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Sammanfattning 

Anhöriga är en viktig del i vårdandet av en patient, sjukvårdspersonalen behöver 
därför ha kunskap om hur anhöriga vill bli bemötta. Syftet med litteraturstudien var 
att beskriva hur anhöriga vill bli bemötta i en akut vårdsituation på ett sjukhus. 
Studien gjordes utifrån en litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar granskades. 
Resultatet påvisade att anhöriga beskrev att de ville bli bemötta med respekt och 
värdighet i en akut vårdsituation genom att patienten vårdades med respekt och 
värdighet. Tillmötesgåendet från sjukvårdspersonalen relaterat till den anhöriges 
behov av att få vara nära patienten var betydande för den anhörige. Anhöriga satte 
stor vikt i att bli bemött från sjukvårdspersonalen med ärlig information som var 
begriplig, konsekvent och regelbunden. Anhöriga betonar att bemötande i form av 
stöd och trygghet till sig själva inte var av stor vikt, då anhöriga kände mer stöd och 
trygghet när patienten prioriterades. Det finns knapphändig forskning om vilka regler 
och riktlinjer sjukvårdspersonalen ska tillämpa vid bemötandet av anhöriga i akuta 
vårdsituationer. Det skulle behövas mer utbildning i sjuksköterskans grundutbildning 
om hur anhöriga generellt vill bli bemötta i vården.  
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Abstract 

Knowledge about how families want to be replied is essential for the health care team, 
because the family is an important part of nursing a patient. The aim of this study was 
to describe how families want to be replied in an acute care situation in hospital. The 
litterateur review was based on ten scientific articles. The result reveals that the 
family described that they wanted to be replied with respect and dignity in an acute 
care situation by the patient being treated with respect and dignity. Accommodating 
from the healthcare team related to the family’s needs to be close to the patient was 
significant for the family. The family wanted to be replied with honest information 
that was consistent, regular and understanding. The family emphasizes that reply in 
form of support and comfort to themselves was not of great importance, because the 
family felt more support and comfort when the patient was priority. There is scant 
research about which rules and guidelines the healthcare team can apply in the reply 
of the family. The nursing program would need more education in about how families 
generally want to be replied in the health care.  
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Inledning 
Inom vården tvingas sjukvårdpersonalen att fatta många snabba beslut i samband med 
akuta situationer, trots det ska besluten vara väl grundade och ses utifrån varje 
patients särskilda situation (Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 1982:763). Staten och 
Sveriges kommuner och Landsting strävar efter god vård, genom att sjukvården ska 
vara kunskapsbaserad, ändamålsenlig, patientfokuserad, effektiv, säker och jämlik, 
samt att sjukvård ska ges i rimlig tid. Förändringar i vårdstrukturer, förkortade 
vårdtider, nya medicinska behandlingsmetoder och människors sociala nätverk ser 
annorlunda ut idag än för något decennium sedan, vilket generellt har resulterat till 
färre mötestillfällen mellan sjuksköterskor och anhöriga (Bergh, 2012).  

Anhöriga till patienter har rätt till ledighet och kan då erhålla hel närståendepenning 
(SFS 1988:1465). Under 2013 fick 15000 anhöriga närståendepenning vid vårdandet 
av en patient i hemmet eller på ett sjukhus. En markant ökning har skett sedan 2010 
då antalet anhöriga med närståendepenning har ökat med 3800 (Försäkringskassan, 
2013).  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) ska patienten få individuellt 
anpassad information om sitt hälsotillstånd och om patienten inte kan ta emot 
informationen ska den istället ges till den anhörige. En sjuksköterska ska ha förmåga 
att bemöta, informera och undervisa anhöriga på ett lyhört, respektfullt och empatiskt 
sätt för att kunna ge stöd och vägledning till optimal delaktighet i omvårdnad och 
behandling (Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor, 
2005). Anhöriga är i behov av ett bra bemötande från sjukvårdspersonalen då 
anhöriga kan uppleva psykisk obalans på grund av den påfrestning de utsätts för när 
de får se en familjemedlem lida, vilket kan ge en känsla av att inte räcka till 
(Eggenberg & Nelms, 2007). Då framtiden för den akut sjuka patienten är oklar kan 
anhöriga även uppleva osäkerhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2004).  

Forskning om vilka regler och riktlinjer sjukvårdspersonalen ska följa vid bemötandet 
av anhöriga i akuta vårdsituationer är knapphändig. Därför behövs det mer forskning 
inom det här området för att anhöriga ska bli bemötta på ett professionellt sätt inom 
sjukvården (Ågård & Lomborg, 2010).  

Bakgrund 
En akut vårdsituation är när en person befinner sig i ett livshotande tillstånd. Det kan 
vara ett tillstånd som på grund av sjukdom eller skada medför hot för personens liv 
(Socialstyrelsen, 2011). En person kan bli akut sjuk eller skadad när som helst och för 
att avgränsa forskningsområdet har den här litteraturstudien utgått från akuta 
vårdsituationer på ett sjukhus. En akut vårdsituation på ett sjukhus kan exempelvis 
vara när en patient drabbas av ett hjärtstillestånd på en vårdavdelning eller när en 
patient är inlagd på ett sjukhus på grund av en trafikolycka.  
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Begreppen anhörig och närstående påminner om varandra och finns båda med i 
skrivna vetenskapliga artiklar, i den här litteraturstudien används begreppet anhörig. 
Synonymer till begreppet anhörig är släkting, familjemedlem och närstående 
(synonymer, 2014). Begreppet familj kommer från det latinska ordet familia som 
betyder ”hushåll”, vilket i det antika Rom bestod av en juridisk/ekonomisk enhet av 
en fast egendom som inkluderades av personer som bestod av hustru, barn, klienter 
eller slavar som lydde under husfadern, pater familia (Nationalencyklopedin, 2014). 
En anhörig kan vara någon som har ett blodsband eller släktskap till patienten. Det 
kan även vara en person som befinner sig i det närmsta sociala nätverket, exempelvis 
en granne, en vän eller en person från en utvidgad familj (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2004). Respekt, kärlek, tillit, stöd, ärlighet, acceptans, omsorg 
och uppmuntrande är begrepp som knyter samman människor till att bli en familj 
(Weigel, 2008). 

Patricia Benners och Judith Wrubels omsorgsteori (Kirkevold, 2000) innefattar en 
individs behov av att uppleva meningsfullhet och glädje, där det läggs fokus på att 
personer behöver hjälp med att klara av förluster, sjukdomar och lidande. Vårdandet 
av en patient ska planeras och genomföras i samspel med patienten utifrån respekt för 
hens självbestämmande och integritet, därför är det viktigt att sjukvårdspersonalen 
integrerar kommunikation med patient och anhöriga i all omvårdnad och behandling 
(HSL 1982:763). I akuta vårdsituationer är patienten inte alltid kapabel till att 
förmedla information självständigt, därför är det viktigt med en anhörigs närvaro för 
att information ska kunna ges om patienten till sjukvårdspersonalen. En god 
kommunikation och information leder till en bra samverkan mellan 
sjukvårdspersonalen och den anhörige, vilket resulterar till en god kvalitet i vården 
(Udd, 2001). Vid omvårdnad av en patient som befinner sig i ett akut tillstånd har 
studier visat att en familjenärvaro har gett en positiv psykologisk effekt, då det 
minskar patientens ångest och lugnar patienten under den pågående 
sjukdomsprocessen (Williams, 2005). Patienter beskriver familjenärvaron som ett 
viktigt stöd under en akut situation, då patienten känner säkerhet, välbefinnande och 
omtanke (Dahle-Olsen, Dysvik & Hansen, 2009). 

