marsh.4845@student.uu.se
mailto:ing-marie.larsson@surgsci.uu.se
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Medgivande till deltagande i intervjudstudie 

 

Jag accepterar att delta i studien rörande ”Närståendes upplevelse av delaktighet” och har förstått att mitt 

deltagande är helt frivilligt och när som helst kan avbrytas utan någon förklaring. Jag ger också mitt samtycke 

till att detta samtal spelas in på band och bearbetas under förutsättning att sekretess tillämpas. När allt 

datamaterial inom projektet är insamlat kommer det att avidentifieras. Jag samtycker till att delta i studien.  

 

Jag accepterar att resultaten får används i framtida forskning som inte är beskriven här, under förutsättning att 

denna i förekommande fall kommer att granskas och godkännas av regional etikprövningsnämnd. 

 

 

Medgivande till deltagande i intervjustudie 

 

Namn: ________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: _______________________________________ 

 

 

Ort och datum: ____________________________________________ 

 

 

Kontaktuppgifter (telefon och/eller e-post):  

 

___________________________________________________________ 

 


