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Sammanfattning 

Bakgrund: Anhöriga är en stor grupp människor som befinner sig i akutsjukvården varje dag 

och de kan ha en positiv effekt på sin närstående om de inte är allt för påverkade av 

situationen. Ett akut omhändertagande av en närstående kan resultera i kaos för hela familjen 

på grund av den stress och osäkerhet som anhöriga upplever. Anhöriga har ett stort 

informations behov som inte alltid blir tillgodosett av olika anledningar. Sjuksköterskan kan 

vara den person som har den bästa positionen till att möta anhöriga och deras behov men det 

finns en del sjuksköterskor som anser att anhöriga kan vara en krävande del av yrket.  

Syfte: Syftet var att belysa anhörigas upplevelser i det akuta skedet när en närstående behöver 

akut omhändertagande. Metod: Metoden var en litteraturstudie där åtta kvalitativa och 

vetenskapliga artiklar analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Anhöriga 

upplevde en känslomässig berg- och dalbana där de mest framträdande känslorna var rädsla, 

hopp och förtvivlan och denna kamp gjorde dem fysiskt utmattade. Ovissheten som de 

upplevde under tiden de väntade på besked beskrevs som det värsta i situation och de 

upplevde också att tid och rum stod stilla under denna tid. Anhöriga upplevde att 

informationen som gavs var bristande och oklar vilket gjorde dem förvirrade och otrygga.  En 

del anhöriga upplevde att de inte blev sedda och att de kände maktlöshet när de inte fick delta 

eller blev medräknade utan tvingades att lita på personalens beslut. Slutsatser: Om anhöriga 

upplever att de blir sedda eller inte kan bero på sjuksköterskans vilja och uppfattning om dem 

eller på den livsförståelse hon har. Kommunikationen är en stor brist i omhändertagandet av 

anhöriga och kommunikation kan därför behöva ingå i grundutbildningen och belysas mer än 

vad den gör idag som eget ämne. 
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INLEDNING 

När någon i en familj blir allvarligt sjuk eller skadad engagerar det hela familjen. Det gör 

anhöriga till en stor grupp människor som dagligen befinner sig inom akutsjukvården. I en 

studie av Burr (2001) beskrivs att anhöriga kan ha en positiv inverkan på deras närstående. 

Men om anhöriga är allt för emotionellt berörda av vad som har hänt eller inte är tillräckligt 

informerade så kan det förhindra det stöd som de skulle kunna innebära för deras närstående 

(a.a.). I Holden, Harrison och Johnson (2002) studie bekräftas att en inläggning på en 

akutsjukvårdsenhet kan resultera i kaos för hela familjen på grund av den stress och osäkerhet 

som situationen och miljön skapar (a.a.). Denna studie kommer att belysa vad anhöriga 

upplever i det akuta skedet. 

  

BAKGRUND 

Akutsjukvården avser akut- och intensivvårdsavdelningar där akuta/kritiska tillstånd 

behandlas. Det akuta skedet definieras i denna studie från ankomsttillfället och efterföljande 3-

4 dygn. Avdelningarna kännetecknas av medicinsk och högteknologisk utrustning, hög 

omsättning av patienter och ett stundvis snabbt arbetstempo som kan ha inslag av dramatiska 

händelser (Wikström, 2006). En karakteristisk bild är att anhöriga finns bredvid sin närstående 

under långa perioder, speciellt under de första dygnen (Burr, 2001). Anhöriga i denna studie 

definieras som familj, närstående och de människor som är känslomässigt nära patienten. 

 

Anhörigas behov 

Inom valt område har forskningen länge fokuserats på anhörigas behov utifrån kvantitativ 

ansats för att kunna benämna, mäta och gruppera olika behov som anhöriga har. Ett 

standardiserat verktyg är frågeformuläret CCFNI (Critical Care Family Needs Inventory) som 

utvecklades av Molter (1979). Verktyget används för att se vilka behov anhöriga har och 

skillnader mellan hur anhöriga och sjuksköterskor rangordna de olika behoven och för att se 

om de blir tillgodosedda.  I Verhaeghe, Defloor, Van Zuuren, Duijnstee, & Grypdonck (2005) 

framgår det att anhöriga har behov av ärlig och förstålig information som samtidigt lämnar 

rum för hopp och att de önskar bli uppringda när tillståndet förändras. De vill också samtala 

med en läkare varje dag om deras närståendes tillstånd och prognos. Anhöriga har även en 

önskan om att sjuksköterskan ska förklara för dem om omvårdnaden, den medicinska och 

tekniska utrustningen och vad de själva kan göra för sin närstående. Andra behov är att hopp 

finns och att de kan lita på att deras närstående får den bästa kompetenta behandling och 

omvårdnad. Samt känna att sjuksköterskan bryr sig om och visar sitt engagemang för deras 

närstående. Det framgår också att anhöriga har ett stort behov av att vara nära sin närstående 

och att de ofta glömmer bort sig själva i denna situation. Vidare beskrivs att vårdpersonal 

underskattar många av anhörigas behov och att de gör lite för att tillgodose dem. Begränsade 

besökstider och en främmande miljö kan vara andra hinder för att anhörigas behov ska bli 

tillgodosedda (a.a.). Behoven bekräftas även i Burr (2001) studie där det också framkommer 

att vissa sjuksköterskor tycker det är bra med de begränsade besökstiderna eftersom de anser 

att de bli emotionellt utmattade av att involvera sig med anhöriga som behöver stöd. Vidare 

beskrivs också att både patienten och anhöriga är sårbara och beroende av sjuksköterskan 

eftersom det är hon som ansvarar för tillgängligheten och besökstiderna (a.a.). 

 

Fyra faser som anhöriga går igenom 

I en studie av Holden et al., (2002) beskrivs fyra faser som anhöriga genomgår. I den första 

fasen svävar de i ovisshet och denna fas karaktäriseras av väntan på diagnos och prognos. Den 
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präglas också av osäkerhet, spänning, stress och förvirring. Anhöriga upplever ett register av 

känslor och deras uppfattning av tid och rum förändras. I den andra fasen söker de efter 

information och de överöser konstant vårdpersonalen med sina frågor. Om deras frågor och 

behov blir bemötta i denna fas kan de gå vidare till nästa. Enligt Travelbee (1972) upplever en 

del sjuksköterskor anhöriga som ett irritationsmoment och som ett nödvändigt ont, för att de 

ställer många frågor. Hon menar att denna negativa uppfattning kommer av att anhöriga ses 

som ett problem och inte som människor med problem vilket kan hindra relationer från att 

utvecklas. Vidare menar hon också att det ligger i människans natur att finna förklaringar och 

orsaker till det som sker. Får människan inte svar på sina frågor fråntas den även rätten till att 

finna mening i situationen (a.a.). I den tredje fasen observerar, analyserar och utvärderar 

anhöriga den vård och omvårdnad som deras närstående får (Holden et al., 2002). I 

Söderström, Benzein och Saveman (2003) studie beskrivs att anhörigas närvaro kan få 

sjuksköterskor att känna sig iakttagna och att de då intar en försvarsställning gentemot dem 

och har svårt att stödja dem i deras situation (a.a.). I den fjärde fasen samlar de resurser och 

kapacitet inom sig själva och ifrån vårdpersonal för att kunna gå vidare med det som hänt 

(Holden et al., 2002).  