Anhöriga kan uppleva stress då de får se sin nära uppleva olika grader av lidande eller 
när den anhörige försöker finna en balans mellan de egna upplevda kraven och de 
egna resurserna (Svensk sjuksköterskeförening, 2004). Det är lätt att den anhörige 
prioriterar bort sina egna behov och istället lägger all sin tid på patienten (Udd, 2001) 
eller att den anhörige känner sig otillräcklig. Anhöriga kan även drabbas av osäkerhet, 
då de inte vet vad som kommer ske i framtiden, som till exempel patientens prognos 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2004). När en anhörig får träffa den drabbade och får 
information om patientens tillstånd kan det eventuellt leda till minskad ångest hos de 
anhöriga (Dahle-Olsen et al., 2009). För att minska en anhörigs stress och osäkerhet 
är det viktigt med ett gott bemötande, god kommunikation, givmild information och 
ett bra stöd från sjukvårdspersonalen (Svensk sjuksköterskeförening, 2004). 
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I den här litteraturstudien används begreppet bemötande utifrån hur anhöriga vill att 
sjukvårdspersonalen ska agera gentemot dem. Det är vanligt att sjukvårdspersonalen 
tror att en anhörigs behov på sjukhuset är annorlunda än vad den anhöriges behov 
egentligen är. Därför är det viktigt att sjukvårdspersonal inte antar hur den anhörige 
vill bli bemött, utan har en dialog med den anhörige (Khalaila, 2013). Bemötandet 
handlar om hur sjukvårdspersonalen förhåller sig till patient och anhöriga genom 
användning av kroppsspråk som till exempel ögonkontakt och hälsningar. Betydelsen 
av att vara vänlig, artig och hjälpsam är en grund till ett gott och respektfullt 
bemötande. Patienter och anhöriga upplever bemötande som ett centralt begrepp i 
vården, som påverkas av människosyn och uppfattning av människovärdet (Fossum, 
2013). Patienters och anhörigas identitet och värdighet påverkas av 
sjukvårdspersonalens bemötande. Exempel på när värdigheten hos en patient eller 
anhörig kan kränkas i relation till bemötande kan vara när sjukvårdspersonalen talar 
över huvudet på patienten eller när sjukvårdspersonalen talar om den anhörige i tredje 
person trots att hen är närvarande (Sandman & Kjellström, 2013). Brister i ett 
bemötande kan vara okunnighet, oengagemang, osäkerhet och ett minskat omdöme 
hos sjukvårdspersonalen, vilket kan leda till negativa konsekvenser för patient och 
anhöriga i vården (Fossum, 2013). Inom hälso- och sjukvården ska alla individer 
oavsett genus, kön eller sexuell läggning bemötas på ett likvärdigt sätt där 
upplevelsen av kränkning inte förekommer (Holmberg, 2010).  

Anhöriga har ett behov av ett bra förhållningssätt mellan sjukvårdspersonal och 
patient för att vara försäkrad om att den bästa omvårdnaden ges till patienten och att 
rätt beslut tas (Eggenberg & Nelms, 2007; Khalaila, 2013). Sjukvårdspersonalen ska 
se och känna av den anhöriges behov av stöd för att den anhörige ska orka med 
situationen (Udd, 2001). Anhöriga kan i den akuta situationen befinna sig i chock och 
det är individuellt hur länge den anhörige kan befinna sig i det tillståndet. Vid ett 
sådant tillstånd kan den anhörige ha svårt att ta in det som har skett och bearbeta 
händelsen. De anhöriga kan även ha svårt att ta emot den information som förmedlats 
från sjukvårdspersonalen då det kan råda ett kaos inombords hos den anhörige 
(Cullberg, 2007). Den primära arbetsuppgiften för sjukvårdspersonalen är patienten, 
en del anhöriga upplever då att de inte alltid får stödet och den förståelsen från 
sjukvårdspersonalen som de är i behov av. Anhöriga kan även känna sig bortglömda 
när patientens tillstånd är instabilt och sjukvårdspersonalen tvingar de anhöriga att gå 
ut ur rummet och lämna patienten (Eggenberg & Nelms, 2007). 

Problemformulering 
I hälso- och sjukvården är det lätt att anhöriga glöms bort, även om de är en viktig del 
i vårdandet av en patient. I en akut vårdsituation på ett sjukhus påverkas även 
patientens anhöriga av den akuta situationen. Detta gör att sjukvårdspersonalen 
behöver ha kunskap om hur anhöriga vill bli bemötta, för att kunna bemöta anhöriga 
på ett professionellt sätt.  
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Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur anhöriga vill bli bemötta i en akut 
vårdsituation på ett sjukhus. 

Metod 
Studien gjordes utifrån en litteraturstudie vars syfte enligt Forsberg och Wengström 
(2013) är att identifiera relevanta forskningsstudier inom ett vetenskapligt område, i 
det här fallet omvårdnad.  

Datainsamling 

Utifrån studiens syfte och problemformulering har det gjorts en osystematisk sökning, 
för att se antalet vetenskapliga artiklar som berör forskningsområdet. Därefter 
utfördes en systematisk litteratursökning i databaserna Cinahl och PubMed, där 
relevanta sökord till syftet användes. De sökord som användes var family, next of kin 
(familj) critical state (kritiskt tillstånd), critical care (akutvård), critical ill (kritiskt 
sjuk), nursing (omvårdnad), experience (upplevelse), information (information), 
support (stöd), communication (kommunikation), response, reply och treatment 
(bemötande). Sökorden redovisas i bilaga A, se tabell 1. De valda sökorden 
kombinerades på olika sätt med family som huvudsökord och med den booleska 
operatorn AND för att få ut så många relevanta vetenskapliga artiklar som möjligt 
(Forsberg & Wengström, 2013). Sökningen utgick från ämnesordlistor i de två 
databaserna, Headings i Cinahl och MeSH-termer (Medical Subject Headings-termer) 
i PubMed. Sökordskombinationerna som gav relevanta träffar till syftet och 
problemformuleringen redovisas i bilaga B, se tabell 2.  

För att uppfylla en tillförlitlig sökning har det använts inklusions- och 
exklusionskriterier (Rosén, 2012). Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara 
publicerade från 2009 och framåt, vara skrivna på engelska, ha ett tillgängligt 
abstrakt, vara en research article och handla om människan. Exklusionskriterierna var 
barn i akuta vårdsituationer och palliativ vård. För att inte missa relevanta 
vetenskapliga artiklar har det valts att inte kombinera de booleska operatorerna NOT 
med exklusionkriterierna eller OR med sökorden.  

Artikelsökning i Cinahl 

De första sökningarna gjordes i Cinahl. Där användes huvudsökordet MM Family och 
resterande sökord söktes som fritext. Critical care och nursing trunkerades med 
asterisk (*), för att få med alla böjningsformer (Forsberg & Wengström, 2013). De 
sökord som användes visas i bilaga A, se tabell 1. Sökningarna begränsades genom att 
välja abstract available, published date: 2009 och framåt, english language, research 
article, human och search modes - Boolean/Phrase. I första sökningen kombinerades 
MM Family AND critical car* AND nurs* vilket gav 44 träffar. Andra sökningen 
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innehöll sökorden MM Family AND support AND critical car* vilket gav 41 träffar. I 
den tredje sökningen användes MM Family AND information AND critcal car* vilket 
gav 30 träffar, se bilaga B tabell 2. Efter dessa sökningar visades en mättnad av nya 
relevanta vetenskapliga artiklar. Sökning med sökorden next of kin, critcal ill, critical 
state, experience, response, communication, reply och treatment bidrog inte till några 
nya relevanta vetenskapliga artiklar. I sökningen användes kombinationer av 
sökorden MM Family AND critical car* AND response, MM Family AND critical 
car* AND reply, MM Family AND critical car* AND treatment, MM Family AND 
critical car* AND communication, MM Family AND critical ill AND reply, MM 
Family AND critical ill AND treatment, next of kin AND critical ill AND experience, 
next of kin AND critical ill AND response.  

