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Sammanfattning
Bakgrund: Sjuksköterskor som vårdar patienter har ett ansvar, att ta hand om
patienten och anhöriga samt att finnas som stöd i relationen mellan patient och
anhörig. Anhöriga kan ha varierande kunskaper och ibland kan de vara en legitimerad
sjuksköterska. Beroende på tidigare erfarenhet och kunskap kan upplevelser av att
vara anhörig skiljas åt. Syfte: Litteraturstudiens syfte var att undersöka legitimerade
sjuksköterskors upplevelse av att vara anhörig till en närstående som vårdas på
sjukhus. Metod: En litteraturstudie genomfördes där resultatet grundades på nio
kvalitativa resultatartiklar. Resultat: Ur de nio resultatartiklarna framkom fem teman:
Konflikt mellan sjuksköterskerollen och anhörigrollen, Professionell erfarenhet,
Informationsbehov, Delaktighet och Finna stöd. Resultatet visade en tydlig
rollkonflikt på grund av den ökade kunskapen anhörigsjuksköterskor hade gentemot
anhöriga i allmänhet. Eftersom anhörigsjuksköterskor hade mer kunskap krävde de
mer information och önskade vara delaktiga i den närståendes vård när det var
möjligt. Konklusion: Det finns en tydlig konflikt mellan sjuksköterskerollen och
anhörigrollen hos anhörigsjuksköterskor. För att kunna möta anhöriga med olika
kunskapsnivåer inom hälso- och sjukvården på ett gynnsamt sätt bör vidare forskning
kring ämnet bedrivas.
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Abstract
Background: Nurses who care for patients have a responsibility, to care for the
patient and relatives and to support the relationship between the patient and the
relatives. Relatives knowledgebase can vary and sometimes a relative can be a
registered nurse. Depending on previous experience and knowledge the experience of
being a relative can be different. Aim: The aim of the literature study was to explore
registered nurses experience of being relative to a hospitalized family member.
Method: A literature study was conducted, the results were based on nine qualitative
studies. Results: Out of the nine studies, five themes emerged: Conflicts between the
nursing-role and the relative-role, Professional experience, Information needs,
Participation and Finding support. The results showed a clear role conflict due to the
increased knowledge of the nurse relatives in comparison to the general relatives.
Since the nurse relative possessed more knowledge they demanded more information
and wished to be involved in their family members care when possible. Conclusion:
There is a clear conflict between the nurse role and the relative role within relatives
who are registered nurses. In order to be able to encounter relatives with different
levels of knowledge in health care, research on the subject should be pursued.
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Inledning
När en familjemedlem hamnar i en situation där vård krävs kan det vara påfrestande
för anhöriga (Witkamp, Droger, Janssens, Zuylen & Heide, 2016). Personer med en
sjuksköterskelegitimation kan hamna i situationer där de blir anhöriga till en sjuk
närstående (Crundén, 2009). Upplevelsen som anhörig kan variera beroende på vad
den anhöriga har för bakgrund och erfarenheter. Sjuksköterskor beskriver sig ha flera
syften: att ta hand om patienten, anhöriga och fungera som ett stöd i relationen mellan
patienten och anhöriga, att få patienten och anhöriga att dela processen tillsammans
och på så sätt läka tillsammans. Anhöriga har en betydelsefull roll för patienten, det är
viktigt att sjukvårdpersonalen inte ser anhöriga som ett bihang utan som en del av
patienten (Aadal, Angel, Langhorn, Pedersen & Dreyer, 2017). Anhöriga beskriver att
bemötandet från sjuksköterskorna är avgörande för deras relation. Är
sjuksköterskorna öppna och mottagliga samt visar kunnighet, öppnar det upp för
anhöriga att kunna ta del i vården, våga ställa frågor och känna sig nöjda med vården
(Jonasson, Liss, Westerlind & Berterö, 2009). Lindhardt, Hallberg och Poulsen (2007)
beskriver att det bästa sättet att hantera anhöriga är att lyssna och möta deras kritik
och oro i ett tidigt skede. Genom att få kontinuerlig information som är begriplig och
anpassad för anhöriga skapas ett lugn och en känsla av kontroll (Söderström,
Saveman, & Benzein, 2005).

Bakgrund
Anhöriga
En anhörig kan vara föräldrar, syskon, make, maka, barn, grannar eller vänner. Det
kan därför vara oklart vem som är anhörig då familjekonstellationer varierar, vissa
kan ha en nära relation till patienten och andra inte (Grassman, 2003).
Fortsättningsvis används ordet anhörig som benämning för en eller flera
familjemedlemmar som ledsagar en sjuk närstående. Anhörig syftar oftast på en
person som bistår en annan inom familjen, det används synonymt med begreppet
närstående vilket oftast syftar på vänner eller grannar. Anhöriga kan ha många olika
relationer till patienten samt ha olika åsikter kring hur vården ska utföras (Grassman,
2003). Grassman (2003) beskriver ett anhörigskap som att det ges och tas emot hjälp.
Witkamp et al. (2016) beskriver att när en familjemedlem hamnar i en situation där
vård krävs kan det vara påfrestande för anhöriga, speciellt om den sjuke inte kan
redogöra för sina egna behov eller önskemål. Vidare beskriver Söderström et al.
(2005) att samspelet mellan anhöriga och sjukvårdspersonalen inte alltid fungerar.
Anhöriga kan ha svårt att förstå information och underliggande meningar i det
sjukvårdspersonalen säger. Familjen kan då inofficiellt utse en familjemedlem som
agerar talesperson åt familjen, men det kan vara en mycket svår uppgift då den
utsedda talespersonen får alla frågor och följdfrågor som familjen har (Söderström et
al., 2005). Witkamp et al. (2016) finner att när anhöriga ska föra sin sjuke
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familjemedlems talan upplever anhöriga ett behov av bekräftelse och stöd från
sjuksköterskor. I dessa situationer är det viktigt att sjuksköterskan både har god
teoretisk kompetens samt social kompetens (Ozaras & Abaan, 2016).
Sjuksköterskelegitimation
År 1920 inleddes en landsomfattande gemensam två-årig utbildning i Sverige, sen
dess har alla svenska sjuksköterskor en likvärdig utbildning. År 1931 blev det en treårig utbildning och år 1957 fick alla sjuksköterskor som genomfört utbildningen en
legitimation (Bentling, 2013). På grund av utvecklingen och ett nytt
sjukdomspanorama samt att medellivslängden ökade, växte vårdbehovet (Willman,
2013). Nationella planeringsstödets (NPS) register från 2014 visade att 122 962
personer var legitimerade sjuksköterskor i Sverige. Sjuksköterskeyrket anses vara ett
av de mest populära legitimerade yrkesgrupperna inom vård och omsorg
(Socialstyrelsen, 2016). Sjuksköterskans sex kärnkompetenser enligt Leksell och
Lepp (2013) är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård,
förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. För att kunna
möta framtidens behov och hålla en god kvalitet på vården måste sjuksköterskans sex
kärnkompetenser hållas centrala.
Sjuksköterskans roll
Holmgren, Emami, Eriksson och Eriksson (2012) beskrev i sin studie sjuksköterskor
som arbetade i svensk hemsjukvård. Sjuksköterskorna beskrev sig själva som experter
inom vård och att deras patienters anhöriga inte var det. Holmgren et al. (2012)
belyste även att anhöriga upplevde att de kände sin familjemedlem men detta endast
som frisk person, ej som den sjuke patienten. Enligt Engström, Uusitalo och Engström
(2010) var anhöriga till sjuksköterskans hjälp för att se patienten som en helhet, en hel
person och inte bara en patient. Holmgren et al. (2012) poängterade att
vårdpersonalen kunde visa sin auktoritet både genom verbal och icke verbal
kommunikation. Ett exempel var att be anhöriga vänta i ett annat rum när
sjuksköterskorna utförde sina omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskorna beskrev att de
tyckte det var viktigt att sätta tydliga gränser för vad anhöriga kunde göra och vad
sjukvårdpersonal skulle göra gällande omvårdnadsåtgärderna. Anhöriga ville fatta
beslut kring patientens vård utifrån sina känslor, detta kolliderade med
sjuksköterskornas beslut som fattades utifrån evidensbaserad kunskap (Holmgren et
al., 2012).
Kommunikation
Määttä och Segesten, (2007) beskriver kommunikationen inom vården som komplex.
Det beskrivs som att patientens röst möter medicinens röst. Medicinen använder sig i
stor utsträckning utav latin som sitt arbetsspråk vilket är en stor tillgång mellan
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vårdyrken. Det är däremot ett hinder när det kommer till att kommunicera med
patienter och anhöriga (Määttä & Segesten, 2007).
Det icke-verbala språket är minst lika viktigt som det verbala och kan observeras när
två personer möts och kroppen signalerar en sak men personen säger något annat. Via
mimiken kan känslor visas som sedan överförs till den andre och samma typ av känsla
väcks inom den andre. Om denna känsla förnekas verbalt orsakar det osäkerhet och
förvirring. För att kunna skapa en trygghet behöver mimiken och det verbala språket
stämma överens (Enqvist & Bengtsson, 2005). Utan tydlig kommunikation uppstår
det lätt missförstånd, ett exempel som Söderström et al. (2005) beskrev i sin studie
var att sjuksköterskor förklarade för anhöriga när de anlände till avdelning att de
kunde komma och gå när det passade samt ställa alla frågor som uppstod.
Problematiken framträdde när inte alla anhöriga förstod den underliggande meningen,
vilket var att de kunde komma när de ville så länge det inte störde sjuksköterskornas
arbete samt att de kunde ställa frågor så länge sjuksköterskorna tyckte de var
relevanta (Söderström et al., 2005). Westin, Örhn och Danielson (2009) betonade att
det inte bara var ord som användes som kommunikation i vården, även ett leende eller
en enkel hälsning kunde uppfattas som kommunikation. När sjuksköterskorna hade en
distanserad attityd kunde de hålla sig på avstånd och prata i en högre ton. Då
upplevde patienter och anhöriga att de ej kunde ställa frågor eller få sina frågor
besvarade och att deras oro ignorerades (Johnsson, Boman, Wagman & Pennbrant,
2018). Inom vården kan kommunikationen vara på ojämlika villkor, sjuksköterskan är
i överläge eftersom att sjuksköterskan är expert och agerar på hemmaplan. Patienter
och anhöriga befinner sig i en främmande miljö och kan känna oro, trötthet och
smärta. Det är då upp till sjuksköterskan att försöka jämna ut denna asymmetri vilket
kan göras genom kommunikation (Määttä & Segesten, 2007). Sjuksköterskan kunde
sätta sig ner vid patientens säng för att skapa ett tillförlitligt och vänligt möte. För att
tydliggöra för patienten och anhöriga att informationen mottagits kunde bekräftelse
ges i form av nickningar och upprepningar av det som sagts (Johnsson et al., 2018).
Delaktighet
I en studie av Witkamp et al. (2016) beskrevs det hur anhöriga kunde uppleva att
informationen som gavs från de olika delarna i vårdteamet var motsägelsefull. Det
framkom att det fanns situationer där anhöriga ej fick någon information eller att det
hade varit svårt att komma i kontakt med vårdpersonalen. Anhöriga beskrev att de
inte förstod informationen de fick. De var i behov av information som var mer
begriplig och anpassad till anhöriga eller patienten, detta för att på bästa sätt förstå
patientens vårdplan. För att uppnå en tillfredsställelse i sin roll som besluttagande
anhörig till patienten behövdes tydlig information om de olika alternativen som fanns
och även att anhöriga kände stöd från sjuksköterskorna i sina val (Witkamp et al.,
2016). En underliggande mening som familjemedlemmarna förstod var att
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vårdpersonalen var där för patienterna och inte för familjemedlemmarna (Söderström
et al., 2005). Frivold, Dale och Slettebø (2015) beskrev att när anhöriga inte
involverades kunde det uppstå en svårighet i att få fram sina önskemål samt att förstå
varför vissa åtgärder sattes in. Sjuksköterskans bemötande hade stor betydelse för hur
relationen med patienten utformades. Om sjuksköterskan var välkomnande med en
vänlig attityd upplevde anhöriga en trygghet att deras familjemedlem skulle få en bra
vård samt en ömsesidig respekt uppstod (Jonasson et al., 2009).
Omvårnadsteorektisk anknytning
Joyce Travelbee inriktar sig på det mellanmänskliga synsättet (Travelbee, 1977).
Travelbee (1977) hävdar att för att förstå innebörden av omvårdnad, vad den är samt
bör vara, måste det finnas en förståelse för vad som sker i mötet mellan patient och
sjuksköterska. Det är viktigt att ha förståelse för både hur interaktion kan upplevas
och vilka konsekvenser det kan ha för patientens tillstånd (Travelbee, 1977).
Omvårdnad beskrivs som en mellanmänsklig process där sjuksköterskan hjälper en
individ, en familj eller ett helt samhälle att förebygga eller övervinna upplevelser av
lidande samt vid behov även finna mening i upplevelserna och skapa en möjlighet för
självutveckling. Begreppen som Travelbee (1977) anser vara centrala är människan
som individ, lidande, mening, mänskliga relationer och kommunikation.
Människan som individ
Travelbee (1977) tar avstånd från en generaliserande människosyn. Människan är en
unik oersättlig individ, en varelse som bara existerar en gång i denna värld. Travelbee
(1977) påpekar att om individen utgår från teorin; att alla människor är unika går det
att undkomma förutfattade meningar om hur patienter borde uppleva situationer och
sitt eget tillstånd för att varje individs upplevelse är unik.
Lidande och mening
Enligt Travelbee (1977) får alla människor uppleva någon form av lidande under sin
livstid, det är en fundamental allmänmänsklig erfarenhet. Lidande är individuellt, det
kan vara fysisk, emotionell eller själslig smärta. Det hänger samman med det som
upplevs betydelsefullt, det är ett paradoxalt förhållande mellan lidande och att bry sig
om något eller någon. Lidande uppstår när det finns en risk att förlora något
betydande, det kan vara sin egen hälsa eller en familjemedlem. Travelbee (1977)
menar att det är viktigt att som sjuksköterska förhålla sig till patientens upplevelse av
sitt tillstånd gentemot en diagnos eller en objektiv bedömning då patienter och
anhöriga har subjektiva upplevelser. Travelbee (1977) beskriver två typiska
reaktioner: den första är frågan om varför detta hände just mig, som Travelbee menar
är den vanligaste och kännetecknas av att individen inte förstår varför just hen
drabbats och det upplevs hopplöst och orättvist. Den andra frågan som kan
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uppkomma är varför inte jag, vilket innebär enligt Travelbee (1977) en acceptans, det
är en ovanlig reaktion och infinner sig hos personer med en livsfilosofi där lidande är
en naturlig del av människans liv. Det är viktigt att finna mening i livets olika
upplevelser, speciellt i situationer av sjukdom eller lidande, både hos individen själv
eller anhöriga. Uppnås mening i svåra situationer kan frågor som varför den enskilde
individen drabbats eller hur det är möjligt att ta sig igenom det bli besvarade. Genom
att finna mening kan det istället bli en stärkande upplevelse. Människan kan behöva
hjälp med att hitta meningen i svåra situationer och det är detta som Travelbee (1977)
menar är det viktigaste syftet med omvårdnad.
Mellanmänskliga relationer och kommunikation
Att etablera en mellanmänsklig relation beskrivs som en process. Relationen skapas
genom upplevelser mellan sjuksköterskan och den sjuke där omvårdnadsbehoven
tillgodoses. Det är sjuksköterskans ansvar att relationen etableras och upprätthålls
men det går inte att göra ensam, relationen måste vara ömsesidig. Travelbee (1997)
menar att en mellanmänsklig relation enbart kan skapas mellan konkreta personer,
inte mellan roller såsom sjuksköterska och patient. Travelbee (1977) belyser också
vikten av kommunikation. Kommunikationen kan antingen förvärra eller lindra den
andres lidande. Det är viktigt att se patienten som en individ och anpassa sitt språk
därefter. Att lyssna och ha patientens upplevelser i fokus är en central del i
fungerande kommunikation (Travelbee, 1977).