 

Kommunikation  

 I flera studier framgår det att anhöriga har ett stort behov av information (Verhaeghe et al., 

2005: Holden et al., 2002; Burr, 2001).  Holden et al., (2002) beskriver i sin studie att 

sjuksköterskorna värderar anhörigas informationsbehov som störst. Majoriteten av dem 

uppskattar att anhörigas behov är viktiga och 85 % känner att de är kapabla att tillmötesgå 

dem. I Verhaeghe et al., (2005) studie visar det sig att behovet av fortlöpande information inte 

alltid tillgodoses beroende på att sjuksköterskorna anser att det är läkarens uppgift att ge 

information. De underskattar även sin egen roll i att ge specifik information om omvårdnaden, 

anledning till speciella behandlingar, förändringar i tillståndet och om utrustningen, eller så 

förmodar sjusköterskorna att informationen till anhöriga redan är given. I Holden et al., (2002) 

studie från Storbritannien framkommer att när det gäller klagomål på Hälso- och sjukvården så 

är kommunikationen det som är mest framträdande. I Chant, Jenkinson, Randle och Russell 

(2002) studie från Storbritannien beskrivs att kommunikationen länge har varit och fortsätter 

att vara ineffektiv inom Hälso- och Sjukvården mellan sjukvårdspersonal, patienter och 

anhöriga. Kommunikation innefattar både verbal- och ickeverbal kommunikation och är det 

mest grundläggande redskapet i mötet med anhöriga. Enligt Travelbee (1972) teori är 

kommunikationen en ömsesidig process där sjuksköterskan använder sig själv i ett terapeutiskt 

syfte genom sin egen personlighet och på ett medvetet och ändamålsenligt sätt i mötet. Syftet 

med det är att framkalla en önskad förändring och förändringen är terapeutisk när den leder till 

att lindra lidande och inge hopp (a.a.).  

 

Sjuksköterskans perspektiv 

Ur sjuksköterskans perspektiv är det uppfattningen om anhöriga som påverkar deras 

förhållningssätt och deras vilja till att etablera en relation med dem. Relationen kan i sin tur 

förbättras eller försämras beroende på hur sjuksköterskan identifierar och bemöter deras behov 

(Burr, 2001). I studien av Holden et al., (2002) framkommer att sjuksköterskan oftast är den 

person som har den bästa positionen för att möta anhörigas behov. Positiva eller negativa 

relationer som utvecklas mellan anhöriga och sjuksköterskan kan ha en stor betydelse på hur 

anhöriga upplever och hanterar situationen vid ett akut insjuknande av en närstående (a.a.). 

Det finns blandade åsikter mellan vårdpersonal om att uppmuntra, engagera och göra anhöriga 
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delaktiga i omvårdnaden av sin närstående (Burr, 2001). I Söderström et al., (2003) studie 

framkommer det att en del sjuksköterskor tycker anhöriga är en krävande del av yrket och vill 

inte att anhöriga skall medverka i omvårdnaden. Sjuksköterskorna ger inte för mycket av sig 

själva eftersom de i känslomässigt krävande situationer känner att de har svårigheter med att 

stödja anhöriga i deras situation. För att skydda sig själva använder de sig av strategier som att 

distansera sig och undviker personligt engagemang. I Burr (2001) studie kan det förklaras med 

att en del sjuksköterskor använder sig av distanserings strategier för att klara av den konstanta 

utsattheten av allvarlig sjukdom, död och sorg (a.a.). Rädsla för att bli känslomässigt 

engagerad bekräftas även i Chant et al., (2002) studie som ett hinder för att skapa relationer till 

anhöriga (a.a.).  

 

Teoretisk referensram 

Enligt Travelbee (1972) människosyn är varje människa en unik individ med individuella 

behov och känslor. Hennes omvårdnadsteori bygger på den ömsesidiga äkta mellanmänskliga 

relationen som kan ske i mötet mellan människor. Sjuksköterskan hjälper indirekt anhöriga 

genom att ge patienten professionell omvårdnad och mer direkt genom att möta anhöriga och 

de behov som finns. I mötet använder hon sin egen personlighet på ett ändamålsenligt sätt för 

att bygga en hjälpande relation med dem hon möter. Sjuksköterskans förståelse och empati 

bygger på hennes livserfarenhet från tidigare möten med andra människor. Finns viljan att 

förstå anhörigas upplevelser kommer hon också att känna sympati och blir då villig i sin 

handling att göra något för att hjälpa dem att lindra lidandet, bemästra och finna mening i 

situationen och inge hopp (a.a.). Det kan också förstås utifrån Rahnsfeldt och Arman (2005) 

som beskriver livsförståelsen som grunden till vårt förhållningssätt och handlande till andra 

människor. Det innebär att sjuksköterskan utifrån sin egen livsförståelse och medlidande kan 

lindra andra människors upplevda lidande (a.a.). För att förstå anhörigas situation kan ett 

livsvärldperspektiv användas som enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg 

(2003) beskrivs som människans inre värld och hur den erfar och uppfattar omvärlden. 

Livsinnehåll och mening söks i den egna livsvärlden och utifrån detta begrepp innebär det att 

se och förstå anhörigas tillvaro (a.a.). Enligt Travelbee (1972) och Dahlberg et al., (2003) 

beskrivs lidandet som ett mänskligt, oundvikligt och naturligt fenomen i livet. Travelbee 

(1972) beskriver vidare lidandet som något smärtsamt och en känsla av obehag och djup 

förtvivlan. Dahlberg et al., (2003) beskriver förhållandet mellan lidande och välbefinnande 

som ett växelspel som kan förekomma samtidigt och att välbefinnande kan uppnås genom att 

människan bekräftas och ses som den unika människa den är (a.a.). Enligt Travelbee (1972) 

teori är hoppet viktigt för hela familjen välbefinnande oavsett hur utgången av situationen blir. 

Eftersom hopp utgör kärnan till människans grundläggande tillit till omvärlden om att hjälp 

finns att få i svåra situationer. Tillit och hopp kan hjälpa anhöriga att bättre hantera svårigheter 

de ställs inför och för att inte ge upp (a.a.). 