Artikelsökning i PubMed 

Fortsatt sökning gjordes i databasen PubMed. Där användes huvudsökordet MM 
Family, resterande sökord söktes som fritext. Critical care och nursing tunkerades 
med asterisk (*), för att få med alla böjningsformer (Forsberg & Wengström, 2013). 
De sökord som användes visas i bilaga A, se tabell 1. Sökningarna begränsades 
genom att använda abstract availability och published date: 2009 och framåt. I första 
sökningen kombinerades MM Family AND critical state AND nurs* vilket gav 86 
träffar, se bilaga B tabell 2. Sökning med sökorden next of kin, critcal ill, critical care, 
experience, response, communication, reply, treatment, information, support bidrog 
inte till några nya relevanta vetenskapliga artiklar. I sökningen användes 
kombinationer av sökorden next of kin AND critical ill AND experience, next of kin 
AND critical ill AND response, MM Family AND critical ill AND reply, MM Family 
AND critical ill AND treatment, MM Family AND critical care AND nurs*, MM 
Family AND critical care AND support, MM Family AND information AND critical 
car*, MM Family AND critical car* AND reply, MM Family AND critical car* AND 
response, MM Family AND critical car* AND treatment, MM Family AND critical 
car* AND communication,  

Sammanfattning 

Den totala summan av träffar vid sökningarna i databaserna blev 201, varav 74 
abstrakt lästes. De funna vetenskapliga artiklarna har sedan valts ut efter innehåll och 
sållats efter inklusions- och exklusionskriterierna (Rosén, 2012). De vetenskapliga 
artiklarna granskades även utifrån Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall, för 
att fastställa den vetenskapliga kvalitén. Efter dessa moment återstod tio 
vetenskapliga artiklar, där nio vetenskapliga artiklar graderades till grad I och en 
vetenskaplig artikel graderades till grad II. 

Databearbetning 

De tio vetenskapliga artiklarna som valdes ut har sammanställts i artikelöversikter, se 
bilaga C 1-C10 tabell 3. Resultaten i de vetenskapliga artiklarna skrevs in i ett 
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textdokument, som sedan skrevs ut i pappersformat. Sedan lästes resultaten från de 
vetenskapliga artiklarna noggrant igenom gemensamt, för att sedan färgmarkera de 
delar som stämde överens med den här litteraturstudiens syfte. Därefter översattas de 
färgmarkerade delarna från engelska till svenska och skrevs in i ytterligare ett 
textdokument. Det textdokument som innehöll den svenska översättningen 
diskuterades och efter funna likheter sorterades och sammanställdes innehållet i 
teman. De olika temana lästes igenom gemensamt och efter tolkning framgick tydliga 
huvudteman; respekt och värdighet relaterat till bemötande, tillmötesgående relaterat 
till bemötande, information och kommunikation relaterat till bemötande och stöd och 
trygghet relaterat till bemötande. 

Forskningsetiska överväganden 
Vid forskning på människor ska de inte skadas, utnyttjas eller såras. Det ska även 
visas hänsyn till mänskliga rättigheter, grundläggande friheter, personlig integritet, 
säkerhet och hälsa (SFS 2008:192). I etiska överväganden ska hänsyn tas till 
riktlinjerna för informations-, konfidentialitets-, samtyckes-, och 
anonymitetsprinciperna. De eventuella deltagarna ska kunna läsa, ta ställning till och 
ge sitt samtycke om forskningsprojektet innan de medger sitt deltagande. Deltagande i 
ett forskningsprojekt är frivilligt och det ska framgå tydligt till deltagarna att de har 
rätten till att avsluta sin medverkan när de önskar utan någon förklaring (Petersson & 
Lindskov, 2012). De samtliga vetenskapliga artiklarna till den här litteraturstudiens 
resultat har ett etiskt godkännande. Majoriteten av de vetenskapliga artiklarna har 
diskuterat värvning av deltagarna, så som underskrivet samtycke från deltagarna. En 
risk för deltagandet i det här forskningsområdet är den känsliga situationen som 
deltagarna befinner sig i, då deras nära befinner sig i ett akut tillstånd. I en situation 
när den anhörige känner oro kan den anhörige känna sig påhoppad när någon kommer 
fram och frågar om de vill vara med i en forskning. Dock visar det på nytta för 
framtida bemötanden mellan sjukvårdspersonal och anhöriga i sådana situationer. 
Anhöriga kan även bidra med något positivt av situationen de befinner sig i till 
forskningsområdet.  

Resultat 
Respekt och värdighet relaterat till bemötande 

Det var av stor betydelse för de anhöriga att sjukvårdspersonalen respekterade 
patientens kropp vid all omvårdnad, vilket resulterade till att de anhöriga kände sig 
respekterade. De anhöriga ville även att sjukvårdspersonalen gav patienten en god och 
känslomässig omvårdnad, för att de anhöriga själva skulle känna trygghet (Bailey, 
Sabbagh, Boileau & McVe, 2009; Obringer, Hilgenberg & Booker, 2012; Omari, 
2009; Plakas, Cant & Taket, 2009). Bli bemött av kompetent sjukvårdspersonal var 
viktigt för de anhöriga för att känna en säkerhet gällande vårdandet av patienten 
(McKiernan & McCrathy, 2010; Omari, 2009), som även innefattar uppföljning och 
bedömning av patientens hälsoprocess (Chatzaki, Klimathianaki, Anastasaki, 
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Chatzakis, Apostolakou & Georgopoulos, 2012; Fitzpatrick & Oskrochi, 2009; 
Hinkle, Fitzpatrick & Oskrochi, 2009; McKiernan & McCrathy, 2010). Det var viktigt 
för de anhöriga att bli bemötta med respekt och hänsyn från sjukvårdspersonalen 
gällande den anhöriges och patientens kultur, religion, livsstil och vanor (Al-Mutair, 
Plummer, Clerehan & O´Brien, 2013; Bailey et al., 2009). 

Tillmötesgående relaterat till bemötande 

Anhöriga ville helst kunna vara fysiskt nära patienten, men vissa kände även närhet 
när de vistades i besöksrummet (McKiernan & McCrathy, 2010). 
Sjukvårdspersonalen skulle tillmötesgå de anhörigas behov av att vara nära patienten, 
då de anhöriga upplevde att det gav dem trygghet och lugn (Bailey et al., 2009; Nolen 
& Warren, 2014). Även att kunna vara nära och se vad som gjordes med patienten 
angående den eventuella sjukdomen eller skadan och kunna hålla patientens hand 
eller berätta att de älskar patienten, var av stor vikt för de anhöriga för att uppleva 
trygghet och lugn (Bailey et al., 2009; Gibaut, Hori, Freitas & Mussi, 2013; 
McKiernan & McCrathy, 2010; Nolen & Warren, 2014; Plakas et al., 2009). De 
anhöriga satte stor vikt i att ha möjlighet till att kunna stanna kvar på sjukhuset över 
natten om de var bosatta långt ifrån, då de anhöriga kände stor ångest och sorg när de 
lämnade patienten (Nolen & Warren, 2014; Plakas et al., 2009). Vara en stöttande 
hand i omvårdnaden av patienten, var viktigt för de anhöriga för att kunna känna 
delaktighet i omvårdnaden (Bailey et al., 2009; Nolen & Warren, 2014). När 
sjukvårdspersonalen gav de anhöriga möjlighet till att vara involverade i 
omvårdnaden för att ge stöd och lugn till patienten, minskade känslan av maktlöshet 
hos den anhörige (Al-Mutair et al., 2013; Obringer et al., 2012).   

Information och kommunikation relaterat till bemötande 

En konsekvent, förstående och ärlig information från sjukvårdspersonalen hade stor 
betydelse för anhöriga (Al-Mutair et al., 2013; Bailey et al., 2009; Chatzaki et al., 
2012; McKiernan & McCrathy, 2010; Nolen & Warren, 2014; Obringer et al., 2012; 
Omari, 2009; Plakas et al., 2009), för att kunna lära sig om patientens tillstånd och 
sjukdomsprocess (Al-Mutair et al., 2013; McKiernan & McCrathy, 2010; Plakas et 
al., 2009). Anhöriga värdesatte information om eventuella nedsättningar av funktioner 
hos patienten och om patienten kommer att bli bra eller inte (Chatzaki et al., 2012; 
McKiernan & McCrathy, 2010; Obringer et al., 2012). Ärlig information från 
sjukvårdspersonalen om patienten var viktigt, även om det kunde påverka de 
anhörigas känslor negativt (Al-Mutair et al., 2013; McKiernan & McCrathy, 2010; 
Plakas et al., 2009).  