Problemformulering
Att möta anhöriga är en väsentlig del av sjuksköterskans arbete. Anhöriga har olika
förutsättningar och ibland kan de vara sjuksköterskor. Sjuksköterskor har en annan
förkunskap än anhöriga i allmänhet och upplevelsen av att vara anhörig kan vara
annorlunda för legitimerade sjuksköterskor. Det är då av intresse att undersöka hur
sjuksköterskor upplever att vara anhörig då kunskap kring detta är undermålig.

Syfte
Att undersöka legitimerade sjuksköterskors upplevelse av att vara anhörig till en
närstående som vårdas på sjukhus.

Metod
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2015).
Systematiska sökningar gjordes för att hitta vetenskapliga artiklar för att svara på
syftet. Kvalitetsgranskningar, urval samt analys gjordes enligt Fribergs (2012)
beskrivning för en allmän litteraturstudie. Granskning av resultatartiklar gjordes enligt
Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa studier. Den
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vetenskapliga kvalitén på artiklarna poängsattes från I till III, där I representerade hög
kvalité respektive III låg kvalité (Carlsson & Eiman, 2003).

Datainsamling
Litteraturstudien påbörjades med sökningar i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA)
för att garantera att valt ämne inte uppmärksammats i tidigare kandidatuppsatser de
senaste fem åren på Halmstad högskola. Efter att det säkerställts att det tidigare inte
har skrivits om ämnet översattes sökorden till engelska för att vidga sökningen, se
bilaga A. En preliminär databassökning gjordes i Cumulative Index of Nursing and
Allied Health (Cinahl) för att få en översikt kring aktuell forskning som fanns om det
valda ämnet (Henricson & Billhult, 2012). Efter den preliminära databassökningen
identifierades sökord (se bilaga A) i artiklarna som tillämpades i vidare sökningar i
Psychological Abstracts (PsycInfo), Public Medline (PubMed) och Cinahl. Forsberg
och Wengström (2015) beskrev booleska operatörer som ett redskap för att kombinera
sökorden, vilket användes under samtliga sökningar. Två booleska operatörer:
»AND« och »OR« användes under sökningarna. »AND« användes i syfte att få en
snävare sökning, detta eftersom den inkluderade både sökord A och B (A AND B)
(Forsberg & Wengström, 2015). Genom att »AND« användes var det möjligt att säkra
specifika ord som tillsammans ingick i sökning, till exempel Nurse AND Experienc*,
då genererade sökningen enbart material där både Nurse och Experienc* fanns. »OR«
användes i syfte att få ett bredare sökresultat, då den utvidgade sökningen genom att
söka på antingen A eller B (A OR B). Exempelvis “Family member” OR “Nurse
family”, då genererade sökningen enbart material där antingen “Family member” eller
“Nurse family” fanns (Forsberg & Wengström, 2015). För att säkerställa att olika
böjningar och ändelser av orden som söktes på ingick i sökningen beskrev Östlundh
(2012) trunkering som kunde användas för ett bredare sökresultat. Symbolen för
trunkering kunde variera beroende på databas, i Cinahl, PubMed och PsycInfo som
användes till sökningar markerades trunkering med symbolen (*). Genom att (*) lades
till i slutet av sökorden var det möjligt att inkludera flera varianter av sökordet
(Östlundh, 2012). Till exempel användes trunkering i sökning till sökordet Nurs*,
detta för att inkludera både Nursing, Nurse eller Nurses. Vidare kunde både
trunkering och booleska operatörer användas ihop, till exempel Nurs* AND Nurse för
att garantera att sökordet Nurse fanns med i alla träffar, samtidigt som det
möjliggjorde andra varianter av ordet Nurs att inkluderas (Östlundh, 2012).
Citationstecken kunde användas i sökningar för att skapa en frassökning. Detta för att
hålla ihop valda ord, exempelvis ”Family member” (Östlundh, 2012). MeSH-term och
ämnesord tillämpades inte i sökningarna då antalet träffar minskade avsevärt och inte
genererade artiklar som svarade på syftet, istället gjordes en fritextsökning.
Avgränsningar som användes inkluderade att artiklarna inte fick vara äldre än tio år
samt skrivna på engelska (Forsberg & Wengström, 2015). Sökhistoriken med
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användningen av booleska operatörer, frassökning och trunkering redovisas i bilaga
B.
Inklusions och exklusionskriterier
Inklusions- samt exklusionskriterierna användes i alla databaserna för att begränsa
sökresultaten så de motsvarade litteraturstudiens syfte (Forsberg & Wengström,
2015). Artiklar som inte kunde besvara syftet i litteraturstudien samt artiklar som inte
uppnådde nivå I eller II enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för
kvalitativ metod exkluderades. Samtliga artiklar som användes skulle även ha
genomgått någon typ av etisk granskning. Kriterierna som användes i PsycInfo var att
artiklarna skulle vara skrivna på engelska, peer reviewed samt publicerade mellan
åren 2008–2018. Kriterierna som användes i Cinahl och PubMed var engelsk text,
tillgängligt abstrakt samt publicerade mellan åren 2008–2018.
Sökningar i Cinahl
Databasen Cinahl är specialiserad på omvårdnadsforskning och innehåller
information inom omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik (Karlsson, 2012).
Första sökningen som gjordes i Cinahl innehöll följande sökord: “Family caregivers”
AND Nurse AND Experienc* AND nurs*. Sökningen genererade 153 träffar med
begränsningar om engelsk text, tillgängligt abstrakt samt årtalen 2008–2018. Samtliga
titlar lästes gemensamt och av dessa lästes 67 abstrakt. Sju artiklar valdes ut, och
lästes gemensamt i sin helhet. Fem av dessa artiklar exkluderas då de ej svarade på
syftet och resterande två granskades enligt Carlsson och Eimans (2003)
bedömningsmall. En av dessa artiklar uppnådde grad I och en uppnådde grad II.
Dessa två artiklar användes som resultatartiklar.
Andra sökningen innehöll följande sökord: “Nurse family” AND Nurs* AND
Experienc* AND Nurse. Sökningen genererade 36 träffar med begränsningar om
engelsk text, tillgängligt abstrakt samt årtalen 2008–2018. Samtliga titlar och abstrakt
lästes gemensamt. Sex artiklar valdes ut, och lästes gemensamt i sin helhet. Två av
dessa artiklar exkluderas då de ej svarade på syftet och resterande fyra granskades
enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Samtliga artiklar uppnådde grad
I. Dessa fyra artiklar användes som resultatartiklar.
Tredje sökningen innehöll följande sökord: “Family Member” AND Experienc* AND
Role AND Nurse AND nurs* AND Hospital*. Sökningen genererade 15 träffar med
begränsningar om engelsk text, tillgängligt abstrakt samt årtalen 2008–2018. Samtliga
titlar och abstrakt lästes gemensamt. Åtta artiklar valdes ut, och lästes gemensamt i
sin helhet. Tre av dessa artiklar exkluderas då de ej svarade på syftet. Av de fem
artiklarna var tre av dem dubbletter från tidigare sökningar. De två återstående
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artiklarna granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Samtliga
artiklar uppnådde grad I och användes som resultatartiklar.
Sökningar i PsycInfo
PsycInfo är en bred databas som fokuserar på psykologisk- och beteendevetenskaplig
forskning inom omvårdnad och medicin (Karlsson, 2012). Sökningen som gjordes i
PsycInfo innehöll följande sökord: “Family Member” AND Experienc* AND Role
AND Nurse AND nurs* AND Hospital*. Sökningen genererade 16 träffar med
begränsningar om engelsk text, peer reviewed samt årtalen 2008–2018. Samtliga titlar
lästes gemensamt och av dessa lästes 16 abstrakt. Sex artiklar valdes ut, och lästes
gemensamt i sin helhet. Två av dessa artiklar exkluderas då de ej svarade på syftet.
Av de fyra artiklarna var tre av dem dubbletter från tidigare sökningar. Den
återstående artikeln granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.
Artikeln uppnådde grad I och användes som resultatartikel.
Sökningar i PubMed
PubMed är en gratisversion av databasen Medline. Där finns material som ännu ej
publicerats på Medline. PubMed täcker hela det biomedicinska området såsom
medicin, omvårdnad och tandvård (Karlsson, 2012). Sökningen som gjordes i
PubMed innehöll följande sökord: “Family Member” OR “Nurse family” AND
Experienc* AND Role AND Nurs* AND nurse AND Hospital*. Sökningen
genererade 26 träffar med begränsningar om engelsk text, tillgängligt abstrakt samt
årtalen 2008–2018. Samtliga titlar lästes gemensamt och av dessa lästes 26 abstrakt.
Fem artiklar valdes ut, och lästes gemensamt i sin helhet. En av dessa artiklar
exkluderas då de ej svarade på syftet. Av de fyra artiklarna var samtliga dubbletter
från tidigare sökningar som redan ingick i resultatartiklarna.
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Figur 1. Flödesschema över urvalsprocessen