 

Utifrån ett holistiskt patientperspektiv blir relationen mellan sjuksköterskan och anhöriga en 

viktig del av sjuksköterskans profession (Holden et al., 2002). För att kunna förstå och 

förklara de upplevelser som skapar behov och reaktioner och hur de påverkar anhörigas liv 

behövs en djupare förståelse om vad det innebär att vara anhörig (Burr, 2001). 
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SYFTE 

Syftet med studien var att belysa anhörigas upplevelser i det akuta skedet när en närstående 

behöver akut omhändertagande. 

 

METOD 

Metoden som använts var en litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2003) av kvalitativa och 

vårdvetenskapliga artiklar som motsvarade studiens syfte. Därefter analyserades materialet 

med hjälp av innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004) och sammanställdes i en 

resultatdel. Metoden valdes för att finna kärnan inom ämnet och för att få en djupare förståelse 

för anhörigas subjektiva upplevelser i akutsjukvården.  

  

Datainsamling 

Sökord valdes utifrån MeSH Tree Tool. MeSH termer som valdes var: family, perceptions, 

communication, family nursing, health facility environment, critical care och critical illness. 

Sökord har även använts från bakgrundsartiklarna. De var: needs, spouses, experiences, 

relatives, critically ill, family member och interaction. Sökorden har kombinerats med de 

booleska operationerna AND – OR – NOT (se bilaga 1).  

 

Inklusionskriterier: Kvalitativa studier, vårdvetenskapliga artiklar publicerade mellan 2000-

2007, anhörigas perspektiv, akut och intensivvårds avdelningar, upplevelser, erfarenheter och 

vuxna. 

Exklusionskriterier: Kvantitativa studier, patientperspektiv, sjuksköterskans perspektiv, 

prehospital sjukvård och barn/ungdomar. 

 

Artiklarna söktes i databaserna CINAHL, PubMed samt i Elin som fanns på Blekinge 

Tekniska Högskolas databas. Valda databaser gjordes utifrån kriteriet att de skulle innehålla 

vetenskaplig omvårdnadsforskning. Sökningar från SWEDMED+ och Academic Search Elite 

har inte redovisats eftersom de inte gav några relevanta artiklar eller för att redan funna 

artiklar återfanns. Det beställdes även tre artiklar via Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek 

som inte har tagits med i arbetet eftersom de inte fanns att beställa från något svenskt 

bibliotek. De var:  Quinton C, The accompaniment needs of the family with a loved one in the 

critical care unit (2003); Levy MM, A view from the other side (2007) och Fry S, Perceived 

needs of critical care family members: a phenomenological discourse (2007). 

 

Utifrån sökningarna (se bilaga 1) blev tjugotvå artiklar funna genom att läsa abstrakt och titel. 

Gemensamt kvalitetsgranskades artiklarna utifrån Forsberg och Wengström (2003) checklista 

för kvalitativa artiklar där syftet, metoden och analysen kritisk granskades. Efter granskningen 

valdes fjorton artiklar bort eftersom deras metod var kvantitativ eller ur sjuksköterskan 

perspektiv, vilket inte framkom genom att enbart läsa abstraktet och titeln. Kvarvarande åtta 

artiklar valdes gemensamt ut för vidare analys till studiens resultatdel eftersom de stämde 

överens med studiens syfte och inklusionskriterier (se bilaga 1). Artiklarna sammanfattades 

och sammanställdes (se bilaga 2).  

 

Analysmetod 

För att finna kärnan i valda artiklar och lättare strukturera upp materialet inspirerades 

författarna att använda sig av Graneheim & Lundmans (2004) beskrivna analysmetod för 

innehållsanalys. Författarna läste var och en igenom artiklarnas resultatdel en första gång för 
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att få en helhetsförståelse. Därefter lästes artiklarna en gång till och var och en markerade 

relevanta meningsbärande enheter i texten, utifrån studiens syfte. Samtliga meningsbärande 

enheter bestod av citat från anhöriga. Valda enheter jämfördes sedan gemensamt utifrån 

studiens syfte och tillsammans diskuterades och valdes de slutliga meningsbärande enheterna 

ut ur texten. Meningsbärande enheterna fördes in i en tabell för att få en överblick och 

översattes därefter till svenska (se bilaga 3). Enheterna kondenserades till kortare meningar 

utan att förlora sin innebörd och fördes in i tabellen. Materialet granskades och diskuterades 

ytterligare för att komma fram till en gemensam kodning av de kondenserade meningarna. 

Kodningen innebar att finna kärnan i de kondenserade meningarna som därefter sorterades in i 

olika kategorier efter diskussion och reflektion. Kategorierna beskrev olika känslor som 

anhöriga upplevde i det akuta skedet. Kategorierna blev grunden för studiens resultat och 

kommer att redovisas under resultatdelen tillsammans med citat för att tydliggöra 

kategoriernas trovärdighet. Exempel på analys (se bilaga 3). 

  

ETISKA ÖVERVÄGANDE 

Detta var en litteraturstudie på redan färdigt och granskat material vilket gör att vi inte 

överskred några av de grundläggande etiska principerna för forskning. Materialet som 

användes hanterades varsamt och har inte förvanskas från sitt ursprung.  

 

RESULTAT 

Innehållsanalysen resulterade i nio kategorier, känslomässig berg- och dalbana, maktlöshet, 

ovisshet i väntan på besked, behov av närhet, behov av försäkran, trygghet och välbefinnande, 

beslutsfattande, kommunikation, fysisk utmattning. Kategorierna bildade rubrikerna som 

redovisats nedan med en närmre beskrivning om vad anhöriga upplevde.  

 

Känslomässig berg- och dalbana 

Den första reaktionen som samtliga anhöriga upplevde i det akuta skedet var en enorm rädsla 

som var början på den känslomässiga berg- och dalbanan som sedan följde (Chan & Twinn, 

2006; Fontana, 2006). De upplevde blandade känslor som rädsla, osäkerhet, hopp och 

förtvivlan och anhöriga beskrev känslokaoset som brutalt och paralyserande. Några beskrev 

även att de kände som om de befann sig i chocktillstånd (Bournes & Mitchell, 2002; Fontana, 

2006). För andra kunde rädslan också visa sig genom kroppsliga reaktioner som 

hjärtklappning och andnöd och en del beskrev att de nästan svimmade (Ågård & Harder, 2007; 

Bournes & Mitchell, 2002; Chan & Twinn, 2006). Deras normala tillvaro hade plötsligt och 

drastiskt förändrades helt utan förvarning och rädslan blev starkare när de insåg allvaret i 

situationen och då de förstod att de kunde förlora sin närstående när som helst (Chan & 

Twinn, 2006; Fontana, 2006; Eggenberger & Nelms, 2007). En del upplevde samtidigt att 

tiden stod stilla samtidigt som dagarna bara försvann (Bournes & Mitchell, 2002). 