Genom den information sjukvårdspersonalen gav lärde sig anhöriga om patientens 
sjukdomsprocesser, ordinerade mediciner, vitala tecken, eventuella kirurgiska 
procedurer, tester och undersökningar som genomfördes (Al-Mutair et al., 2013; 
Bailey et al., 2009; Chatzaki et al., 2012; Hinkle et al., 2009; Obringer et al., 2012; 
Omari, 2009). Sjukvårdspersonalen skulle självmant komma fram och ge information 
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till de anhöriga (Chatzaki et al., 2012; Gibaut et al., 2013). Sjukvårdspersonalen 
skulle även förvissa sig om att informationen hade förmedlats på ett korrekt sätt och 
att den var förstådd av de anhöriga (Hinkle et al., 2009; McKiernan & McCrathy, 
2010; Obringer et al., 2012), detta kunde utföras genom att få muntlig och tydligt 
skriven information (Obringer et al., 2012).  

En god kommunikation mellan patientens läkare försäkrade de anhöriga om att den 
bästa vård skulle ges till patienten (Obringer et al., 2012). En öppen kommunikation 
mellan sjukvårdspersonalen var önskvärt av anhöriga, då de ansåg att det i många fall 
gav en bättre vård för patienten i den akuta vårdsituationen. Sjukvårdspersonalen 
skulle vara optimistiska, använda uppmuntrande ord och använda vänliga 
ansiktsuttryck, så som att le. Sjukvårdspersonalen skulle även använda sig av icke-
verbal kommunikation, som till exempel ögonkontakt och ett varierande 
ansiktsuttryck (Al-Mutair et al., 2013; Bailey et al., 2009). Ha möjlighet till att så 
snabbt som möjligt kunna få prata med en läkare, för att få besked om patientens 
hälsotillstånd värdesatte de anhöriga (Bailey et al., 2009; Chatzaki et al., 2012; Nolen 
& Warren, 2014). Det var även väsentligt för de anhöriga att de fick regelbunden 
information om patientens tillstånd och att de fick tillgång till samråd med 
sjukvårdspersonalen angående aktuell behandling av patienten (Al-Mutair et al., 2013; 
Obringer et al., 2012). 

Stöd och trygghet relaterat till bemötande 

Bli bemött med stöd och trygghet från sjukvårdspersonalen var den minst viktiga 
faktorn för de anhöriga i jämfört med respekt, värdighet, tillmötesgående, information 
och kommunikation (Gibaut et al., 2013; Obringer et al., 2012; Omari, 2009). Stöd 
och trygghet i form av att till exempel kunna gå undan och vara ensam på sjukhuset 
eller känna att det var acceptabelt att gråta var inte viktigt för de anhöriga (Hinkle et 
al., 2009; Obringer et al., 2012; Omari, 2009). När patienten precis blivit inlagd på 
sjukhuset på grund av en akut vårdsituation, genomgick anhöriga en tid med hög 
stress och behövde därför stöd från sjukvårdspersonalen (Al-Mutair et al., 2013; 
Bailey et al., 2009). 

Bemötas och behandlas med vänlighet av sjukvårdspersonalen och att 
sjukvårdspersonalen tog sig tid till att lyssna på vad de anhöriga hade att säga 
upplevde de anhöriga som ett stöd och en trygghet (Gibaut et al., 2013; Hinkle, et al., 
2009; McKiernan & McCrathy, 2010). Möjligheten till att kunna få prata med någon 
av sjukvårdspersonalen och kunna känna att sjukvårdspersonalen visade respekt till 
den anhöriges unika situation gav ett stöd till de anhöriga (Chatzaki et al., 2012; 
Gibaut et al., 2013; Hinkle et al., 2009; Omari, 2009). Det skulle finnas en person som 
kunde kontaktas på sjukhuset när det inte fanns möjlighet för de anhöriga att besöka 
patienten, vilket gav trygghet i den stressfyllda vardagen för de anhöriga (Chatzaki et 
al., 2012). För att orka med den pågående processen var det betydande för de anhöriga 
att få träffa resterande familj för att få ytterligare stöd, därför var det viktigt att 
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sjukvårdspersonalen möjliggjorde detta för de anhöriga (Hinkle et al., 2009; 
McKiernan & McCrathy, 2010).  

Tillgång till aktiviteter som berörde de anhörigas religion för att söka stöd till sig 
själva och patienten var betydande för de anhöriga, även om religiösa aktiviteter inte 
vanligen försiggick i hemmet (Bailey et al., 2009; McKiernan et al., 2010). Stöd i 
form av religion gav en känsla av hopp och mod till de anhöriga, då de på ett lättare 
sätt skulle klara av den svåra situationen som de befann sig i (Al-Mutair et al., 2013; 
Chatzaki et al., 2012; Omari, 2009; Plakas et al., 2009). 

Diskussion 
Metoddiskussion 

Hur anhöriga vill bli bemötta i akuta vårdsituationer är ett brett forskningsområde. För 
att begränsa forskningsområdet och få ett specifikt resultat till syftet har palliativ vård 
och barn i akuta vårdsituationer exkluderats. Genom användning av olika databaser, 
så som Cinahl och PubMed ökade validiteten på grund av ökad chans av relevanta 
träffar (Henricson, 2012). En fortsatt sökning gjordes tills det fanns en mättnad av 
vetenskapliga artiklar i de båda databaserna.  

Utefter det valda syftet valdes sökorden family, critical care/state och nursing för att 
få en övergripande bild över de vetenskapliga artiklarnas innehåll. Det valda 
huvudsökordet var familj, då begreppet ses som ett övergripande ord för anhöriga. 
Efter en begreppsanalys av familj, framgick det att familj inte bara betyder blodsband 
eller släktskap utan att det även kan vara en nära vän. Resultateten i de funna 
vetenskapliga artiklarna var relevanta till den här litteraturstudiens syfte. De funna 
vetenskapliga artiklarna tog även upp information (information) och stöd (support), 
därför valdes en fortsatt sökning med dessa ord, för att få en mer specifik inblick i 
forskningsområdet. Efter bearbetning av resultaten i de vetenskapliga artiklarna, sågs 
stöd som ett lågt rankat begrepp, vilket är en svaghet i valet av sökordet support. Vid 
sökningar på sökorden response, reply, treatment (bemötande), next of kin, critical ill 
och experience, framkom det inga nya relevanta vetenskapliga artiklar. Begreppet 
bemötande översätts ofta på engelska med översättningen treatment (Fossum, 2013). 
Sökning med sökordet treatment resulterade inte till några relevanta artiklar eftersom 
syftet med studien inte var själva behandlingen. De utvalda vetenskapliga artiklarnas 
resultat lästes igenom och jämfördes med den här litteraturstudiens syfte. De olika 
stegen av bearbetningen diskuteras kronologiskt, vilket gör att tillvägagångssättet är 
lätt att följa och förstå. Bilagorna till sökordsöversikten, sökhistoriken och 
artikelöversikterna refererades i texten, vilket ger en tydligare bild. 

För att få aktuella vetenskapliga artiklar inom forskningsområdet var ett av kraven att 
ha ett tidsintervall från 2009 och framåt. Ett annat krav var att de vetenskapliga 
artiklarna skulle vara skrivna på engelska, för att få en bredd inom forskningsområdet. 
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De vetenskapliga studierna utfördes i länder där det finns olikheter gällande normer 
och värderingar, då det fanns likheter i de vetenskapliga artiklarnas resultat visar det 
ändå på överförbarhet. Likheterna i de vetenskapliga artiklarnas resultat visar på 
pålitlighet, för att även om forskningen gjordes vid olika tillfällen i olika länder 
resulterade det till liknande resultat (Forsberg & Wengström, 2013). De valda 
vetenskapliga artiklarna innehåller både kvantitativa och kvalitativa metoder med en 
varierande design, vilket gav ett brett perspektiv. En styrka i studien är att det är en 
jämn fördelning mellan kvantitativa och kvalitativa artiklar, vilket gav en mångsidig 
presentation genom att till exempel svara fritt på ställda frågor eller ranka olika 
påståenden i studierna. 