Databearbetning
För att säkerställa artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades de enligt Carlsson och
Eimans (2003) bedömningsmall, varav åtta artiklar erhöll grad I och en artikel erhöll
grad II. Enligt Wallengren och Henricson (2012) har kvalitetsgranskning en
betydande roll i att stärka resultatets värde i litteraturstudien. Samtliga resultatartiklar
lästes noggrant igenom upprepade gånger både gemensamt och enskilt, sedan
diskuterades artiklarna och analyserades. Detta gjordes i syfte att finna likheter och
skillnader i resultaten samt att skapa en helhetsbild (Friberg, 2012). För att få en
översiktlig helhetsbild för varje enskild artikel gjordes en artikelöversikt på samtliga
resultatartiklar (Forsberg & Wengström, 2015). I artikelöversikterna redovisas
författare, ursprungsland, syfte, metod, eventuellt bortfall, slutsats och vetenskaplig
kvalitétsgrad för artikel 1–9 (se bilaga C) som bedömdes enligt Carlsson och Eimans
(2003) bedömningsmall. Efter att artiklarna lästes flertalet gånger och diskuterats
valdes innehållsanalys som metod för att bearbeta datan (Forsberg & Wengström,
2015). Artiklarnas resultat lästes igenom igen och all text som svarade mot
litteraturstudiens syfte markerades. Den markerade texten grupperades in i koder och
färgmarkerades sedan utefter deras kod (Forsberg & Wengström, 2015). Totalt
identifierades 26 koder som var återkommande i artiklarna. All färgmarkerad text
diskuterades och låg till grund för skapandet av teman. De 26 koderna
sammanfogades till 13 kategorier och efter ytterligare bearbetning resulterade i fem
teman och tio subteman, se tabell 1.
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Forskningsetiska överväganden
För att värna om alla livsformer och för att försvara människors grundläggande
rättigheter finns forskningsetik. Det är viktigt att försvara människors frihet och
självbestämmande. De personer som deltar i en studie ska vara skyddade av
forskningsetiken och de ska behandlas med respekt, oavsett hur länge de deltar i en
studie eller om de väljer att avsluta deltagandet (Kjellström, 2012).
Helsingforsdeklarationen (2008) är en av de mest betydelsefulla forskningsetiska
förhållningsreglerna som inriktar sig på medicinsk klinisk forskning. En central del i
Helsingforsdeklarationen (2008) är att behovet av ny kunskap inte ska vara på
bekostnad av deltagarnas intressen och hälsa (Kjellström, 2012). För att personer ska
delta i en forskningsstudie måste deltagandet ske frivilligt och accepteras. Ifall det
råder osäkerhet kring lämpligheten hos en deltagare angående en forskningsstudie går
det att rådfråga familjemedlemmar eller samhällsledare. Inga personer som anses
olämpliga ska delta i en forskningsstudie (Helsingforsdeklarationen, 2008). I SFS
2003:460 (2004), lagen om etikprövning som avser människor står det tydligt
beskrivet att respektera människovärdet i forskning och att skydda den enskilda
människan. Tidigare har SFS 1998:204 (2007), personuppgiftslagen funnits för
behandling av personuppgifter och att människors personliga integritet skall skyddas.
Enligt Kjellström (2012) har lagen om etikprövning som avser människor (SFS
2003:460) och personuppgiftslagen (SFS 1998:204) reglerat svensk forskningsetik.
Den 25 maj 2018 antog Sveriges Riksdag den nya lagen med kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SFS 2018:218). Genom antagandet av
den nya lagen (SFS 2018:218) upphävs personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Av de
nio resultatartiklarna har åtta artiklar granskats av en etisk kommittee. I Carlsson,
Carlsson, Prenkert & Svantesson, (2015) beskrevs det att det inte behövdes ett
godkännande från en etisk kommitté för att genomföra studien. Däremot fanns ett
uttalande från den regionala etiska granskningstyrelsen där det påtalades att det inte
fanns några hinder för studien att genomföras.

Resultat
Databearbetningen resulterade i fem teman och tio subteman som beskriver
legitimerade sjuksköterskors upplevelse av att vara anhörig till en närstående som
vårdas på sjukhus (Se tabell 1).
Legitimerade sjuksköterskor som har en närstående som vårdas på sjukhus benämns i
texten som anhörigsjuksköterskor. Den närstående som vårdas på sjukhus benämns
som närstående och resterande familjemedlemmar som ej har en
sjuksköterskelegitimation benämns som familjemedlemmar.
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Tabell 1. Översikt av resultatets teman och subteman
Teman

Subteman

Konflikt mellan sjuksköterskerollen och anhörigrollen

Sammanflätade roller
Förväntningar från familjen
Talesperson
Komplettering av bristande vård