 

 

”The crying and emotion comes over you in waves. 

We are doing ok and then suddenly it comes over you and we´re not ok.” 

(Eggenberger & Nelms, 2007, ss. 1624) 
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Maktlöshet 

Anhöriga upplevde en enorm känsla av maktlöshet när de inte hade någon kontroll över 

situationen utan bara kunde stå bredvid och se på när deras närstående kämpade för sitt liv och 

beskrevs som traumatiskt (Eggenberger & Nelms, 2007). Total maktlöshet upplevdes när 

personalen dessutom bad dem lämna rummet och att de då tvingades lita på personalens 

omhändertagande. Konsekvensen av personalens handling blev att anhöriga kände ilska och 

frustration eftersom de lämnat rummet mot deras egen vilja, eftersom de ansåg att de hade rätt 

att vara där och att de inte var i vägen (Söderström et al., 2006; Johansson, Fridlund & 

Hildingh, 2005). 

 

”I don’t know how to express it, it`s as if your legs give away,  

you feel totally powerless, not being able to help, because you just can´t.” 

(Johansson et al., 2005, ss. 292) 

 

Ovisshet i väntan på besked 

Ovissheten anhöriga kände under tiden de väntade på besked och svar om vad som skulle 

hända härnäst upplevdes av många som den värsta delen av väntan och beskrevs som en 

mardröm (Fontana, 2006; Bournes & Mitchell, 2002; Johansson et al., 2005 & Eggenberger & 

Nelms, 2007). Denna ovisshet som de kände upplevdes som en känslomässig kamp där det 

fanns allt för många ”om” inför framtiden med blandade känslor som rädsla och hoppfullhet 

på en och samma gång. Anhöriga upplevde också en enorm ensamhet när de satt och väntade 

med alla sina funderingar och tankar som fanns och det beskrevs som fruktansvärt tungt 

(Bournes & Mitchell, 2002; Fontana, 2006). Andra beskrev hur skuldkänslor dök upp när de 

satt och väntade och de beskrev hur de om och om igen ältade hur de borde ha sagt nej, gjort si 

eller så eller insisterat till att söka sjukvård tidigare. Denna känsla beskrevs av anhöriga som 

plågsamt (Chan & Twinn, 2006; Fontana, 2006). Skuldkänslor kunde också finnas över att de 

inte bröt ihop trots alla starka känslor som de upplevde i situationen (Ågård & Harder, 2007).  

 

”…The worst aspect of such a situation is the uncertainty… 

wanting them to come and give you information about  

what is happening, how, what and why” 

(Johansson et al., 2005, ss. 294)  

 

Behov av närhet 

Anhöriga upplevde ett stort behov av att få vara nära sin närstående under denna tid, vilket 

gjorde att de inte ville gå därifrån (Eggenberger & Nelms, 2007; Johansson et al., 2005). En 

del hade även en önskan om att få hjälpa till med omvårdnaden bara för att få en chans att 

komma lite närmre deras närstående och få uppleva kroppskontakten med den (Ågård & 

Harder, 2007). För andra gav det tillfredställelse när de fick vara med och hjälpa till istället för 

att bara sitta bredvid och titta på och för en del var det lugnande att bara få vara där och se sin 

närstående (Bournes & Mitchell, 2002; Johansson et al., 2005). När anhöriga hade en önskan 

om att få hjälpa till och inte blev medräknade i att delta i omvårdnaden upplevde de en 

sårbarhet och ett utanförskap som gjorde att de kände sig överflödiga. Några andra som också 

hade denna önskan visste inte hur de skulle göra och de blev heller inte instruerade av 

vårdpersonalen om vad de själva kunde göra för sin närstående. Vilket gjorde att de upplevde 

osäkerhet och otillfredsställelse (Eggenberger & Nelms, 2007). 
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”I missed touching him and being here by his side. 

Of course I could have asked the nurses if there was something I could do, 

but somehow I just never really got to that point.” 

(Ågård & Harder, 2007, ss. 174) 

 

Behov av försäkran 

En del anhöriga behövde bli försäkrade om att bästa vård gavs och att deras närstående blev 

sedd som människa och inte som en diagnos (Fontana, 2006). Behov av försäkran och 

bekräftelse gjorde att de ställde frågorna om och om igen till vårdpersonalen trots att inga svar 

kunde ges (Ågård & Harder, 2007). Några anhöriga hade ett behov av kontroll och de kände 

att de var tvungna att övervaka situationen för att försäkra sig om att deras närstående fick den 

basala omvårdnaden och att allt gjordes på rätt sätt (Johansson et al., 2005). 

 

”I felt that I should watch over him  

to ensure that everything was done properly”   

(Johansson et al., 2005, ss. 293) 

 

Trygghet och välbefinnande 

Anhöriga upplevde trygghet när deras närstående blev väl omhändertagen och när de kände att 

personalen brydde sig om och gjorde allt de kunde (Söderström et al., 2006; Johansson et al., 

2005). Trygghet och välbefinnande upplevdes av anhöriga när de blev sedda och bekräftade av 

personalen. När vårdpersonalen visade omtanke och kroppskontakt upplevdes att känslor som 

rädsla och ledsamhet som legat under ytan inte längre kunde hållas tillbaka. I denna stund 

kände de att de inte behövde vara starka utan att de blev accepterade ändå (Söderström et al., 

2006; Johansson et al., 2005; Hughes et al., 2005). Men det fanns också anhöriga som inte 

kände sig sedda och bekräftade av vårdpersonalen och de ansåg att de inte förstod vad som var 

viktigt för just dem, vilket gjorde att de varken kände trygghet eller välbefinnande i 

situationen. Anhöriga beskrev att gemenskap med andra i familjen upplevdes som tryggt och 

stöttande och att det hjälpe dem att hantera situationen (Eggenberger & Nelms, 2007). Andra 

beskrev att de upplevde kontakten och gemenskapen med andra personer som befann sig i 

liknande situationer som helande och det gav dem styrka och kraft till att uthärda situationen 

(Bournes & Mitchell, 2002). En del valde att fokusera på varje positiv del i situationen och 

behöll en positiv attityd för att kunna hantera situationen lättare och det gav dem en känsla av 

välbefinnande och att hopp fanns (Fontana, 2006; Johansson et al., 2005).  