Granskningen av de vetenskapliga artiklarna gjordes med Carlsson och Eimans 
(2003) två olika granskningsmallar, en för kvantitativa och en för kvalitativa. 
Granskningsmallarna valdes då de var tydliga och förståeliga. Nio av de 
vetenskapliga artiklarna graderades till grad I och en graderades till grad II, vilket 
visar på en god vetenskaplig kvalitet. Grad II artikeln valdes att ta med då innehållet 
var relevant till den här litteraturstudiens syfte. De vetenskapliga artiklarna var även 
research articles, som tyder på en god vetenskaplig kvalitet.   

De vetenskapliga artiklarna visar i många fall likheter av artiklarnas resultat, vilket 
ger ett litet rum för egen tolkning av resultaten som framgick i de vetenskapliga 
artiklarna. Olika sorters bearbetning av resultaten hade i slutändan kommit fram till 
liknande data till den här litteraturstudien. Innehållet i de valda vetenskapliga 
artiklarna diskuterades och vid bearbetningen synliggjordes tydliga huvudteman. 

Resultatdiskussion 

Anhöriga upplever bemötandet från sjukvårdspersonalen som ett centralt begrepp i 
vården (Fossum, 2013). Bemötandet inkluderar en god och känslomässig omvårdnad 
där patientens kropp ska respekteras av sjukvårdspersonalen (Bailey et al., 2009; 
Obringer et al., 2012; Omari, 2009; Plakas et al., 2009). Enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL 1982:763) ska omvårdnaden genomföras i samspel med 
patientens självbestämmande och integritet för att patienten ska känna trygghet. 
Patienten kan känna sig utlämnad då sjukvårdpersonalen till exempel utför 
omvårdnad av patienten, därför ska sjukvårdspersonal agerar så att patienten inte ska 
känna sig utsatt (Lin & Tsai, 2010). När patientens integritet riskerar att bli utsatt om 
den anhörige är i rummet ska sjukvårdspersonalen bemöta den anhörige med hänsyn 
när de ber den anhörige att lämna rummet (Engström & Söderberg, 2005).  

Anhöriga vill att den bästa omvårdnaden ska ges till patienten och att rätt beslut tas 
om patientens sjukdomsprocess (Eggenberg et al., 2007; Khalaila, 2013) och här 
upplever de anhöriga att kompetensen hos vårdpersonalen är betydelsefull 
(McKiernan & McCrathy 2010; Omari, 2009). Den anhöriges och patientens säkerhet, 
värdighet och rättighet är ett ansvar för sjukvårdspersonalen vid användning av teknik 
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och ny forskning inom vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Okunnighet, 
oengagemang, osäkerhet och ett minskat omdöme hos sjukvårdspersonalen ger brister 
i bemötandet, vilket kan leda till negativa konsekvenser för de anhöriga i vården 
(Fossum, 2013). Genom att tillämpa omvårdnad som bygger på evidensbaserad 
kunskap som sjuksköterska är en grund för patientsäker och personcentrerad vård med 
respekt för patientens och den anhöriges behov i den unika situationen. 

Sjukvårdspersonalen ska respektera och ta hänsyn till den anhöriges och patientens 
kultur, religion, livsstil och vanor (Al-Mutair et al., 2013; Bailey et al., 2009). Det här 
kan åstadkommas genom att sjukvårdspersonalen använder sig av en god 
kommunikation i all omvårdnad och behandling som genomförs på patienten (HSL 
1982:763). För att respektera den anhöriges och patientens värdighet är det viktigt att 
sjukvårdspersonalen vårdar patienten utifrån personcentrering och inte ser patienten 
som en sjukdom, även om patienten är medvetslös (Lin & Tsai, 2010). 
Sjukvårdspersonalens bemötande kan även påverkas av människosyn och uppfattning 
av människovärdet (Fossum, 2013), men oavsett genus, kön eller sexuell läggning ska 
anhöriga och patienter inom hälso- och sjukvården bemötas på ett likvärdigt sätt där 
upplevelsen av kränkning inte får förekomma (Holmberg, 2010).  

Genom att vara nära patienten och kunna se vad som görs med patienten är av stor 
vikt för de anhöriga (Bailey et al., 2009; Gibaut et al., 2013; McKiernan & McCrathy, 
2010; Nolen & Warren, 2014; Plakas et al., 2009). Sjukvårdspersonalen uppger att 
anhöriga behöver bli involverade i vården av patienten, för att känna delaktighet. 
Viljan av att vara involverad i vårdandet av patienten skiljer sig mellan de anhörigas 
normer och värderingar som till exempel att vilja hjälpa sjukvårdspersonalen med 
lägesändringar av patienten (Høye & Severinsson, 2010). Dock kan den anhörige 
uppleva stress då de är nära patienten och får se patienten uppleva olika grader av 
lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2004). Sjukvårdspersonalen bör använda sin 
kompetens för att se när anhöriga upplever stress och lyssna in de anhörigas behov, 
speciellt behovet av stöd. Stöd kan vara att sjukvårdspersonalen erbjuder den anhörige 
att få vara nära patienten och få vara en stöttande hand i omvårdnaden av patienten, 
vilket ger den anhörige trygghet och lugn (Bailey et al., 2009; Nolen & Warren, 
2014). Om den anhörige fortfarande är stressad av att vara nära patienten så kan 
sjukvårdspersonalen säga till den anhörige att det är okej att lämna patienten för en 
stund, så att den anhörige har möjlighet till att bearbeta händelsen och försöka varva 
ner.  

Anhöriga anser att en förstående, konsekvent och ärlig information från 
sjukvårdspersonalen är av stor betydelse för att bli bemött på ett bra sätt (Al-Mutair et 
al., 2013; Bailey et al., 2009; Chatzaki et al., 2012; McKiernan & McCrathy, 2010; 
Nolen & Warren, 2014; Obringer et al., 2012; Omari, 2009; Plakas et al., 2009). Dock 
känner en del av sjukvårdspersonalen osäkerhet och tidsbegränsning gällande frågor 
som de anhöriga ställer, så som att kunna uppge adekvata svar och uttrycka sig på rätt 
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sätt (Stayt, 2007). I de vetenskapliga artiklarnas resultat framkom det inte hur 
sjukvårdspersonalen skulle gå tillväga för att bemöta de anhörigas behov av 
förstående, konsekvent eller ärlig information, vilket ger en bristande förståelse för 
hur informationen ska förmedlas. En tydlig information kan dock minska anhörigas 
känsla av osäkerhet inför vad som kommer ske i framtiden gällande patientens 
prognos (Svensk sjuksköterskeförening, 2004), eventuella kirurgiska procedurer, 
undersökningar och tester som ska genomföras (Al-Mutair et al., 2013; Bailey et al., 
2009; Chatzaki et al., 2012; Obringer et al., 2012; Omari, 2009). En regelbunden 
information om patientens tillstånd och tillgång till samråd med sjukvårdspersonalen 
angående aktuell behandling av patienten är en viktig aspekt för de anhöriga som tas 
upp i den här litteraturstudiens resultat (Al-Mutair et al., 2013; Obringer et al., 2012). 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska sjukvårdspersonalen samråda med 
patienten gällande vårdandet och behandlingen och om patienten inte är mottaglig till 
att få informationen ska den i stället ges till patientens anhöriga. Sjuksköterskan ska ta 
hänsyn till vad patienten vill ska informeras till den anhörige, dock kan det bli ett 
etiskt dilemma om patienten är medvetslös (Engström & Söderberg, 2005). När den 
akuta situationen inträffar på en vårdavdelning där patienten redan är inlagd finns det 
oftast en närmast anhörig. Det gör att sjukvårdspersonalen redan vet om de kan 
förmedla information etiskt, gällande patientens tillstånd och patiens syn på sekretess. 
Om patienten istället har varit medvetslös under hela akuta sjukvårdsförloppet ställs 
sjukvårdspersonalen inför ett svårt etiskt dilemma, där frågan ställs om de ska förlita 
sig på personen som uttrycker sig vara den närmsta anhöriga till patienten.  