Professionell erfarenhet

Ökad kunskap, ökad oro
Respekterad för sin kunskap

Informationsbehov

Anpassad information
Berätta om legitimation

Delaktighet

Inkludering och exkludering
Bygga relationer

Finna stöd

Konflikt mellan sjuksköterskerollen och anhörigrollen
Sammanflätade roller
Att vara anhörig med en sjuksköterskelegitimation beskrevs som en konflikt mellan
två roller, sjuksköterskerollen och anhörigrollen (Cicchelli & McLeod, 2012; Fouto &
Partington, 2016; Giles & Williamson, 2015; Lines, Mannix & Giles, 2015; Salmond,
2010). Rollerna var sammanflätade och det kunde vara nästintill omöjligt att skilja på
dem (Giles & Williamson, 2015; Lines et al., 2015; Salmond, 2010). Anhörigrollen
var ömtålig och därför tog sjuksköterskerollen en större plats (Giles & Williamson,
2015; Salmond, 2010). Sjuksköterskerollen behövdes även för att kunna skydda och
ge stöd till både den närstående och resten av familjemedlemmarna (Fouto &
Partington, 2016; Lines et al., 2015; Salmond, 2010). Det var svårt att enbart hålla sig
till anhörigrollen då förväntningarna som legitimerad sjuksköterska krockade med
förväntningarna som anhörig (Cicchelli & McLeod, 2012; Lines et al., 2015).
Förväntningar från familjen
En ökad press från familjemedlemmar lades på anhörigsjuksköterskor på grund av
deras bakgrund som legitimerad sjuksköterska (Cicchelli & McLeod, 2012; Fouto &
Partington, 2016; Giles & Williamson, 2015; Lines et al., 2015; Quinney, Dwyer &
Chapman, 2017b; Salmond, 2010). Det kunde yttra sig i form av förväntningar att
anhörigsjuksköterskor skulle ta besluten åt den närstående och familjemedlemmar
(Cicchelli & McLeod, 2012; Fouto & Partington, 2016; Giles & Williamson, 2015;
Quinney, Dwyer & Chapman, 2017a). Detta kunde leda till en ökad oro hos
anhörigsjuksköterskor när de förväntades att ta besluten ensamma (Giles &
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Williamson, 2015; Quinney et al., 2017b). Familjemedlemmar kunde förvänta sig att
anhörigsjuksköterskor skulle hålla i kontakten med sjukvårdspersonalen och sedan
förmedla det vidare till resten av familjemedlemmarna så att de kunde förstå vad som
sagts (Cicchelli & McLeod, 2012; Lines et al., 2015; Quinney et al., 2017b; Salmond,
2010). Anhörigsjuksköterskor fungerade som en tolk mellan familjemedlemmar och
sjukvårdspersonalen med hjälp av sin kunskap och erfarenhet (Carlsson et al., 2015;
Cicchelli & McLeod, 2012; Giles & Williamson, 2015; Lines et al., 2015; Quinney et
al., 2017b; Salmond, 2010). Tack vare sin professionella erfarenhet kunde
anhörigsjuksköterskor förklara för familjemedlemmar varför vissa processer tog lång
tid eller information uteblev (Carlsson et al., 2015). Det var inte i alla situationer som
anhörigsjuksköterskor hade svar på alla frågor som deras familjemedlemmar ställde
då deras kunskap och erfarenhet varierade beroende på deras kunskapsområde
(Cicchelli & McLeod, 2012; Fouto & Partington, 2016).
Talesperson
Anhörigsjuksköterskor kunde själva välja att föra talan åt sin närstående (Carlsson et
al., 2015; Giles & Williamson, 2015; Lines et al., 2015; Quinney et al, 2017a;
Quinney et al, 2017b; Salmond, 2010), tack vare sin kunskap och bakgrund som
legitimerad sjuksköterska (Carlsson et al., 2015; Quinney et al., 2017a; Salmond,
2010), detta kunde även ske i syfte att den närstående skulle mottaga rätt information
(Carlsson et al., 2015; Cicchelli & McLeod, 2012; Quinney et al., 2017a; Quinney et
al., 2017b; Salmond, 2010). Anhörigsjuksköterskor kunde fungera som en coach åt
sin närstående och vägleda dem till att ställa relevanta frågor och få ut relevant
information (Carlsson et al., 2015; Quinney et al., 2017a).
Komplettering av bristande vård
När anhörigsjuksköterskor upplevde att vården inte var tillräcklig kände de sig
tvungna att själva ingripa och utnyttja sin kompetens för att komplettera vården
(Carlsson et al., 2015; Giles & Williamson, 2015; Lines et al., 2015; Quinney et al.,
2017a; Taverner, Baumbusch & Taipale, 2015). För att säkerställa att den närstående
fick adekvat vård kunde anhörigsjuksköterskor förhandla med sjukvårdspersonalen
om vilka typer av omvårdnadsåtgärder respektive part skulle utföra och på så sätt
komplettera den saknade vården (Quinney et al., 2017a; Taverner et al., 2015). Det
uppstod även situationer där anhörigsjuksköterskor var tvungna att hämta material
från sin egen arbetsplats för att kunna utföra omvårdnadsåtgärder som uteblev
(Carlsson et al., 2015). Att den närstående skulle få sämre vård än den vården
anhörigsjuksköterskor själva utförde på sin arbetsplats var oacceptabelt (Carlsson et
al., 2015; Cicchelli & McLeod, 2012). Det fanns ett stort behov hos
anhörigsjuksköterskor att vaka över sin närstående (Carlsson et al., 2015; Lines et al.,
2015; Quinney et al., 2017a; Salmond, 2010). Hade inte anhörigsjuksköterskor
ingripit och utfört den nödvändiga vården kunde det resultera i ett hot mot
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patientsäkerheten (Carlsson et al., 2015; Giles & Williamson, 2015; Quinney et al.,
2017a; Taverner et al., 2015). Det kunde uppstå förväntningar från
sjukvårdspersonalen gentemot anhörigsjuksköterskor, att genomföra
omvårdnadsuppgifter på grund av deras sjuksköterskelegitimation som anhöriga i
allmänhet inte skulle ha utfört (Giles & Williamson, 2015; Quinney et al., 2017b).
Professionell erfarenhet
Ökad kunskap, ökad oro
Precis som hos anhöriga i allmänhet, existerade en stor ångest och oro hos
anhörigsjuksköterskor över att inte veta hur sjukdomsprocessen hos deras närstående
skulle framskrida. Dessa känslor förstärktes hos anhörigsjuksköterskor då de hade en
bakomliggande medicinsk kunskap och tidigare arbetslivserfarenheter inom vården.
Detta kunde leda till en oro och ångest över vad som kunde gå fel (Lines et al., 2015;
Quinney et al., 2017b; Salmond, 2010) såsom systemfel, fysiologiska fel och
mänskliga fel (Salmond, 2010). I och med att anhörigsjuksköterskor hade denna
kunskap kunde de lätt identifiera när den närstående ej fick optimal vård. Dessa
observationer kunde leda till att anhörigsjuksköterskor inte ville lämna sin
närståendes sida (Giles & Williamson, 2015; Taverner et al., 2015). I vissa stunder
önskade anhörigsjuksköterskor att de kunde släppa sin sjuksköterskeroll och vara en
anhörig i allmänhet (Giles & Williamson, 2015), det var svårt att bestämma om den
ökade kunskapen var en fördel eller en nackdel (Cicchelli & McLeod, 2012; Giles &
Williamson, 2015; Salmond, 2010). Anhörigsjuksköterskor uttryckte att de var osäkra
på om de helst ville vara oroliga över att veta vad som kunde hända eller att vara
oroliga över att inte veta vad som kunde hända (Cicchelli & McLeod, 2012; Giles &
Williamson, 2015; Salmond, 2010). Trots att det fanns en osäkerhet kring fördelar
respektive nackdelar med den ökade kunskapen, kände anhörigsjuksköterskor att den
ökade kunskapen ledde till att de kunde informera sjukvårdspersonal kring
förändringar eller andra observationer de gjort hos sin närstående (Salmond, 2010).
Respekterad för sin kunskap
Anhörigsjuksköterskor var inte som anhöriga i allmänhet, de ville bli respekterade för
sin kunskap och ville behandlas utifrån den (Carlsson et al., 2015; Giles &
Williamson, 2015), de ville ha mer information och inkluderas när det var möjligt
(Carlsson et al., 2015; Fouto & Partington, 2016; Giles & Williamson, 2015;
Salmond, 2010). Att sjukvårdspersonalen respekterade kunskapen som
anhörigsjuksköterskor hade jämfört med anhöriga i allmänhet var viktigt, samtidigt
var det också viktigt att sjukvårdspersonalen hade i åtanke att de fortfarande var
anhöriga och inte en del av sjukvårdspersonalen som ansågs kunna ta över vissa
arbetsuppgifter (Giles & Williamson, 2015; Quinney et al., 2017b; Taverner et al.,
2015). Anhörigsjuksköterskor kunde använda sitt professionella kontaktnät när de
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behövde en experts åsikt (Cicchelli & McLeod, 2012; Quinney et al., 2017a; Quinney
et al., 2017b; Salmond, 2010). Detta kunde leda till ökad självsäkerhet inför
förespråkandet av en viss typ av vård eller behandling (Salmond, 2010). Genom att
anhörigsjuksköterskor hade ett kontaktnät kunde de lättare få tillgång till
specialistvård för sin närstående (Cicchelli & McLeod, 2012; Quinney et al., 2017a).
Informationsbehov
Anpassad information
Anhöriga som också var legitimerade sjuksköterskor behövde en annan typ av
information som var anpassad utefter deras kompetensnivå (Carlsson et al., 2015;
Fouto & Partington, 2016; Giles & Williamson, 2015; Lines et al., 2015; Salmond,
2010). När anhörigsjuksköterskor inte fick anpassad eller tillräcklig information
kunde en känsla av ångest och oro uppstå (Giles & Williamson, 2015; Lines et al.,
2015; Quinney et al., 2017b; Salmond, 2010). Anhörigsjuksköterskor krävde mer
detaljerad information kring sin närståendes status och utförliga svar på sina frågor
jämfört med anhöriga i allmänhet (Carlsson et al., 2015; Giles & Williamson, 2015;
Lines et al., 2015; Salmond, 2010). Anhörigsjuksköterskor kände också ett behov av
att få utförliga förklaringar samt att de hade fler frågor till sjukvårdspersonal än
anhöriga i allmänhet (Giles & Williamson, 2015; Salmond, 2010). Den medicinska
jargongen uppskattades av anhörigsjuksköterskor då den kunde tillfredsställa deras
sjuksköterskeroll och i sin tur tillåta anhörigrollen att träda fram (Giles & Williamson,
2015). Att få information, trots att den kunde vara negativ var något
anhörigsjuksköterskor beskrev att de ville ha, hellre negativ information än ingen
information alls (Salmond, 2010). Anhörigsjuksköterskor kunde bistå
sjukvårdspersonalen med information om sin närstående och kunde på så vis vara en
informationskälla (Cicchelli & McLeod, 2012; Lines et al., 2015; Quinney et al.,
2017a), anhörigsjuksköterskor kunde även se små förändringar i sina närståendes
beteenden och förmedla detta till sjukvårdspersonalen (Taverner et al., 2015).
Berätta om legitimation
Det fanns en osäkerhet hos anhörigsjuksköterskor kring avslöjandet av sin
sjuksköterskelegitimation för sjukvårdspersonalen, det identifierades både fördelar
och nackdelar med att tala om det (Carlsson et al., 2015; Giles & Williamson, 2015;
Lines et al., 2015). Det fanns en oro för att bli behandlad annorlunda om
sjukvårdspersonalen visste att en anhörig var legitimerad sjuksköterska, de var rädda
för att sjukvårdspersonalen skulle tro att anhörigsjuksköterskorna förväntade sig
specialbehandling (Giles & Williamson, 2015; Lines et al., 2015).
Anhörigsjuksköterskor som haft en närstående inlagd på sjukhus såg sin erfarenhet
som en lärdom, de reflekterade över hur de själva skulle agera nästa gång de mötte en
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anhörig som var legitimerad sjuksköterska på sin egen arbetsplats (Giles &
Williamson, 2015).
Delaktighet
Inkludering och exkludering
Att få vara delaktig uppskattades av anhörigsjuksköterskor, vilket kunde ske genom
att få ta del av vårdplanen, behandlingar och genomgång av utrustning. Genom att bli
involverad kunde anhörigsjuksköterskor känna sig som en del av teamet (Fouto &
Partington, 2016; Salmond, 2010). Beroende på organisationens kultur kunde det
variera hur involverade anhörigsjuksköterskor fick vara i deras närståendes vård
(Quinney et al., 2017a). Sjukvårdspersonalen kunde reagera olika på
anhörigsjuksköterskors delaktighet, när anhörigsjuksköterskor fick vara delaktiga
visade de uppskattning för sjukvårdspersonalen (Giles & Williamson, 2015; Salmond,
2010). När anhörigsjuksköterskor inte fick vara delaktiga kunde det leda till ökad
stress och oro (Cicchelli & McLeod, 2012; Lines et al., 2015; Quinney et al., 2017b;
Salmond, 2010), denna exkludering kunde yttra sig genom att sjukvårdspersonalen
undanhöll information från anhörigsjuksköterskor (Cicchelli & McLeod, 2012; Giles
& Williamson, 2015; Quinney et al., 2017b; Salmond, 2010). Anhörigsjuksköterskor
innehade kunskap om sina närståendes sjukdomshistoria och kunde bistå
sjukvårdspersonal med information (Cicchelli & McLeod, 2012; Lines et al., 2015;
Quinney et al., 2017a). Anhörigsjuksköterskor försökte bistå sjukvårdspersonalen
med information och förslag på vård men när deras rekommendationer inte togs i
beaktning kunde det leda till att anhörigsjuksköterskor inte kände sig delaktiga
(Cicchelli & McLeod, 2012; Giles & Williamson, 2015; Lines et al., 2015; Salmond,
2010). Anhörigsjuksköterskor uttryckte oro för att bli stämplade som en “jobbig”
anhörig om de krävde för mycket av sjukvårdspersonalen. När anhörigsjuksköterskor
upplevde att de blev ignorerade kunde de påtala att de var legitimerade sjuksköterskor
i hopp om att bli tagna på allvar (Giles & Williamson, 2015; Lines et al., 2015).
Bygga relationer
Att bygga relationer mellan sjukvårdspersonalen och anhörigsjuksköterskor beskrevs
som en viktig aspekt. För att underlätta samarbetet kring vården till sin närstående
kunde anhörigsjuksköterskor aktivt försöka bygga relationer med sjukvårdspersonalen
(Quinney et al., 2017a; Quinney et al., 2017b; Salmond, 2010). Det kunde också
uppstå genuina relationer när sjukvårdspersonalen inkluderade anhörigsjuksköterskor
i vårdplaneringen, det skapades då en tillit hos anhörigsjuksköterskor gentemot
sjukvårdspersonalen (Salmond, 2010).
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Finna stöd
Att finna stöd hos sjukvårdspersonalen var en viktig aspekt för anhörigsjuksköterskor
(Fouto & Partington, 2016; Giles & Williamson, 2015; Salmond, 2010). De beskrev
att när de hade åtagit sig ansvarigrollen för sin närstående kunde de känna ett
utanförskap gentemot sina familjemedlemmar (Fouto & Partington, 2016; Salmond,
2010). För att anhörigsjuksköterskor skulle känna stöd från sjukvårdspersonalen
behövde sjukvårdspersonalen ha i beaktning att de både var sjuksköterskor och
anhöriga. Det kunde ibland uppfattas som att sjukvårdspersonalen inte gav
anhörigsjuksköterskorna stöd eftersom de trodde att det inte behövdes med tanke på
deras profession (Fouto & Partington, 2016; Giles & Williamson, 2015). Även
familjemedlemmarna kunde ha en uppfattning om att anhörigsjuksköterskorna inte
var i behov av stöd då de var vana vid situationer som dessa.
Anhörigsjuksköterskorna uppgav dock att det inte var samma sak när det gällde sin
egna närstående (Fouto & Partington, 2016). Genom att ha erfarenhet inom
sjukvården fanns det ett kontaktnät av kollegor att tillgå och anhörigsjuksköterskorna
kunde finna stöd hos sina kollegor för att dela med sig av rädslor och bekymmer
(Salmond, 2010).