 

”I could sleep at night…because I knew that he was well taken care of  

and that they did EVERYTHING…” 

(Johansson et al., 2005, ss. 295) 

 

Beslutsfattande 

När anhöriga var tvungna till att fatta beslut om olika behandlingar upplevde de känslor som 

frustration och hjälplöshet och det beskrevs som en stor börda ifall något skulle gå fel. En del 

upplevde också konflikt inom familjen när sådana beslut skulle fattas (Bournes & Mitchell, 

2002; Eggenberger & Nelms, 2007).  
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” It is a great burden. If something goes wrong,  

I may wonder if I should have said no, I feel responsible and so helpless.” 

(Bournes & Mitchell, 2002, ss. 63) 

 

Kommunikation 

Många anhöriga kunde inte ta till sig informationen i det akuta skedet utan upplevde att tankar 

och känslor som rädsla och oro tog all plats. De beskrev att upprepad information vid flertal 

tillfällen underlättade för dem (Bournes & Mitchell, 2002). Andra upplevde frustration över att 

personalen inte ärligt berättade vad de trodde och tänkte om deras närståendes 

framtidsutsikter, vilket de skulle ha sett som en enorm hjälp i situationen (Johansson et al., 

2005). När anhöriga fick ärliga och raka svar upplevde de ett mindre informationsbehov vilket 

också ökade deras tillit i situationen (Hughes et al., 2005; Chan & Twinn, 2006). Att hoppet 

fick behållas var viktigt för anhöriga när de tog emot besked och information, även vid 

negativa besked, eftersom de upplevde att hoppet skänkte dem tröst och trygghet 

(Eggenberger & Nelms, 2007). Frustration var något en del upplevde då de inte fick den 

senaste informationen om sin närstående, utan själva behövde fråga om varje liten sak. Om de 

inte själva befann sig i närheten upplevde anhöriga att de inte blev underrättade alls om vad 

som hade hänt och skulle hända, vilket gjorde att de inte ville gå därifrån. Personalskiften var 

också något som gjorde anhöriga osäkra eftersom de då inte visste om all information nått 

fram till den nya personalen (Söderström et al., 2006). Vidare beskrevs också frustration och 

ilska när de inte blev informerade om förflyttning av sin närstående till en annan avdelning 

(Hughes et al., 2005).  

 

”No matter how bad it is, you would much rather hear the honest truth… 

But somehow still maintaining some hope” 

(Eggenberger & Nelms, 2007, ss.1623) 

 

Många anhöriga kunde uppleva att informationen de fick av vårdpersonalen var både oklar 

och bristande (Chan & Twinn, 2006; Hughes et al., 2005). De upplevde också att det var 

förvirrande och svårt att förstå fackspråket som användes av vårdpersonalen, vilket ledde till 

att de kände osäkerhet i en situation som redan från början var otrygg (Chan & Twinn, 2006; 

Söderström et al., 2006). Anhöriga beskrev att information som togs ner till en lättförstålig 

nivå upplevdes positivt och minskade deras osäkerhet (Eggenberger och Nelms, 2007). En del 

beskrev att de upplevde förvirring och osäkerhet då de fick träffa flera olika läkare med 

motsägande information och om den i stället kom från en person upplevdes det som mindre 

förvirrande (Hughes et al., 2005; Ågård & Harder, 2007). När läkarna agerade på ett 

förtroendefullt sätt upplevde anhöriga att deras tillit till vården ökade (Johnansson et al., 

2005). Vidare beskrevs också några anhöriga upplevde en del läkare som svårtillgängliga och 

inte speciellt hjälpsamma eftersom de inte lämnade mycket information. Det gjorde att de 

kände sig både otrygga och misstänksamma vilket resulterade i att de själva antog saker som 

de inte säkert visste (Hughes et al., 2005; Ågård & Harder, 2007). En extrem lyhördhet och 

känslighet för den verbala och ickeverbala kommunikationen beskrevs också av anhöriga och 

att de försökte tolka det underförstådda i vad vårdpersonalen sa och i deras agerande. Några 

upplevde att de inte ville ha för mycket detaljerad information eftersom det kändes 

överväldigande och skrämmande och för andra räckte det med att få veta att deras närstående 

fortfarande var vid liv (Fontana, 2006).  
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“He looked a little shaken up, and he was talking to softly. 

That is when I got it. This is serious.” 

(Fontana, 2006, s. 226) 

 

 

Fysisk utmattning  

Som en konsekvens av anhörigas situation upplevde de att all energi gick åt till att uthärda 

situationen och till att oroa sig och bry sig om deras närstående. Vilket gjorde att de kände sig 

extra utsatta och sårbara i situationen. De upplevde också att inget annat spelade någon roll 

under denna tid och att allt annat sattes åt sidan. (Eggenberger & Nelms, 2007; Bournes & 

Mitchell, 2002). 

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie valdes att genomföras och strukturerades upp enligt Forsberg och 

Wengström, (2003) eftersom det gav möjligheter att få tillgång till artiklar från olika länder. 

Det gjorde studien mer världsomfattande än om en intervjustudie gjorts i Blekinge då 

resultatet enbart skulle ha baserats på svenska förhållanden och resultatet blivit mindre 

allmänt. Artiklar söktes i olika databaser och i många olika kombinationer av valda MeSH 

termer och sökord som var relevanta utifrån studiens syfte. Om enbart MeSH termer valts 

hade antalet träffar blivit mindre och kanske gjort det svårare att hitta artiklar. Valda 

databaser, kombinationer av sökord och in- och exlusionskritererna som användes gav många 

träffar. I slutet av sökningsperioden återfanns redan funna artiklar vilket tolkades som att en 

mättnad på material inom valt ämnesområde och att rätt sökord valts från början.   

 

Totalt valdes åtta kvalitativa artiklar eftersom studiens syfte var att belysa anhörigas 

upplevelser av akutsjukvården, vilket författarna inte tror hade framkommit på samma sätt om 

kvantitativa artiklar valt. Artiklarna var från åren mellan 2000-2007 och möjligtvis kunde 

resultatet ha förändrats något om årtalen utökats lite till. Men det är inte särskilt troligt 

eftersom kvalitativ forskning inom området är relativt nytt och att valda artiklar visade på 

samstämda resultat. Totalt blev åttioen män och kvinnor intervjuade i valda artiklar vilket gör 

resultatet mer omfattande och trovärdigt än om antalet deltagare varit färre och enbart 

representerat ett kön. Det beställdes även tre artiklar från Blekinge Tekniska Högskolas 

bibliotek som inte kunde beställas hem vilket kan ha inverkat på antalet artiklar i studien. Men 

troligtvis inte på resultatet, eftersom valda artiklar visade på liknande upplevelser och att de 

var utförda inom samma tidsperiod som valda artiklar. 