Bemötas med en god kommunikation leder till en bra samverkan mellan 
sjukvårdspersonalen och den anhörige, vilket resulterar till en god kvalitet i vården 
(Udd, 2001). Anhöriga vill bemötas med positiv anda, uppmuntrande ord och vänliga 
ansiktsuttryck, så som leenden (Al-Mutair et al., 2013; Bailey et al., 2009). Ett gott 
bemötande handlar även om användningen av kroppsspråket så som ögonkontakt och 
hälsningar (Al-Mutair et al., 2013; Bailey et al., 2009; Fossum, 2013). Det är viktigt 
att sjukvårdspersonalen läser av den anhöriges reaktion på kroppsspråk så som 
beröring eller stadig ögonkontakt för att inte göra den anhörige obekväm. Den här 
litteraturstudiens resultat belyser även att det är viktigt att informationen som ges till 
den anhörige från sjukvårdspersonalen har förmedlats på ett korrekt sätt och att den är 
förstådd av de anhöriga (McKiernan & McCrathy, 2010; Obringer et al., 2012). 
Speciellt när den anhörige befinner sig i ett chocktillstånd, då information kan vara 
svårt att ta emot och förstå (Cullberg, 2007).  

Sjukvårdspersonalen ska se och känna av den anhöriges behov av stöd (Udd, 2001), 
då den anhörige inte alltid upplever bemötande i form av stöd till dem själva som den 
mest väsentliga faktorn i den akuta vårdsituationen (Gibaut et al., 2013; Obringer et 
al., 2012; Omari, 2009). För att anhöriga ska klara av patientens sjukdom och lidande, 
behöver den anhöriga enligt Patricia Benners och Judiths Wrubels omsorgsteori få 
stöd (Kirkevold, 2000). Speciellt när patienten precis blivit inlagd på sjukhuset, då 
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den anhörige kan ha svårt att förstå och bearbeta det som har skett (Cullberg, 2007). 
Anhöriga vill ha möjlighet till att kunna få prata med sjukvårdspersonalen, bemötas 
med respekt (Chatzaki et al., 2012; Gibaut et al., 2013; Omari, 2009), vänlighet och 
att sjukvårdspersonalen tar sig tid till att lyssna på vad de anhöriga har att säga 
(Gibaut et al., 2013; McKiernan & McCrathy, 2010). Ett stöd från resterande familj är 
betydande för att den anhörige ska orka med den svåra situationen (Hinkle et al., 
2009; McKiernan & McCrathy, 2010), för att kunna uppleva meningsfullhet och 
glädje (Kirkevold, 2000). Sjukvårdspersonalen kan till exempel göra detta möjligt 
genom att fråga om den anhörige vill att någon från resterande familj ska kontaktas.  

Tillgång till aktiviteter som berör den anhöriges religion är av stor vikt för de 
anhöriga (Bailey et al., 2009; McKiernan & McCrathy, 2010), vilket ger en känsla av 
hopp och mod för att lättare kunna klara av den svåra situationen (Al-Mutair et al., 
2013; Chatzaki et al., 2012; Omari, 2009; Plakas et al., 2009). I de vetenskapliga 
artiklarnas resultat varierade betydelsen av att knyta samman religion och omvårdnad 
beroende på ländernas olika värderingar och normer. Sjukvårdspersonalen ska 
respektera patientens tro och kultur under vårdandet, till exempel när transfusion av 
blod inte är tillåtet (Lin & Tsai, 2010). I vårdandet av en patient ansvarar 
sjuksköterskan för att patienten och de anhöriga respekteras gällande mänskliga 
rättigheter, sedvänjor, värderingar, religion, hudfärg, sexuell läggning, sjukdom eller 
etnisk tillhörighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2007).  

Konklusion 
Anhöriga vill bli bemötta av kompetent sjukvårdspersonal för att känna en säkerhet 
gällande vårdandet av patienten. I en akut vårdsituation beskriver anhöriga att de vill 
bli bemötta med respekt och värdighet genom att patienten vårdas med respekt och 
värdighet. Det är även viktigt för de anhöriga att sjukvårdspersonalen tillmötesgår den 
anhöriges behov av att få vara nära patienten och känna sig delaktig i omvårdnaden, 
vilket medför att den anhörige upplever trygghet och lugn. Anhöriga satte stor vikt i 
att bli bemötta med en ärlig information som är konsekvent, regelbunden och 
förståelig av sjukvårdspersonalen, för att få en bild av patientens sjukdom eller skada. 
Sjukvårdspersonalen ska bemöta de anhöriga med uppmuntrande ord och vänlighet. 
Anhöriga betonar att bemötas i form av stöd och trygghet till sig själva inte är av stor 
vikt då anhöriga känner mer stöd och trygghet när patienten prioriteras.  

Implikation 
Det finns knapphändig forskning om vilka regler och riktlinjer sjukvårdspersonalen 
ska tillämpa vid bemötandet av anhöriga på vårdavdelningar. Mer forskning behövs 
inom området då anhöriga är en viktig del i vårdandet av en patient. Det skulle 
behövas mer utbildning i sjuksköterskans grundutbildning om hur anhöriga generellt 
vill bli bemötta i vården. En fortlöpande utbildning om bemötande bör finnas, då 
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sjukvårdspersonalen får en möjlighet till en fördjupad kunskap kring ämnet och att de 
kan ta del och lära sig av varandras erfarenheter. 
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

Sökord 
Cinahl  
Subjectheadning list 

Pubmed  
MeSH-term 

Familj 
MM Family 
Next of kin (fritext) 

MM Family 
Next of kin (fritext) 

Kritiskt tillstånd Critical state (fritext) Critical state (fritext) 

Akutvård Critical car* (fritext) Critical car* (fritext) 

Omvårdnad Nurs* (fritext) Nurs* (fritext) 

Information Information (fritext) Information (fritext) 

Stöd Support (fritext) Support (fritext) 

Kommunikation Communication (fritext) Communication (fritext) 

Bemötande 
Response  
Reply                  (fritext) 
Treatment 

Response  
Reply                  (fritext) 
Treatment 

Upplevelse Experience (fritext) Experience (fritext) 

Kritiskt sjuk Critical ill (fritext) Critical ill (fritext) 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2014-10-14 Cinahl 

MM Family AND critical car* 
AND nurs* 
Limits: Abstract Available; 
Published Date: 20090101-; 
English Language; Research 
Article; Human, Search modes - 
Boolean/Phrase 
 44 25 5 5 

2014-10-14 Cinahl 

MM Family AND support AND 
critical car* 
Limits: Abstract Available; 
Published Date: 20090101-; 
English Language; Research 
Article; Human, Search modes - 
Boolean/Phrase 
 41 25 2 2 

2014-10-14 Cinahl 

MM Family AND information 
AND critical car* 
Limits: Abstract Available; 
Published Date: 20090101-; 
English Language; Research 
Article; Human, Search modes - 
Boolean/Phrase 
 30 14 1 1 

2014-10-14 PubMed 

MM Family AND critical state 
AND nurs* 
Limits: Abstract availability, from 
2009-01-01-; 86 10 2 2 

Totalt   201 74 10 10 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

 

Referens Al-Mutair, A.S., Plummer, V., Clerehan, R., & O`Brien, A. (2013). Needs and experiences of 
intensive care patients' families: a Saudi qualitative study. Nursing in Critical Care, 19(3), 135-
144. doi: 10.1111/nicc.12040 