Diskussion
Metoddiskussion
Beskrivningen av en litteraturstudie är en sammanställning av andra studiers resultat i
syfte att framföra ny forskning inom valda ämnet (Forsberg & Wengström, 2015;
Friberg, 2012). Två litteratursökningar, en inledande och en egentlig gjordes i syfte att
stärka bekräftelsebarheten. Urvalskriterier såsom sökord, inklusionskriterier och
exklusionskriterier redovisas tydligt i databearbetningen samt bilagor enligt angivna
riktlinjer för kandidatuppsats för att öka bekräftelsebarheten (Wallengren &
Henricson, 2012). Enligt direktiv från Östlundh (2012) utgick sökorden från syftet för
litteraturstudien. Genom upprepade sökningar identifierades synonymer för ordet
anhörigsjuksköterska. Dessa synonymer tillämpades för att få fler relevanta sökträffar.
Detta ledde till att kvalitén på sökningarna ökade då det minskade risken att förbise
relevanta resultatartiklar (Östlundh, 2012). Enligt Karlsson (2012) kan ämnesord
användas i syfte att precisera sökningar. MeSH-termer, Major Headings samt
ämnesord applicerades i flertalet sökningar men ledde till bristande resultat samt
artiklar som ej svarade mot litteraturstudiens syfte. Istället tillämpades fritextsökning
tillsammans med de booleska operatörer AND samt OR då det specificerade
sökningen tillräckligt och genererade relevanta artiklar. Eftersom de använda
databaserna inte enbart innehåller information kring omvårdnad användes sökordet
Nurs* för att säkerställa studiens huvudfokus vilket är omvårdnad (Dahlborg
Lyckhage, 2012). Både Nurs* och Nurse användes i sökningarna då det säkrade att
sökordet Nurse fanns med i alla träffar då litteraturstudiens syfte var att undersöka
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sjuksköterskans upplevelse. Östlundh (2012) beskriver hur årtalsavgränsning kan
användas för att få fram aktuell forskning och därför användes avgränsning i årtal
mellan 2008–2018. Samtliga resultatartiklar i litteraturstudien utgavs mellan år 2010–
2017 och det ses som en styrka att resultatartiklarna i litteraturstudien är relativt nya.
Det kan däremot ha påverkat resultatet då äldre artiklar eventuellt kunnat haft relevant
information till föreliggande litteraturstudie. Avgränsningar som endast engelsk text
användes vilket också kan ha påverkat resultatet då eventuella artiklar med annat
språk exkluderades (Östlundh, 2012). Ytterligare en styrka med litteraturstudien var
att samtliga resultatartiklar genomgått en etikprövning eller innehöll ett etiskt tillstånd
(Forsberg & Wengström, 2015).
Utefter studiens design valdes passande kvalitetsgranskningsmall. Samtliga artiklar
granskades gemensamt enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för att
öka trovärdigheten och vid oenigheter kring granskningen diskuterades
granskningsresultatet tills enighet uppstod (Wallengren & Henricson, 2012). Endast
artiklar som uppnådde grad I eller grad II inkluderades i litteraturstudien. Karlsson
(2012) påpekade vikten av kvalitetssäkring och därför exkluderades artiklar med grad
III enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för vetenskaplig kvalitet.
Författarna till föreliggande litteraturstudie var noviser vid användandet av Carlsson
och Eimans (2003) bedömningsmall vilket kan ses som en svaghet då
kvalitetsbedömningen kan ha påverkats. Majoriteten av artiklarna kom från samma
databas då fortsatta sökningar i övriga databaser enbart genererade dubbletter. Detta
kan ses som en svaghet i litteraturstudien samtidigt som det kan styrka trovärdigheten
då dubbletterna visade på att relevanta sökord användes (Forsberg & Wengström,
2015). Samtliga titlar lästes i varje sökning och artiklar exkluderades om de ej ansågs
svara på syftet för litteraturstudien. Det kan ses som en svaghet då en missvisande
titel kan leda till att relevant information exkluderades.
Enligt Forsberg och Wengström (2015) anses kvalitativa artiklar lämpliga då
forskaren får en djupare kunskap och att deltagarnas erfarenheter blir framförda.
Samtliga resultatartiklar som användes till studien var av kvalitativ metod.
Användandet av enbart kvalitativa resultatartiklar var ej förutbestämt men ansågs som
en styrka då det uppfyllde litteraturstudiens syfte med att beskriva upplevelser. Att
använda kvalitativ ansats gör det begripligt för andra än forskaren att få en känsla av
trovärdighet då det är personliga upplevelser som lyfts i resultatartiklarna (Forsberg &
Wengström, 2015). Bekräftelsebarhet, trovärdighet och pålitlighet behöver
säkerställas för att bedöma om överförbarhet är möjligt. Överförbarhet innebär att
resultatet kan appliceras till andra situationer samt andra grupper av människor
(Wallengren & Henricson, 2012). Resultatartiklarna var utförda i Sverige (1), Kanada
(2), Portugal (1), Australien (4), USA (1). Trots att resultatartiklarna kommer från
olika länder där sjukvården kan skiljas åt, förekommer likalydande upplevelser hos
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deltagarna. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att en viss överförbarhet
är möjlig då sjuksköterskor i en anhörigroll besitter en ökad kunskap gentemot
anhöriga i allmänhet och behöver bemötas utefter denna kunskapen oavsett
ursprungsland.
Wallengren och Henricson (2012) belyser vikten av att använda kritiska vänner i
skrivprocessen för att öka trovärdigheten och bekräftelsebarheten i föreliggande
litteraturstudie. Under skrivandets gång har tre seminarier med grupphandledning
skett, i syfte att få kritik från handledare, lärare, och andra kurskamrater. Detta i sin
tur ledde till att skrivprocessen kontinuerligt blev kritiskt granskad och trovärdigheten
i litteraturstudien ökade (Wallengren & Henricson, 2012). I databearbetningen
beskrivs tillvägagångsättet tydligt vilket stärker litteraturstudiens pålitlighet och
trovärdighet (Wallengren & Henricson, 2012). Att erkänna förförståelsen som finns
kan öka pålitligheten och bekräftelsebarheten då granskaren sedan kan utgå ifrån
författarens förkunskap för att undersöka om det har påverkat innehållet. Förförståelse
syftar inte enbart på kunskap som införskaffats genom studierna utan även på
kunskap, värderingar och erfarenheter som finns med utanför studietiden (Priebe &
Landström, 2012). När litteraturstudiens syfte fastställdes hade författarna till
föreliggande litteraturstudie ingen erfarenhet av att ha en närstående som vårdas på
sjukhus. Under skrivandets gång hamnade den ena författaren i en situation då en
närstående blev hospitaliserad en längre tid. Författaren fick då en annan förförståelse
kring ämnet under processen men diskussioner kring detta fördes i syfte att minimera
risken för att det skulle påverka litteraturstudiens resultat.
Ingen avgränsning i ålder användes vilket resulterade i att både barn och vuxna
inkluderades i sökningarna. Av litteraturstudiens nio resultatartiklar handlade en
artikel, Lines et al. (2015) om hur det upplevdes att vara anhörigsjuksköterska med ett
barn som vårdas på sjukhus. Upplevelserna som beskrevs i Lines et al. (2015)
genomsyrades av likheter oberoende om den närstående var vuxen eller barn. Syftet
med detta var att tydliggöra gemensamma faktorer i hur anhörigsjuksköterskor
bemöttes av sjukvårdspersonalen.
Fouto och Partington (2016) belyste både sjuksköterskors, läkares och
röntgenteknikers upplevelser av att vara legitimerad sjukvårdspersonal samt anhörig
till en närstående som vårdades på sjukhus. Föreliggande litteraturstudie syftade dock
endast till att belysa sjuksköterskors upplevelser och detta kan därmed ses som en
svaghet att inkludera den i resultatet. Valet att inkludera artikeln baserades på att
majoriteten av deltagarna i Fouto och Partingtons (2016) studie var sjuksköterskor.
Studiens resultat genomlyste likheter mellan professionerna och med resterande
resultatartiklar som valdes till föreliggande litteraturstudie och kan därmed ses som en
styrka.
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Resultatdiskussion
Litteraturstudiens syfte var att undersöka legitimerade sjuksköterskor upplevelse av
att vara anhörig till en närstående som vårdas på sjukhus. Ur resultatet framkom det
att legitimerade sjuksköterskor som befann sig i en situation som anhörig behövde en
annan typ av kontakt med sjukvårdspersonalen (Carlsson et al., 2015; Giles &
Williamson, 2015; Lines et al., 2015; Salmond, 2010). Carlsson et al. (2015) och
Salmond (2010) beskrev både hur det var att ha en närstående som vårdades på sin
egen arbetsplats samt hur det var att ha en närstående som vårdades på en främmande
institution. Upplevelserna av att ha en närstående som vårdades på sin egen
arbetsplats var positiva då de upplevde involvering och stöd från sjukvårdspersonalen.
Det upplevdes också specialbehandling i form av obegränsade besökstider och att
anhörigsjuksköterskorna kände sig som en del av teamet. Erfarenheterna av att den
närstående vårdades på en annan institution var en känsla av otillräckligt emotionellt
stöd samt att anhörigsjuksköterskor uteslöts. Resterande resultatartiklar (Cicchelli &
McLeod, 2012; Fouto & Partington, 2016; Giles & Williamson, 2015; Lines et al.,
2015; Quinney et al., 2017a; Quinney et al., 2017b; Taverner et al., 2015) beskrev
enbart upplevelserna av att ha en närstående inlagd på en främmande institution vilket
stämde överens med Carlsson et al. (2015) och Salmond (2010) beskrivningar av att
den närstående vårdades på en främmande institution.
Tønnessen, Solvoll och Brinkmanns (2015) studie har ett perspektiv som utgår från
upplevelser hos sjuksköterskor som vårdar en patient vars anhörig har en legitimation
inom sjukvårdsprofessionen. Detta är motsatsen till litteraturstudiens syfte och det är
därför av intresse att ställa dessa mot varandra för att identifiera likheter och
skillnader i upplevelserna mellan sjukvårdspersonalen och anhörigsjuksköterskor.
Sjuksköterskorna i Tønnessen et al. (2015) reflekterar över att de förstår att det kan
vara svårt för den anhöriga som också har en sjuksköterskelegitimation att förhålla sig
till sina dubbla roller. Detta i sin tur kan leda till att sjuksköterskorna själva kan bli
osäkra i sin roll och känna en oklarhet kring ansvarsområden gällande patienten då
den anhöriga innehar en legitimation inom sjukvårdsprofessionen. Tønnessen et al.
(2015) beskriver vidare vikten av att anhöriga endast får vara anhöriga och att
sjukvårdspersonalen sätter tydliga gränser för vilka uppgifter respektive part har.
Däremot framkom det i resultatet att anhöriga som innehade en
sjuksköterskelegitimation upplevde att de blev påtvingade arbetsuppgifter på grund av
sin sjuksköterskelegitimation (Giles & Williamson, 2015; Quinney et al., 2017b;
Taverner et al., 2015). Förväntningar som anhörigsjuksköterskor har om sin
närståendes vård kan kollidera med den faktiska behandlingen den närstående får och
detta upplevs som ett problem av sjuksköterskorna som behandlar den närstående
(Tønnessen et al., 2015). I Holmgren et al. (2012) beskrivs det att på grund av
relationen anhöriga har till sin närstående kan beslut kring vård fattas utifrån känslor,
i motsats till de beslut sjuksköterskor tar utifrån evidensbaserad kunskap.
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Sjuksköterskorna upplever att anhörigsjuksköterskors förväntningar kan vara
orealistiska då de har höga förhoppningar om att sin närstående ska återhämta sig
(Tønnessen et al., 2015). I Aadal et al. (2017) beskrivs det att sjuksköterskors
ansvarsområden bland annat är att se till att relationerna mellan anhöriga och patienter
upprätthålls, att finnas där både för patienterna och för alla anhöriga oavsett
bakgrund. Söderström et al. (2005) beskriver att anhörigas uppfattning av
sjuksköterskor är att de finns till för patienten och inte för de anhöriga. I Tønnessen et
al. (2015) beskrivs det att sjuksköterskorna inte reflekterar över att
anhörigsjuksköterskor är i behov av omsorg, stöd och information.
Anhörigsjuksköterskorna uppfattade själva att sjukvårdspersonalen inte gav dem stöd
på grund av deras sjuksköterskelegitimation (Fouto & Partington, 2016; Giles &
Williamson, 2015). Detta var en återkommande upplevelse då även
familjemedlemmarna kunde uttrycka att de ansåg att anhörigsjuksköterskorna var
vana vid situationer som dessa och borde därför vara mer kapabla att hantera dem
(Fouto & Partington, 2016). Anhörigsjuksköterskor kunde självsäkert agera
talesperson åt sin närstående med hjälp av sin kunskap och bakgrund som legitimerad
sjuksköterska (Carlsson et al., 2015; Quinney et al., 2017a; Salmond, 2010).
Tønnessen et al. (2015) lyfter fram en aspekt som inte framkommer i
resultatartiklarna, att sjuksköterskorna kan uppleva en konflikt mellan det den
närstående förmedlar till sin anhöriga och det som uttrycks till sjukvårdspersonalen.
Att uttrycka sin egen vilja är svårt för den närstående när anhörigsjuksköterskan är
närvarande eftersom den närstående vill vara sin anhöriga till lags (Tønnessen et al.,
2015). Baptista, Santos, Duarte, Comassetto och Trezza (2017) beskriver i sin studie
hur patienter är medvetna om att omvårdnad är sjuksköterskornas kunskapsområde
och på så sätt har sjuksköterskor en makt över patienter (Baptista et al., 2017).
Osäkerheten den närstående uppvisar mot sjuksköterskor i kontrast till vad den
anhörigsjuksköterskan vill, kan bero på att båda parter har en makt över patienten.
Sjuksköterskan har en makt över patienten då hen befinner sig på sin arbetsplats,
anhörigsjuksköterskan har en makt både som familjemedlem och på grund av att sin
sjuksköterskelegitimation.
I resultatet framhävdes det att informationsbehovet hos anhörigsjuksköterskor var
större än anhöriga i allmänhet (Carlsson et al., 2015; Giles & Williamson, 2015; Lines
et al., 2015; Salmond, 2010). Däremot framkommer det i Lines et al., (2015) att en del
av deltagarna rapporterade en variation i informationsbehov. De deltagarna som inte
hade kunskap inom det sjukdomsrådet den närstående befann sig i behövde
grundläggande information för att förstå situationen. De anhörigsjuksköterskor som
hade kunskap i sjukdomsområdet önskade information av en annan karaktär, en mer
avancerad information (Lines et al., 2015).
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Travelbee (1977) beskriver omvårdnad som en mellanmänsklig process där
sjuksköterskan ska hjälpa en individ eller en hel familj. I resultatet framkom det att
anhörigsjuksköterskor kände en rollkonflikt mellan sjuksköterskerollen och
anhörigrollen (Giles & Williamson, 2015; Lines et al., 2015; Fouto & Partington,
2016; Cicchelli & McLeod, 2012; Salmond, 2010). Travelbee (1977) menar att
genuina relationer endast kan skapas mellan konkreta individer, inte mellan roller.
Däremot upplevde anhörigsjuksköterskorna ett behov av sin sjuksköterskeroll för att
kunna ge stöd till resterande familjemedlemmar (Fouto & Partington, 2016; Lines et
al., 2015; Salmond, 2010). För anhörigsjuksköterskor var en viktig aspekt att bygga
relationer med sjukvårdspersonalen, detta för att samarbeta och bistå den närstående
med bästa vård (Quinney et al., 2017a; Quinney et al., 2017b; Salmond, 2010).
Travelbee (1977) nämner också att det är sjuksköterskans ansvar att relationer mellan
patienter och anhöriga skapas, men att relationerna måste vara ömsesidiga. Salmond
(2010) beskrev hur genuina relationer kunde skapas genom ett fungerande samarbete
mellan sjukvårdspersonalen och anhörigsjuksköterskorna. Även Travelbee (1977)
menar att när omvårdnadsbehoven tillgodoses skapas relationer. Travelbee (1977)
anser att alla individer är unika och därför är varje individs upplevelse unik.
Sjukvårdspersonal behövde ha detta i beaktning när de mötte anhöriga då anhöriga
har varierande erfarenheter och kunskaper (Carlsson et al., 2015; Giles & Williamson,
2015). Att anpassa kommunikationen är en viktig aspekt då kommunikation antingen
kan lindra eller förvärra den andres lidande (Travelbee, 1977). Anhöriga som var
sjuksköterskor hade ett annat informationsbehov och ville att kommunikationen skulle
ske utefter deras kompetensnivå (Carlsson et al., 2015; Fouto & Partington, 2016;
Giles & Williamson, 2015; Lines et al., 2015; Salmond, 2010). Enligt Määttä och
Segesten (2007) ansvarar sjuksköterskan för att anhöriga och patienter befinner sig på
samma nivå. Travelbee (1977) menar på att en del av den mellanmänskliga processen
är att hjälpa anhöriga och patienter att förstå meningen med sina upplevelser. Denna
synvinkel tas ej upp i någon av resultatartiklarna eller framhävs i studien skriven av
Tønnessen et al. (2015).
Ett etiskt dilemma som kan uppstå är tillgången och efterfrågan på information från
anhöriga. Beroende på patientens tillstånd behöver det inte uppstå något dilemma.
Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska information lämnas till anhöriga vid
patientens önskan eller då patienten ej kan ta del av informationen. Det etiska
dilemmat kan vara att patienten inte vill att anhöriga ska ta del av all information,
trots att det står i lagen. Det kan även vara svårt för sjukvårdspersonal att avgöra hur
nära den anhöriga är patienten och hur mycket de vet om det existerande tillståndet.
En konsekvens är att känslig information kan framföras till anhöriga om patienten,
vare sig de anhöriga har bra relation till patienten eller ej. Sjuksköterskor sätts i en
svår situation och ett etiskt dilemma kring sekretess och vad som ska framgå. När
anhörigsjuksköterskor i vissa situationer utses eller antar rollen som talesperson, kan
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det vara svårt för sjuksköterskan att avgöra ifall det är rätt att ge ut känslig
information till anhörigsjuksköterskan.