 

Artiklarna analyserade med hjälp av en innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman 

(2004) för att hitta kärnan i vad anhöriga upplevde. Meningsbärande enheter valdes ut från 

anhörigas egna citat för att inte färgas av artikelförfattarnas tolkningar. Citaten ifrån artiklarna 

har visserligen valts ut av respektive artikelförfattare och det kan ha påverkat innehållets 

riktning. Citat valdes ändå för att de ansågs som primärkällor av vad anhöriga upplevde. 

Antalet citat som analyserats har varit stort vilket ökat resultatets trovärdighet. Efter avslutat 

resultatarbete jämfördes denna studies resultat med de analyserade artiklarnas resultatdel för 

att se om det fanns samstämmighet mellan dem. Det visade att det fanns stor samstämmighet 

vilket ökar resultatets trovärdighet till denna studie ytterligare. Översättning av citaten har 
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gjorts till det svenska språket och det kan ha inneburit en viss feltolkning i enstaka ordval. För 

att minimera feltolkning användes svensk-engelskt lexikon och därefter diskuterades citatens 

innebörd.  

 

Syftet har styrt genom hela processen och författarna har försökt att inte styras av förförståelse 

eller av personliga erfarenheter.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet bildade nio kategorier känslomässig berg- och dalbana, maktlöshet, ovisshet i 

väntan på besked, behov av närhet, behov av försäkran, trygghet och välbefinnande, 

beslutsfattande, kommunikation och fysisk utmattning. 

 

I resultatet framkommer att känslomässig berg- och dalbana är något som samtliga anhöriga 

upplever i det akuta skedet. De mest framträdande känslorna är en enorm rädsla och att de 

kastas mellan hopp och förtvivlan under denna tid. Resultatet kan styrkas med Holden et al., 

(2002) studie som beskriver att en inläggning på en akutsjukvårdsenhet kan resultera i kaos för 

hela familjen på grund av osäkerheten som situationen skapar. Vidare beskrivs också att 

anhöriga upplever ett register av starka känslor i den första fasen som de genomgår (a.a.). När 

något är smärtsamt och när människan känner djup förtvivlan beskrivs detta enligt Travelbee 

(1972) och Dahlberg et al., (2003) som ett mänskligt lidande (a.a.). I resultatet framkom också 

att anhöriga blir både fysiskt och psykiskt utmattade av den känslomässiga berg- och dalbana 

som de genomgår. Det kan då vara värdefullt för anhöriga om sjuksköterskan som möter dem 

har en livserfarenhet som enligt Travelbee (1972) bygger på förståelse och empati från tidigare 

möten. Finns denna förståelse vill hon också i handling göra något för att de ska finna mening 

och hopp i situationen (a.a.). 

 

I resultatet framkommer också att anhöriga känner en enorm maktlöshet eftersom de inte har 

någon kontroll över situationen. Det framkommer också att sjuksköterskor ibland ber anhöriga 

att lämna rummet mot deras vilja och då förstärka känslan av maktlöshet ytterligare. Kanske 

kan detta förstås utifrån Söderström et al., (2003) studie som beskriver hur sjuksköterskor 

känner sig iakttagna när de utför sitt arbete (a.a.). Samtidigt som det också framgår i Holden et 

al., (2002) att anhöriga faktiskt observerar och utvärderar den omvårdnad som deras 

närstående får (a.a.). I resultatet framkommer också att anhöriga har ett stort behov av att vara 

nära sin närstående eftersom de blev lugnade av att få se sin närstående och att de skänkte dem 

tillfredställelse att få hjälpa till med enklare saker i omvårdnaden. Men de blev inte alltid 

medräknade i detta eller fick uppmuntran av sjuksköterskan om vad de själva kunde göra för 

sin närstående. Vilket styrks i Verhaeghe et al., (2005) studie som beskriver anhörigas behov 

av närhet och att de har önskemål om att sjuksköterskan skall förklara för dem om vad de 

själva kan göra för sin närstående (a.a.). Om det finns en större förståelse om anhörigas behov 

av närhet och varför de vill vara nära som framgår ur resultatet, så skulle sjuksköterskor 

kanske uppmuntra anhöriga och göra dem mer delaktiga i omvårdnaden.  

 

I resultatet framkommer att anhöriga behöver bli försäkrade om att bästa vård ges och att deras 

närstående blir sedda som människor. När deras närstående blir väl omhändertagna och då 

anhöriga känner att sjuksköterskan ser deras närstående upplever de trygghet och tillit till 

vården. Vidare framkommer också att när anhöriga blir sedda och bekräftade av 

sjuksköterskan upplever de trygghet och välbefinnande. Resultatet styrks med Travelbee 



 

 11 

(1972) människosyn om att varje människa är unik och bör ses med individuella känslor och 

behov. Dahlberg et al., (2003) beskriver också att välbefinnande kan uppnås om människan 

blir bekräftad som den unika människan hon är (a.a.). I Holden et al., (2002) studie 

framkommer att sjuksköterskan ofta är den person som har den bästa positionen att möta 

anhöriga och att hon kan ha en stor inverkan på hur anhöriga upplever och hanterar situationen 

(a.a.). Därför är det viktigt att sjuksköterskan känner tillit och trygghet i sig själv och i sin 

yrkesroll så att hennes fokus kan vidgas till helheten och först då kan de anhöriga uppleva 

trygghet och välbefinnande i mötet med sjuksköterskan.  

 

I resultatet framkommer att många anhöriga upplever att informationen som de får ofta är både 

oklar och bristande vilket gör dem osäkra och förvirrade. Resultatet styrks med Verhaeghe et 

al., (2005) som beskriver att anhörigas informationsbehov inte alltid blir tillgodosett (a.a.). 

Resultatet visar också att osäkerheten de upplever beror på fackspråket som används och om 

informationen tas ner till en lättförstålig nivå så minskar osäkerheten de upplever. Vilket också 

kan styrkas i Verhaeghe et al., (2005). I resultatet framkommer att anhöriga upplever stor 

osäkerhet vid personalskiften eftersom de inte vet om all information når fram till den nya 

personalen. Vilket visar hur viktig kommunikation och återkoppling med anhöriga är i 

sjuksköterskans yrke. I resultatet framgår även att anhöriga har ett stort behov av att få behålla 

hoppet när de tar emot information för att det skänker dem tröst och trygghet. Även detta kan 

styrkas i Verhaeghe et al., (2005). Enligt Travelbee (1972) är kommunikationen en ömsesidig 

process där sjuksköterskans syfte är att lindra lidande och att inge hopp (a.a.). I resultatet 

framkommer också att anhöriga utvecklar en extrem lyhördhet och känslighet för den verbala 

och ickeverbala kommunikationen och att de försöker tolka det underförstådda hos 

vårdpersonalen. Vilket kanske kan förklaras med Holden et al., (2002) studie som beskriver att 

anhöriga söker efter information och hur de analyserar vad vårdpersonalen säger och hur de 

agerar (a.a.). Kanske kan det bero på att anhöriga känner sig otrygga i situationen på grund av 

att de upplever kommunikationen som oklara och bristande. Eller så försöker de på egen hand 

tolka allvaret i situationen så som de själv upplever den.  