Land  
Databas 

Saudiarabien 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien är ett identifiera upplevelsen av Saudi familjers behov när en patient befinner 
sig i kritiskt tillstånd relaterat till deras kultur och religion  

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
Dataanalys 
 
Bortfall 

 
Kvalitativ metod 
 
Deltagarna ska vara 18 år eller äldre, de ska vara tillgängliga på sjukhuset under besökstiden, de 
ska kunna läsa och skriva på arabiska och haft en familjemedlem som har varit på 
intensivvårdsavdelningen i mer än 24 timmar. En exklusionskriterier var att den deltagande 
familjemedlemmen inte fick vara för känslig och befinna sig i ett ostabilt tillstånd   
 
Intervju med semistrukturerade frågor som blev bandinspelade 
 
Kodning för att få fram teman 
 
Saknas 

Slutsats Familjemedlemmarnas upplevelser av en patient som befinner sig i ett kritiskt tillstånd delas upp i 
sex olika teman: 

- Det är viktigt med information för att minska anhörigas ångest, information ska vara ärlig 
oavsett om det är bra eller dålig information och den ska var lätt att förstå genom 
användning av enkla termer 

- Det är viktigt med en öppen kommunikation mellan sjukvårdspersonalen och de anhöriga 
för att skapa en lugn miljö. Det görs genom att vara optimistisk, använda uppmuntrande 
ord och ha ett vänligt leende 

- Anhörigas tro på gud och genom att få stöd från andliga aspekter ledde till hopp om att 
saker och ting skulle förändras 

- Vissa anhöriga ville stanna kvar hos sin nära och kära för att känna sig uppdaterad av 
patientens tillstånd 

- De flesta av de anhöriga var villiga att delta i vårdandet för att uppleva delaktighet och 
omtanke medan andra anhöriga upplevde sig vara obekväma då patienten befann sig i ett 
sådant kritiskt tillstånd 

- Anhöriga upplevde att behovet av stöd var en viktig faktor när de upplevde stress 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (81%) 
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Artikel 2 

 

Referens Bailey, J.J., Sabbagh, M., Boileau, L.J., & McVe, L. (2009). Supporting families in the ICU: A 
descriptive correlational study of informational support, anxiety, and satisfaction with care. 
Intensive and critical care nursing, 26(2), 114-122. doi: 10.1016/j.iccn.2009.12.006 

Land  
Databas 

Canada 
Pubmed 

Syfte Beskriva familjemedlemmens uppfattning av informativa stöd, ångest, tillfredsställelse med 
vården och deras inbördes förhållande mellan dessa punkter 

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
 
Bortfall 

 
Kvantitativ metod, tvärsnittsstudie 
 
Över 18 år, kunna läsa engelska eller franska, vara i tillräckligt god hälsa för att delta, ha en 
släkting/nära vän nuvarande på sjukhuset på Intensivvårdsavdelningen under minst 24 timmar  
 
Deltagarna fick ett frågeformulär att fylla i hemma eller på sjukhuset. Det innehöll frågor om 
individen och CCFNI graden av betydande utifrån informativt stöd, ångest, tillfredsställelse med 
vården och deras inbördes förhållande mellan dessa punkter 
 
Beskrivande och analytisk statistik 
 
Saknas 

Slutsats Informativt stöd:  
Viktigast var: Frågor besvarades ärligt, förklaringar som var förståeliga och veta exakt vad som 
gjordes för patienten 
Minst viktiga var: Få information om en präst, förflyttningsplaner och veta om någon som kunde 
hjälpa med familjeproblem eller andra problem 
 
Tillfredsställelse med vården: 
Viktigast var: Respekt för familjens värdighet, artighet av personen som svarar i telefon och att 
patienten blir behandlad som en person och inte ett fall av sjukvårdspersonalen 
Minst viktiga var: Uppmuntrande att delta i vården för att öka ens trygghet, kunna se doktorn när 
familjemedlemmen ville och bli uppmuntrad att ställa frågor  
 
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (85%) 
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Artikel 3 

  

 

 

 

 

Referens Chatzaki, M., Klimathianaki, M., Anastasaki, M., Chatzakis, G., Apostolakou, E., & 
Georgopoulos, D. (2012). Defining the needs of ICU patient families in a suburban/rural Greek 
population: a prospective cohort study. Intensive and critical care, 21(13/14), 1831-1839. doi:  
http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/j.1365-2702.2011.04022.x 

Land  
Databas 

Grekland 
Cinahl 

Syfte Definiera behoven av familjemedlemmar till intensivvårdspatienter i den specifika förorts 
population på Kreta.  

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
Dataanalys 
 
Bortfall 

 
Kvantitativ metod, Kohort studie 
 
Deltagarna var den närmsta anhöriga till patienter som var inlagda på IVA i mer än 48 timmar 
Exklusionskriterier: Om patienten dog eller blev utskriven inom 48 timmar, språkproblem, 
personer som ej var grekiska, kunna prata flytande grekiska 
 
Frågeformulär delades ut med två kategorier. En om individens bakgrund och den andra var enligt 
CCFNI, vilket var 4 grader av betydelsen av olika behov  
 
ANOVA och Chi-squared test 
 
Saknas 

Slutsats De mest viktiga behoven var: 
Förvissning (reassurence) 
Följt av: 
- Information 
- Närhet 
- Stöd 
Och sist 
- Trygghet 
 
Det viktigaste påståendet var: 
Att frågor besvaras ärligt 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (80,9%) 
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Artikel 4 

 

Referens Gibaut, A., Hori, L.M., Freitas, K.S., & Mussi, F.C. (2013). Comfort of the patient's family in an 
Intensive Care Unit related to welcoming.  Revista da Escola de Enfermagem da USP, 47(5), 
1117-1124. doi: 10.1590/S0080-623420130000500015 
 

Land  
Databas 

Portugal 
Pubmed 

Syfte Identifiera graden av trygghet hos familjer till patienter i ett kritiskt hälsotillstånd relaterat till 
sjukvårdspersonalens första bemötande 

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
 
Bortfall 

 
Kvantitativ metod, Tvärsnittsstudie 
 
Kriterierna var att studiedeltagarna skulle vara anhöriga till patienter på IVA. Vara över 18 år och 
ha ett blodsband eller vara den närmsta personen till patienten under vårdtiden. Patienten ska ha 
vistas på IVA mer än 24 timmar.  Den anhöriga ska ha besökt patienten minst en gång och 
accepterat att vara med i studien 
 
I studien deltog 246 st. De använde sig av 2 mätinstrument. Den första var nära frågor om 
patienten och familjen och den andra var en skala för att mäta graden av trygghet för familjen till 
patienten 
 
Semantisk analys 
 
Saknas 

Slutsats Studien visade att interaktionen mellan familjemedlemmarna och vårdpersonalen visar på 
sensitivitet, med tanke på graden av variationer av trygghet från väldigt till total i de flesta 
påståenden. Dock i tre påståenden var det mer än halva gruppen som betygsatte trygghetsgraden 
mellan ingen och mer eller mindre trygghet, t.ex. i frågan om sjukvårdarnas intresse om hur 
familjen mår.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (81 %)  
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Artikel 5 

   

Referens Hinkle, J.L., Fitzpatrick, E., & Oskrochi, G.R. (2009). Identifying the Perception of Needs of 
Family Members Visiting and Nurses working in the intensive care unit. Journal of Neuroscience 
Nursing, 41(2), 85-91. 
 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att identifiera familjemedlemmars individuella behov av att besöka 
patienten som befinner sig i ett kritiskt tillstånd och hur sjuksköterskorna tar hand om patienterna 
på en intensivvårdsavdelning 

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
Dataanalys 
 
Bortfall 

 
Kvantitativ metod 
 
Deltagarna ska vara vuxna och ha betydande relation till patienten som ska ha vårdats 24 timmar 
på en intensivvårdsavdelning 
 
CCFNI.  Ett frågeformulär har används där det fanns fyra olika grader av mer eller mindre 
”viktigt” 
 