Konklusion och implikation
I litteraturstudiens resultat framkom det en tydlig konflikt mellan sjuksköterskerollen
och anhörigrollen. Det lades ett stort ansvar på anhörigsjuksköterskor både från
sjukvårdspersonalen och från resterande familjemedlemmar eftersom
anhörigsjuksköterskor hade professionell kunskap och erfarenhet. Den ökade
kunskapen kunde leda till ökad oro då anhörigsjuksköterskorna var medvetna om vad
som kunde gå fel. Att identifiera brister i vården kom naturligt för
anhörigsjuksköterskor tack vare sin professionella kunskap och de kände sig då
tvungna att ingripa och komplettera den vård som inte var tillräcklig. Det fanns en
rädsla att bli behandlad annorlunda på grund av sin sjuksköterskelegitimation,
däremot kunde det även vara en fördel när det gällde att erhålla relevant och anpassad
information vilket i sin tur minskade oron. Då anhörigsjuksköterskor upplevde det
besvärligt att få information om sin närstående samt att få vara delaktig i vården
kunde de bygga relationer med sjukvårdspersonalen i hopp om ett bättre samspel. Ett
utanförskap beskrevs hos anhörigsjuksköterskorna, både från familjemedlemmarna
och sjukvårdspersonalen då det antogs att anhörigsjuksköterskorna kunde hantera
situationerna tack vare sin tidigare professionella kunskap.
Då möten mellan anhöriga och sjukvårdspersonal sker kontinuerligt är det viktigt att
ha i åtanke att varje möte är unikt. Då det finns 122 962 legitimerade sjuksköterskor i
Sverige finns det en sannolikhet att en andel av dessa hamnar i en situation som
anhörigsjuksköterska. Dessa anhörigsjuksköterskor har olika bakgrunder inom
vårdyrket och det är därför viktigt att sjuksköterskan tar hänsyn till varje
anhörigsjuksköterskas kunskapsnivå samt deras behov av anpassad information och
delaktighet. Då ämnet är relativt outforskat är det av vikt att ytterligare forskning
bedrivs i syfte att öka medvetenheten kring hur möten med anhöriga som har en
sjuksköterskelegitimation bör ske.
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Tabell 2: Sökordsöversikt
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Cinahl

Anhörig

“Family member”

Familjevårdgivare

“Family caregiver”

Sjuksköterska

PubMed

PsycInfo

“Family member”

“Family member”

Nurse

Nurse

Nurse

Familje sjuksköterska

“Nurse Family”

“Nurse family”

Sjuksköterskeroll

Role

Role

Role

Upplevelse

Experienc*

Experienc*

Experienc*

Omvårdnad

Nurs*

Nurs*

Nurs*

Hospitalisering

Hospital*

Hospital*

Hospital*
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Tabell 3: Sökhistorik
Datum

Databas

Sökord/Limits/
Boolska operatorer

Antal
träffar

Lästa
abstrakt

Granskade
artiklar

Resultat
artiklar

153

67

3

2

36

36

4

4

15

15

5

2(3*)

16

16

4

1(3*)

26

26

4

0(4*)

“Family caregivers” AND
Nurse AND Experienc* AND
Nurs*

24/11-18

Cinahl

Begränsningar: 2008-2018,
engelsk text, abstrakt
"Nurse family" AND Nurs*
AND experienc* AND Nurse

24/11-18

Cinahl

Begränsningar: 2008-2018,
engelsk text, abstrakt
"Family member" AND
Experienc* AND Role AND
Nurse AND Nurs* AND
Hospital*

24/11-18

Cinahl

Begränsningar: 2008-2018,
engelsk text, abstrakt
"Family member" AND
Experienc* AND Role AND
Nurse AND Nurs* AND
Hospital*

24/11-18

PsycInfo

Begränsningar: 2008-2018,
engelsk text, peer reviewed
"Family member" OR "Nurse
family" AND Experienc*
AND Role AND nurse AND
Nurs* AND Hospital*

24/11-18

PubMed

Begränsningar: 2008-2018,
engelsk text, abstrakt

Sökningar som genererade i dubbletter är märkta med (*)

BILAGA C

Tabell 4: Artikelöversikt
Artikel 1
Referens

Carlsson, E., Carlsson, A. A., Prenkert, M., & Svantesson, M. (2015).Ways of understanding
being a healthcare professional in the role of family member of a patient admitted to hospital. A
phenomenographic study. International journal of nursing studies, 53, 50-60.
doi:10.1016/j.ijnurstu.2015.10.004

Land
Databas

Sverige
Cinahl

Syfte

Att beskriva hur sjukvårdspersonal förstår rollen att vara både sjukvårdspersonal och anhörig till
en patient som vårdas på sjukhus.