 

Slutsatser 

Anhöriga upplever ett stort register av starka känslor i denna situation och i den speciella miljö 

som akutsjukvården är. De starka känslorna påverkar anhöriga både fysiskt och psykiskt, 

vilket gör att de upplever sig som extra bräckliga och sårbara under denna tid. Det finns 

anhöriga som upplever att de blir sedda och bekräftade och de upplever också vården som 

positiv, men det finns även många som inte blir sedda och de upplever vården som mindre 

positiv. Ofta beror det på sjuksköterskans inställning och vilja till att möta anhöriga och vilket 

synsätt hon har till dem. Vidare forskning kring ankomstsamtalets betydelse för anhöriga kan 

behövas för att göra anhöriga tryggare och säkrare i denna miljö och situation. Denna studie 

har bidragit till ökad förståelse om vad anhöriga upplever i akutsjukvården och hur stor 

betydelse sjuksköterskans bemötande och agerande har för dem. Resultatet av studien kan 

även vara användbart i många andra situationer än akutsjukvården där sjuksköterskan kommer 

i kontakt med anhöriga till svårt sjuka eller döende. Det framkommer även att anhöriga 

upplever kommunikationen som både bristande och oklar, vilket gör dem osäkra och otrygga. 

Författarna till denna studie tror med detta som grund, att om kommunikation ingår i 

grundutbildningen som en egen kurs kan kommande sjuksköterskor bli bättre på att både 

förmedla och tyda informationens budskap i mötet med andra människor. 
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BILAGA 1 – tabell 1-10 sökscheman 

Tabell 1. Artikelsökning i CINAHL 071112 

Sökning Sökord Träfflista Urval Valda 

1# Family AND needs NOT children 1426 0 0 

2# Family And experiences NOT children 1079 0 0 

3# Family AND perception NOT children 286 0 0 

4# Critical illness 241 0 0 

5# 1# 2# 4# 3 1 1 

Limits: English, article, Peer-Reviewed, 2000-2007. 

 

Tabell 2. Artikelsökning i CINAHL 071112 

Sökning Sökord Träfflista Urval Valda 

1# Relatives AND needs NOT children 154 0 0 

2# Relatives AND experiences NOT children 135 0 0 

3# Relatives AND perception NOT children 30 0 0 

4# Critical illness 241 0 0 

5# 1# 4# 1 0 0 

6# 3# 4# 1 1 1 

Limits: English, article, Peer-Reviewed, 2000-2007. 

 

Tabell 3. Artikelsökning i CINAHL 071112 

Sökning Sökord Träfflista Urval Valda 

1# Family AND perception NOT children 615 0 0 

2# Critical illness OR critical care  1912 0 0 

3# 1# 2# 4 0 0 

4# Relatives AND perception NOT children 66 0 0 

5# 4# 2# 0 0 0 

6# Spouses perception  2 0 0 

7# 6# 2# 2 1  0 

Limits: English, article, Peer-Reviewed, 2000-2007. 
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Tabell 4. Artikelsökning i CINAHL 071113 

Sökning Sökord Träfflista Urval Valda 

1# Family OR family members OR relatives  17378 0 0 

2# Spouses 613 0 0 

3# Experience OR perception OR expectation 9037 0 0 

4# Needs 16691 0 0 

5# Critical care OR critical illnes 1912 0 0 

6# 1# 3# 1236 0 0 

7# 1# 4# 2073 0 0 

8# 6# 7# 5# 21 5 0 

Limits: English, article, peer-reviewed, 2000-2007. 

 

Tabell 5. Artikelsökning i PubMed 071114 

Sökning Sökord Träfflista Urval Valda 

1# Family experience of critical care 41 2 2 

Limits: Full text, 10 years, English, nursing journals, all adult 19 plus, title/abstract. 

 

Tabell 6. Artikelsökning i Elin 071112   

Sökning Sökord Träfflista Urval Valda 

1# Critically ill 3626 0 0 

2# 1# Family 125 0 0 

3# 2# Needs 38 3 0 

Limits: Full text, 2000- 2007. 

 

Tabell 7. Artikelsökning i Elin 071114 

Sökning Sökord Träfflista Urval Valda 

1# Relatives 9851 0 0 

2# 1# Critical Care 54 1 1 

3# 2# Experience 15 2 0 

Limits: Full text, 2000- 2007. 
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Tabell 8. Artikelsökning i Elin 071120 

Sökning Sökord Träfflista Urval Valda 

1# Family 207403 0 0 

2# 1# Needs 4697 0 0 

3# 2# Critically ill 38 2 0 

Limits: Full text, 2000- 2007. 

 

Tabell 9. Artikelsökning i Elin 071120 

Sökning Sökord Träfflista Urval Valda 

1# Critical care 7844 0 0 

2# 1# Family 339 0 0 

3# 2# Experience 59 3 2 

Limits: Full text, 2000- 2007. 

 

Tabell 10. Artikelsökning i Elin 071120 

Sökning Sökord Träfflista Urval Valda 

1# Family 207403 0 0 

2# 1# Critically ill 122 0 0 

3# 2# Communication 22 1 1 

Limits: Full text, 2000- 200
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BILAGA 2 – artikelöversikt 

 

Författare / Tidskrift 

/ År / Land 

Titel Syfte Metod Resultat 

Bournes, D-A & 

Mitchell G-J /  

Research in Nursing  

2002 - Canada. 

Waiting: The Experience 

of Persons in Critical 

Care Waiting room 

Att upptäcka kärnan I 

erfarenheten om hur det 

är att vänta som anhörig. 

Kvalitativ och 

fenomenologisk med 

halvstrukturerade 

intervjufrågor med 12 

anhöriga, alla över 18 år. 

Väntan består av 

vaksamhet och 

uppmärksamhet mitt 

i ett känslomässigt 

kaos. 

Chan, K-S & Twin, S /  

Journal of Clinical 

Nursing  

2006 - Kina. 

 

An analysis of the 

stressors and coping 

strategies of Chinese 

adults with a partner 

admitted to an  intensive 

care unit in Hong Kong: 

an exploratory study 

Att identifiera faktorer 

som påverkar kinesiska 

vuxna anhöriga när en 

familjemedlem läggs in 

på en akutsjukvårds- 

enhet och förstå coping 

strategier som används 

för att hantera situationen 

Explorativ och kvalitativ 

med halvstrukturerade 

intervjuer med 10 

anhöriga mellan 30-67 år. 