Hierarkisk grupps analys 
 
Det var 97 – 101 svar till varje påstående, alla deltagare svarade inte på alla påståenden 

Slutsats Information, uppmuntran, stöd och möjligheten att få vara nära patienten är fyra olika teman som 
berör den anhörigas behov när en patient befinner sig i ett kritiskt tillstånd.  
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II (72 %)  
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Artikel 6 

Referens McKiernan, M., & McCrathy, G. (2010). Family members’ lived experience in the intensive care 
unit: A phemenological study. Intensive and critical care nursing, 26(5), 254-261. doi: 
10.1016/j.iccn.2010.06.004 

Land  
Databas 

Irland 
Cinahl 

Syfte Beskriva upplevelsen av att vara en familjemedlem till en patient på en intensivvårdsavdelning 

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
Dataanalys 
 
Bortfall 

 
Kvalitativ metod, Fenomenologisk 
 
Vara närmast anhörig (släkting eller vän), kunna tala och läsa engelska, vara över 18 år, för första 
gången uppleva vård av ens nära på en intensivvårdsavdelning, besökt patienten minst en gång 
sedan hen blev inlagd, delta i studien inom 72-120 timmar efter intaget av patienten på 
intensivvårdsavdelningen 
Exklusionskriterier: Vara en familjemedlem till ett barn, familjemedlem till en döende patient eller 
att familjemedlem var akut bedrövad 
 
Intervju som spelades in. Frågor som var ostrukturerade och öppna 
 
Tematisk analys 
 
Saknas 
 
 
 

Slutsats Teman som kom fram ur upplevelsen av att vara en familjemedlem var: 
 
Behovet att veta: Få ärlig och begriplig information om patienten 
 
Vara där med dem: Att vara fysiskt nära patienten och att i första hand se hur patientens tillstånd 
ändrades 
 
Förstå allt: Förstå deras näras inläggning för intensivvård som involverade följa och utvärdera 
vården som gavs, samt se över patientens utveckling och utforska deras prognos och potentiella 
utfall 
 
Omsorg och stöd: Bli förvissad om bästa vård för patienten. En konstant närvaro av 
sjukvårdpersonal vid sängkanten alstrade känslor av säkerhet för familjemedlemmarna 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (87,5 %) 
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Artikel 7 

Referens Nolen, K.B., & Warren, N.A. (2014). Meeting the Needs of Family Members of ICU Patients. 
Critical Care Nursing Quarterly, 37(4), 393-406. doi:  
http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1097/CNQ.0000000000000040 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att utforska familjemedlemmars uppfattning av när patient befinner sig i ett 
kritiskt tillstånd 

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
Bortfall 

 
Kvantitativ och kvalitativ metod 
 
Patienten ska ha vistats på intensivvårdsavdelningen i minst 24 timmar, deltagarna ska vara 18 år 
eller äldre och vara familjemedlem till patienten (biologiskt eller genom äktenskap) 
 
NMI. Ett frågeformulär har använts med stöd av likertskala 
Djupgående intervju med semi strukturerade frågor 
 
 
Jämförelser och kategorisering av deltagarnas svar 
En tematisk analys har använts för att identifiera data från intervjuerna för att kunna skapa olika 
teman 
 
Kvantitativ: 1 styck 
Kvalitativ: 27 stycken 

Slutsats Kvantitativ: Fem olika teman som deltagarna upplevde vara betydande var psykiskt behov, 
andliga/känsliga behov, behov av att vara förberedd, behov av ärlighet och behov av rutiner  
 
 
Kvalitativ: Deltagarna upplevde att en vänlig miljö är en betydande faktor och att informationen 
och kommunikationen ska vara ärlig 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (83 %) 
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Artikel 8 

Referens Obringer, K., Hilgenberg, C., & Booker, K. (2012). Needs of adult family members of intensive 
care unit patients. Journal of Clinical Nursing, 21(11/12), 1651-1658. doi: 
http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/j.1365-2702.2011.03989.x 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien är att undersöka familjemedlemmars nuvarande behov när en patient befinner 
sig ett kritiskt tillstånd i USA  

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
Dataanalys 
 
Bortfall 

 
Kvantitativ metod 
 
Deltagarna ska vara 18 år eller äldre, ha bra ordförståelse och kunna läsa bra, ha en betydenade 
relation till patienten (föräldrar, barnbarn, syskon, barn eller make/maka) 
 
CCFNI. Ett frågeformulär har används där det fanns fyra olika grader av mer eller mindre 
”viktigt” 
 
Beskrivande statistik, beräkning av medelvärde och standardavvikelser 
 
5 stycken 

Slutsats Av de 12 påståenden som ställdes till de anhöriga upplevde dem sig vara mest nöjda med de ärliga 
svaren de fick och minst nöjda med hur de pratade om känslorna som uppstod 
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (80,9%) 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

Referens Omari, F.H. (2009). Perceived and Unmet Needs of Adult Jordanian Family Members of Patients 
in ICUs. Journal of nursing scholarship, 41(1), 28-34. doi:  
http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/j.1547-5069.2009.01248.x 

Land  
Databas 

Jordanien 
Cinahl 

Syfte Identifiera självupplevda behov av vuxna som bor i Jordanien, som har en familjemedlem på 
intensivvårdsavdelningen och undersöka om dessa behov blev bemötta 

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
Bortfall 

 
Kvantitativ metod 
 
Vara minst 19 år, var gift eller släkt med patienten, besökt patienten inom 24-48 timmar efter 
inläggningen på intensivvårdsavdelningen, kunna tala, läsa eller skriva arabiska, ställa upp 
frivilligt, besvarat färdigt på frågorna inom 24-48 timmar. Patienten ska vara i ett kritiskt tillstånd 
och ha kommit direkt till intensivvårdsavdelningen 
 
Det var två frågeformulär, ett utifrån CCFNI där det fanns 45 behov påståenden. Deltagarna 
graderade betydelsen av behov på fyra nivåer, minst viktig till väldigt viktigt. Den andra var NMI 
(needs met inventory) som graderades efter bemötta behov på fyra nivåer från aldrig bemötta till 
alltid bemötta. De använde sig också ett frågeformulär för att veta individens bakgrund 
 
Beskrivande statistik där kategorierna kalkylerades 
 
Saknas 
 

Slutsats Rankade temabehoven efter mest viktig till minst viktig: 
Förvissning, information, närhet, trygghet och stöd 
 
De 4 viktigaste behoven var: 
1. Bli förvissad att den bästa möjliga vårds gavs till patienten.  
2. Känna att sjukvårdspersonalen brydde sig om patienten.  
3. Känna att det finns hopp.  
4. Att ha frågor besvarade ärligt.  
 
De tre minst viktiga behoven var: 
Att kunna vara ensam när som helst. Att ha ett ställe där man kunde vara ensam. Att känna att det 
var okej att gråta 
 
 Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I (80,9%) 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

Referens Plakas, S., Cant, B., & Taket, A. (2009). The experiences of families of critically ill patients in 
Greece: A social constructionist grounded theory study. Intensive & critical care nursing, 25(1), 
10-20. doi:  http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1016/j.iccn.2008.04.003 

Land  
Databas 

Grekland 
Cinahl 

Syfte Utforska familjemedlemmars upplevelse av vårdandet på kritiskt sjuka patienter 

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
Datainsamling 
 
 
Dataanalys 
 
Bortfall 

 
Kvalitativ metod, Grounded theory 
 
Vuxen, kunna prata grekiska, besöka intensivvården 
 
Djupintervjuer som spelades in och observationer som skrevs ner 
 
Kodning av data 
 
20 % 

Slutsats Kärnkategorierna som familjemedlemmarna upplevde var: 
Intensiva känslor  
Vakande närvaro (viljan att vara så nära patienten som möjligt och se vad som pågår) 
 
Under rubriker var: 
Religion  
Ändrad identitet hos patienten (ej igenkännbar på grund av tuber, svullen med mera) 
Information 
Vård 
Värdighet av patienten 
 
 Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I (81%) 
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