Metod:
Design

Kvalitativ
Fenomenografisk

Urval

All sjukvårdspersonal på tre sjukhus i Sverige, ca 4900 personer varav ca 20% var män bjöds in
till att delta i studien. Inbjudan kom via intranätet eller informationsblad på sjukhusen.
Inklusionskriterier var att deltagarna skulle ha minst ett års arbetserfarenhet inom sjukvården, att
deltagarna skulle ha upplevt en familjemedlems vård på sjukhus inom de senaste två åren.
Deltagaren skulle ha besökt deras familjemedlem nästan dagligen samt inte varit
familjemedlemmens informella vårdgivare innan sjukhusvistelsen. Förlossning samt psykiatrisk
vård exkluderades. 18 personer deltog i studien.

Datainsamling

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna varade mellan 45 och 90 min.
De spelades in och transkriberades ordagrant av en professionell sekreterare.

Dataanalys

De 18 intervjuutskrifterna analyserades individuellt med fenomenografisk metod. Analysen
utfördes i fyra steg. Steg 1: lyssna på samt läsa intervjuerna upprepade gånger, identifiera
deltagarnas huvudfokus relaterad till syftet för studien. Steg 2: Att skriva en preliminär
beskrivning av varje deltagares sätt att förstå sin egen roll när hen är anhörig till en patient på
sjukhuset. Steg 3: gruppera de 18 enskilda beskrivningarna i kategorier, baserat på variation och
liknelser. Forskarna var noga med att säkerställa att de tolkat deltagarnas upplevelser rätt samt att
alla sätt att förstå fenomenet inkluderades, inte bara de dominerande sätten. Forskarna jämförde
det sammanställda resultatet med de enskilda intervjuerna upprepade gånger. I steg 4 användes
slutligen dessa kategorierna till att beskriva resultatet i sin helhet.

Bortfall

Inget angivet.

Slutsats

Fyra dominerande sätt att förstå rollen att vara sjukvårdskunnig och familjemedlem till en patient
som är inlagd på sjukhus identifierades: Den informerade åskådaren var inte så aktiv i vården men
krävde mycket information som var anpassat till sin kunskapsnivå. Med tillräcklig mängd
information skapas en trygghet. Övervakaren behövde ha kontroll över den sjukes värden och
testsvar men höll sig fortfarande i bakgrunden. Denna kunde coacha den sjuke till att ställa
lämpliga frågor. Förespråkaren tog ansvaret och såg till att den sjukes behov tillfredsställs. Om
patienten blev dålig kunde förespråkaren ta över helt och föra talan åt sin sjuke familjemedlem.
Vårdgivaren kunde ta över vården nästan helt och hållet om hen kände att vården inte var
tillräcklig.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 89.58% enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ
design.

BILAGA C

Artikel 2
Referens

Cicchelli., L & Mcleod., D. (2012). Lived experiences of nurses as family caregivers in advanced
cancer. Helen Hudson Lectureship. 53-36. doi:10.5737/1181912x2215356

Land
Databas

Kanada
Cinahl

Syfte

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter när en familjemedlem är
diagnoserad med avancerad cancer.

Metod:
Design

Kvalitativ
Hermeneutisk ansats

Urval

Deltagarna bestod av legitimerade sjuksköterskor som för närvarande gav någon aspekt av vård
till en vuxen familjemedlem med avancerad cancer eller hade vårdat en familjemedlem tidigare
som hade dött av en cancerdiagnos. Deltagarna behövde ej bo ihop med sin familjemedlem men
vara relativt nära. De skulle ge någon aspekt av känslomässig eller fysisk vård och var aktivt
involverad i att hjälpa till att fatta behandlingsbeslut. Detta resulterade i att fem legitimerade
sjuksköterskor deltog i studien.

Datainsamling

Den primära metoden för datainsamling för studien var halvstrukturerade intervjuer. Intervjuerna
gav deltagarna möjlighet att tala om sina erfarenheter av omvårdnad. Intervjuerna spelades in
digitalt och transkriberades ordagrant.

Dataanalys

Transkriberingarna analyserades och lästes upprepade gånger. Tematiska mönster identifierades.
Det resulterade i ett huvudtema och sex subteman.

Bortfall

Inte angivet

Slutsats

Sjuksköterskor som bistår med anhörigvård befinner sig i en unik situation, de har kunskap om
sjukdomar, sjukvårdssystemet och en sjuksköterskelegitimation. Sjuksköterskorna i studien
benämnde olika problem som uppstod såsom förväntningar av vård, begränsningar av information
och även en svag linje mellan att vara professionell och att vara där som privatperson. Dessa
faktorer kunde leda till en tillagd börda på de sjuksköterskor som deltog i studien. Genom att som
sjukvårdspersonal ha en större förståelse för den dubbla rollen sjuksköterskor som befinner sig i
dessa situationer, kan man lättare hjälpa de i deras omsorg för deras närstående.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 2, 77.08% enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ
design.
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Artikel 3
Referens

Fouto, A. L., & Partington, L. (2016) Experiences of healthcare professionals as caregivers of
dying family member: an explorative study. International journal of palliative nursing, 22(9),
448-453. doi:10.12968/ijpn.2016.22.9.448

Land
Databas

Portugal
Cinahl

Syfte

Att förstå uppfattningarna och erfarenheterna som sjukvårdspersonal upplever när de vårdar en
döende familjemedlem.

Metod:
Design

Kvalitativ
Tematisk analys

Urval

Sammanlagt nio personer deltog i studien, alla jobbade på antingen distrikt sjukhuset eller på en
allmän klinik i Alentejo, Portugal. Samtliga deltagare skulle ha vårdat en döende familjemedlem
det gångna året. Åldersspannet på deltagarna varierade mellan 27-57 år. Snöbollstekniken
användes vid rekrytering av deltagarna.

Datainsamling

Det utfördes semistrukturerade intervjuer som transkriberades efter varje intervju. Innan
intervjuerna utförde man en testintervju för att undersöka om frågorna var relevanta till studien
samt att se om tidslängden var tillräcklig. Datamättnad ansågs vara uppnådd efter nio intervjuer då
information upprepades och ingen ny data insamlades.

Dataanalys

För att bearbeta datan genomfördes en innehållsanalys för att utforska ett ämne där lite
information fanns. Fyra kategorier uppkom av bearbetningen av informationen.

Bortfall

Ej angivet

Slutsats

Resultatet styrker att det finns en skillnad på att vårda i en professionell omgivning gentemot att
vara en familjevårdgivare. Psykiska, fysiska, andliga, emotionella och
information/kommunikationsbehov identifierades och ett gap i helhetssynen från
sjukvårdspersonal som vårdade deras närstående uttrycktes. Familjevårdgivarna upplevde även en
press från andra anhöriga familjemedlemmar och ibland samhället att ha svar på alla frågor samt
lösningar på problem på grund av familjerådgivarnas bakgrund inom sjukvård.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 91.67% enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ
design.
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Artikel 4
Referens

Giles, M. T., & Williamson, V. (2015). Torn between dual roles: the experiences of nurse-family
members when a loved one is hospitalised in a critical condition. Journal of clinical Nursing,
24. 3095-3106. doi: 10.1111/jocn.12900

Land
Databas

Australien
Cinahl

Syfte

Syftet med studien var att förstå och tolka upplevelserna en anhörig med sjuksköterskelegitimation
har när dennes anhörige vårdas på sjukhus i ett kritiskt tillstånd.

Metod:
Design

Kvalitativ
Fenomenologisk

Urval

Kriterierna för att delta i studien var att man skulle vara 18 år eller äldre, legitimerad sjuksköterska
och ha haft en anhörig som vårdats på sjukhus i ett kritiskt tillstånd. Deltagare från södra
Australien valdes. Tjugo stycken legitimerade sjuksköterskor blev valda till att delta i studien.

Datainsamling

Varje deltagare fick ett frågeformulär med tolv demografiska frågor, sexton stängda frågor där
man kunde tillägga sin motivering till svaret. Det ingick också tre öppna frågor på slutet av
frågeformuläret där man kunde svara från egna erfarenheter. Att svara på frågeformuläret tog
mellan 10-125 minuter med ett genomsnitt på 34 minuter.

Dataanalys

Forskarna använde sig av tredje-generationens hermeneutik fenomenologi för att analysera
frågeformulären. Vid användande av detta sätt så kunde man bättre kategorisera dem känslor som
uppstod hos deltagarna i studien

Bortfall

Ej angivet

Slutsats

Resultatet ledde till fem teman: Dubbla roller, konkurrerande förväntningar, vaksamhet,
specialiserad kunskap och emotionell ansträngning. Studien gav värdefull insikt i hur viktigt det är
att behandla anhöriga som är sjuksköterskor annorlunda än anhöriga i allmänhet. Anhöriga som är
sjuksköterskor har andra behov som ofta inte möts av vårdpersonal som kan leda till en ökad stress
och ångest. Denna stress och ångesten hos anhöriga som har en sjuksköterskelegitimation kan
minskas om vårdpersonalen bemöter sjuksköterske-anhörige på rätt sätt.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 95.83% enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ
design.
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Artikel 5
Referens

Lines, E. L., Mannix, T., & Giles, M. T. (2015). Nurses’ experiences of the hospitalisation of their
own children for acute illnesses. Contemporary nurse, 50, 274-285.
doi:10.1080/10376178.2015.1089180

Land
Databas

Australien
Cinahl

Syfte

Att utforska erfarenheter av sjuksköterska-föräldrar vars barn blev inlagda på sjukhus för akut
sjukdom.

Metod:
Design

Kvalitativ
Explorativ fallstudie

Urval

Urvalet skedde genom snöbollstekniken samt flyers på lokala universitet och annonser. De sökte
legitimerade sjuksköterskor som haft ett av sina barn, 12 år eller yngre inlagd på sjukhus för en
akut åkomma inom de senaste fem åren. Sex legitimerade sjuksköterskor deltog i studien.

Datainsamling

Datan insamlades genom en-mot-en semi strukturerade intervjuer som varade ca 60 minuter. En
intervjuguide med förslag på samtalsämnen användes, samt följdfrågor för att deltagarna skulle
kunna utveckla sina svar ytterligare. Intervjuerna spelades in digitalt med deltagarnas samtycke.

Dataanalys

Intervjuerna transkriberades och lästes upprepade gånger. Sedan kodades datan för att intervjuerna
vilket resulterade i 82-113 unika koder för varje intervju. Koderna analyserades för att sedan
grupperas och bilda övergripande teman. Detta ledde till 6 stora teman. de jämförde teman med
intervjuerna upprepade gånger för att säkerställa teman var förenliga med intervjuerna. Slutligen
resulterade det i ett huvudtema och tre subteman.

Bortfall

Inget angivet.

Slutsats

Huvudtemat var: Att slitas mellan två roller. Här påpekade deltagarna att de kände att det var svårt
att skilja på sin sjuksköterskeroll och föräldraroll. De hade även svårt att bestämma om de skulle
avslöja att de var legitimerade sjuksköterskor själva, vissa tyckte att det var en fördel och andra
var tveksamma till det för att inte personalen skulle känna sig hotade. Det påpekades även att de
ansåg det som en fördel att veta hur sjukvårdssystemet fungerade. I studiens subteman framkom
det att deltagarna ville ha anpassad information utefter deras kunskap, samt att de ville ha mer
information än en anhöriga i allmänhet. De kunde uppleva det svårt att få igenom sina förslag på
vård. Deltagarna uppgav att deras ökade kunskap kunde leda till ökad oro och ångest då de visste
vad som kunde hända. De beskrev hur resten av familjen kunde vända sig till dem för att förstå
information de fick.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 85.42% enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ
design.

BILAGA C

Artikel 6
Referens

Quinney, L., Dwyer, T., & Chapman, Y. (2017a). Professional insights from nurses who are carers
for family with chronic illness: A phenomenological approach. Collegian, 25, 263-269.
doi:10.1016/j.colegn.2017.09.007

Land
Databas

Australien
Cinahl

Syfte

Att undersöka upplevelser hos legitimerade sjuksköterskor som vårdar en närstående med
kroniska sjukdomar i ett förvärrande tillstånd, då den närstående blivit inlagd på sjukhus.

Metod:
Design

Kvalitativ
Fenomenologisk

Urval

Genom att dela ut informationsblad på arbetsplatser och genom snöbollseffekten fick författarna
deltagare till studien. Legitimerade sjuksköterskor som under en period av minst tolv månader har
vårdat en närstående de senaste fem åren. Femton legitimerade sjuksköterskor deltog i studien.

Datainsamling

Alla intervjuer varade i cirka en timma och intervjumetoden var ostrukturerad. Intervjuerna skedde
antingen ansikte mot ansikte eller via telefonsamtal och gjordes av huvudforskaren, informationen
skrevs ner ordagrant. Intervjuerna spelades in och efter inspelningarna skrevs det journaler för att
fånga nyanserna av konversationerna. Insamlingen gjordes tills tillräckligt med information fanns.
Det fanns ingen märkbar skillnad mellan kvaliteten på telefonintervjuerna och intervjuerna som
skedde ansikte mot ansikte.

Dataanalys

Den nedskrivna datan från intervjuerna analyserades för att få en ökad förståelse. Noteringar togs
och transkriptioner lästes och återlästes flera gånger för att få en större förståelse för
upplevelserna. En förståelse för datan utvecklades och datan analyserades som helhet och i bitar,
teman bildades för skillnader, likheter och undantag. Heideggers filosofi applicerades för att få en
djupare förståelse.

Bortfall

Ej angivet

Slutsats

Anhöriga med sjuksköterskelegitimationers upplevelser var utspridda över långa perioder där de
fått uppleva flera inläggningar och interaktioner med många olika professioner inom hälso- och
sjukvård. De djupa och skilda upplevelserna i anhörigsjuksköterskor berättelser framför ångest,
frustrationer och berättar om essensen av fenomenet att vara legitimerad sjuksköterska samtidigt
som man har en närstående som vårdas på sjukhus. Genom att man har mer förståelse för
fenomenet, att vara anhörigsjuksköterska kan man hjälpa sjukvårdspersonal att reflektera och
undersöka dynamiken om hur anhöriga vårdar sina närstående. Genom denna undersökning kan
man få en djupare förståelse för fenomenet och tillämpa en struktur i arbetet kring det.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 89.58% enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ
design.

BILAGA C

Artikel 7
Referens

Quinney, L., Dwyer, T., & Chapman, Y. (2017b). Tensions in the personal world of the nurse
family carer: A phenomenological approach. Nursing inquiry, 25, 1-8. doi:10.1111/nin.12206

Land
Databas

Australien
Cinahl

Syfte

Att få en förståelse för den personliga livsvärlden hos sjuksköterskor som vårdar en
familjemedlem med en kronisk sjukdom.

Metod:
Design

Kvalitativ
Hermeneutisk fenomenologi

Urval

Legitimerade sjuksköterskor som vårdade en närstående i minst tolv månader under de senaste
fem åren. Genom att strategiskt sätta upp informationsblad på arbetsplatser samt snöbollstekniken
spreds undersökningen. Sjuksköterskorna hade mellan femton till trettio års arbetserfarenhet.
Femton sjuksköterskor som vårdade en närstående deltog i studien.

Datainsamling

Datainsamlingen gjordes via ostrukturerade intervjuer som varade mellan sextio till nittio minuter.
Intervjuerna spelades in och efteråt så skrevs de ner ordagrant. För att öka förtroende mellan
forskarna och deltagarna delade forskarna med av sin egen erfarenhet av att vårda en närstående.
Detta ledde till en djupare utforskning av ämnet.

Dataanalys

Fokuset låg på att tolka det deltagarna i studien berättade om deras upplevelse och meningen med
deras upplevelse. Läsning av transkriptionerna gjordes flera gånger för att identifiera meningen,
skriva och sen återgå till texterna för att bekräfta förståelse för meningen. Läsningarna om och om
igen av texterna ökade förståelse för dem i bitar och som helhet.

Bortfall

Ej angivet.

Slutsats

Denna studie ger insikt i hur kroniska sjukdomar påverkar anhöriga med sjukskötelegitimation och
hur den Heiddiggeriska filosin kan bistå med förståelse för perspektiv för hur anhöriga med
sjuksköterskelegitimation påverkas. Den professionella kunskapen, ansvaret av att vara en anhörig
med sjuksköterskelegitimation och att utföra uppgifter som ökade deras stress. Genom att vara
anhörig med sjuksköterskelegitimation med deras kunskap kunde de skydda sin närstående. Det
ökade även de anhöriga med sjuksköterskelegitimationers ansvar att koordinera och se till att den
närstående fick bra vård. Att vara anhörig med sjuksköterskelegitimation kunde både vara givande
men även stressande.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 89.58% enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ
design.

BILAGA C

Artikel 8
Referens

Salmond, S. W. (2010). When the family member is a nurse: the role and needs of nurse family
members during critical illness of a loved one. Intensive and Critical Care Nursing, 27(1), 10-18.
doi:10.1016/j.iccn.2010.09.002

Land
Databas

USA
Cinahl

Syfte

Att utforska erfarenheten av att vara en legitimerad sjuksköterska och ha en närstående som blir
inlagd på sjukhus på grund av en kritisk sjukdom.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Grounded theory

Urval

Sjuksköterskekollegor frågades om de hade upplevt sjukhusvård av en kritiskt sjuk släkting de
senaste två åren eller om de kände till en kollega som hade denna erfarenhet. Möjliga deltagare
kontaktades först av den välbekanta parten och om de uttryckte intresse för deltagande
kontaktades de av forskaren. De som gav samtycke att delta i studien frågades också i slutet av
intervjun om de kände till andra sjuksköterskor med liknande erfarenhet. Deltagarna skulle vara
legitimerade sjuksköterskor med en vuxen släkting som vårdats på sjukhus för en kritisk sjukdom
eller händelse inom de senaste 2 åren. 22 legitimerade sjuksköterskor valdes att delta i studien.

Datainsamling

Öppna ostrukturerade frågor ställdes och intervjuerna varade mellan 45-90 minuter. Alla
intervjuerna blev inspelade och transkriberades ordagrant, inklusive pauser, suckar, skratt och gråt

Dataanalys

En konstant jämförande analysprocess gjordes i vilken data samlades in och analyserades
samtidigt tills ingen nya data framkom. Den kvalitativa datan transkriberades, kodades och
placerades sedan under olika teman.

Bortfall

Ej angivet

Slutsats

När en familjemedlem blev kritiskt sjuk uppgav alla deltagare att deras sjuksköterskeroll identitet
var sammanflätad med deras familjemedlemsroll och inte kunde separeras. Det behövdes för att
kunna känna att de både kunde finnas där för sin sjuke släkting men även för resten av familjen.
Att ha den kunskap kunde leda till ökad oro då de visste vad som kunde gå fel. Anhöriga med
sjuksköterskelegitimation kände även att den sjukvårdpersonal som vårdade familjemedlemmen ej
alltid visste hur de skulle hantera situationerna. Det fanns skillnad på upplevelserna om det den
anhöriga vårdades på samma sjukhus som den jobbade eller om den vårdades på ett främmande
sjukhus.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 97.92% enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ
design.

BILAGA C

Artikel 9
Referens

Taverner, T., Baumbusch, J., & Taipale, P. (2015). Normalization of Neglect: A Grounded Theory
of RNs’ Experiences as Family Caregivers of Hospitalized Seniors. Canadian Journal on Aging,
35(2), 215-228. doi:10.1017/S0714980816000179

Land
Databas

Kanada,
Cinahl

Syfte

Att undersöka och utforma teorier angående hur sjuksköterskor som tar hand om en
familjemedlem blir bemötta på vårdavdelningen när deras anhöriga blir kritiskt sjuk.

Metod:
Design

Kvalitativ
Grounded Theory

Urval

12 deltagare från två stora sjukhus i British Colombia blev rekryterade i en period över sex
månader. Information om studien kom ut via informationsblad som sattes upp i synliga områden
på båda sjukhusen. Tre kriterier som skulle uppfyllas var (1) att man skulle inneha en
sjuksköterskelegitimation under tiden en anhörig blev intagen till akut vård eller till specialistvård.
(2) att man skulle vara vårdgivare till en individ 65 år äldre som antingen bor själv hemma eller i
ett självständigt äldreboende. (3) att den mottagande av vården har varit intagen till ovan nämnd
vård det senaste året under tiden data var insamlad.

Datainsamling

Individuellt blev deltagare i studien intervjuade i deras hemmiljö. Intervjuer pågick mellan 30-90
minuter. Två forskare höll i intervjuerna, en forskare (TT) med tidigare erfarenhet i grounded
theory metod och en annan forskare (PT) som var doktorand-student. Forskarna använde en semistrukturerad intervjumetod och deltagarna blev uppmanade om att prata fritt om deras
erfarenheter.

Dataanalys

Intervjuerna blev inspelade och transkriberade direkt efter varje intervju av forskaren (TT) med
tidigare erfarenhet i grounded theory metod. All initial analys och bearbetning av koder gjorde av
en forskare som använde grounded theory. Koder utvecklades och organiserades via ett ramverk
för grounded theory. De blev indeldade i tre fraser. För att underlätta organisationen användes
QSR International’s NVivo Software.

Bortfall

Ej angivet.

Slutsats

“Normalization of Neglect”, normalisering av försummande var en teori som uppstod. Den har
stöd av litteraturen och är en form av missbruk som ej ska utföras eller vara tolererad.
Sjuksköterskor i studien kände att de var tvungna att utföra vård på sina närstående då den ej var
tillräcklig. Hade den vården inte getts hade konsekvenser uppstått. De betonade även vikten i att
man trots sin sjuksköterskelegitimation är en anhörig och ska bli bemött som en, inte bara som en
legitimerad sjuksköterska.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 87,5 % enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ
design.
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