Anhöriga känner 

osäkerhet, 

svårigheter i 

kommunikationen 

och med att fatta 

beslut. De söker efter 

stöd och information 

och försöker hålla 

kvar hoppet och 

acceptera tillståndet.     

Eggenberger, S.K., & 

Nelms, T.P /  

Journal of Clinical 

Nursing  

2007 - USA. 

 

Being family: the family 

experience when an adult 

member is hospitalized 

with a critical illness 

Att förstå och tolka 

anhörigas erfarenheter 

när en vuxen 

familjemedlem läggs på 

en akutsjukvårdsenhet. 

Kvalitativ och 

fenomenologisk med 

halvstrukturerade 

intervjufrågor med 11 

anhöriga mellan 13-79 år. 

Att tillhöra en familj 

ha dem runt omkring 

sig hjälper de flesta 

familjerna att uthärda 

hög nivå av känslor 

och lidande.  
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Författare / Tidskrift 

/ År / Land 

Titel Syfte  Metod Resultat 

Fontana, J /  

Advances in Nursing 

Science  

2006 - USA. 

 

A Sudden, Life-

Threatening Medical 

Crises 

The Family´s Perspective 

Att utforska erfarenheten 

av en plötsligt 

livshotande situation som 

kräver akutsjukvård. 

Deskriptiv och 

fenomenologisk med 

ostrukturerad 

intervjuform med 6 

vuxna anhöriga. 

Anhöriga upplever en 

känslomässig berg 

och dalbana i en 

fruktansvärd väntan 

och brist på kontroll. 

Hughes, F., Brian, K 

& Robbins  /  

Nursing in Critical 

Care   

2005 - Danmark. 

 

Relatives` experiences of 

critical care 

 

Att utforska anhörigas 

samlade erfarenheter i 

akutsjukvården och för 

att identifiera bevis som 

visar på att det har funnit 

sin erfarenhet traumatisk. 

Kvalitativa  

halvstruktuerade 

intervjuer enligt 

Grounded Theory med 8 

anhöriga mellan 18-65 år.  

Närståendes tillstånd 

avgör om det är 

traumatiskt. Ssk. vet 

hur viktig info. var 

men är dåliga på att 

ge den.  

Johansson, I., 

Fridlund, B & 

Hindingh, C / 

Nursing in Critical 

Care  

2005 - Sverige. 

What is supportive whwn 

an adult next-of-kin is in 

critcal care? 

Att generera en teoretisk 

förståelse av anhörigas 

erfarenheter om vad som 

är stödjande när deras 

familjemedlem läggs in 

på en 

akutsjukvårdsenhet. 

Deskriptiv och kvalitativ 

enligt Grounded Theory 

med intervjuer av 18 

anhöriga mellan 22-78 år. 

Anhöriga bli styrkta i 

sin situation och att 

stöd var nödvändigt 

för att de skulle 

kunna använda sig av 

både inre och yttre 

resurser för att 

hantera situationen. 

Söderström, I-M., 

Saveman, B-I & 

Benzein / 

International Journal 

of Nursing Studies  

2006 - Sverige. 

 

Interactions between 

family members and staff 

in intensive care units- 

An observation and 

interview study 

Att utforska och tyda 

interaktionen mellan 

familjemedlemmar och 

personal inom 

akutsjukvården. 

Deskriptiv och tolkande 

med observationer och 

intervjuer med 16 

anhöriga där medelåldern 

var 41 år.  

 

Det första mötet har 

stor effekt på 

anhöriga. Det 

framkommer två 

olika interaktioner: 

ömsesidig förståelse 

och missförstånd.  
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Författare / Tidskrift 

/ År / Land 

Titel Syfte Metod Resultat 

Ågård, A-S & Harder, 

I / Critical Care 

Nursing  

 2007 - Sverige. 

 

Relatives´ experiences in 

intensive care- Finding a 

place in a world of 

uncertainty 

Att utforska och beskriva 

anhörigas erfarenheter av 

att ha svårt sjuka vuxna 

familjemedlemmar i 

intensiv vården.   

Explorativ och kvalitativ. 

Djupintervjuer enligt 

Grounded Theory gjordes 

med 7 anhöriga mellan 

39-72 år. 

Visade hur anhöriga 

försökte hantera 

situationen genom 

strategier som att 

uthärda osäkerheten, 

sätta sig själv i andra 

rummet och att 

försöka skaffa sig en 

egen uppfattning om 

situationen. 
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BILAGA 3 – ex. på analysmetod 

 

Meningsbärande enhet Översättning av 

meningsbärande enhet 

Kondensering Kodning Kategori 

“...It´s like you´re frightened and 

hopefull at the same time. It´s all 

those mixed up emotions- fear 

and uncertainty and worry and 

tension...” 

“… Det är som att du är rädd och 

hoppfull på en och samma gång. 

Det är alla dessa blandade 

känslor - rädsla, osäkerhet, oro 

och spänning…”  

Att vara rädd och 

hoppfull på en och 

samma gång med många 

blandade känslor 

Känslomässigt kaos Känslomässig 

berg- och dalbana 

“It was really bewildering and 

shocking…you feel totally 

powerless, not being able to 

help…you´re left standing 

outside, that’s what´s so 

terrible…so you have to trust the 

doctors and the staff…” 

” Det är förvirrande och 

chockerande…du känner total 

maktlöshet, att inte kunna hjälpa 

till…du är lämnad utanför, det är 

det som är så hemskt…så du 

måste lita på doktorn och på 

personalen…”  

Känner maktlöshet över 

att inte kunna hjälpa till, 

du är lämnad utanför och 

måste lita till personalen 

Lämnad utanför  Maktlöshet  

“… I had some questions… that I 

asked the healthcare 

professionals. He explained to me 

with a lot of jargon that you 

didn`t understand…” 

”… jag hade några frågor… som 

jag ställde till vårdpersonalen. 

Han förklarade för mig på 

fackspråk som jag inte 

förstod…” 

Jag ställde frågor, han 

förklarade på fackspråk 

som jag inte förstod 

Otydligt fackspråk Kommunikation 

“You almost feel numb, and you 

get terribly tired because all this 

energy is being spent in worry 

and concern.” 

”Man känner sig nästan 

paralyserad, och du blir hemskt 

trött för all energi går till att oroa 

och bry sig om.” 

Man känner sig hemskt 

trött för all energi går till 

oro 

Enorm trötthet Fysisk utmattning 

“...The easiest thing fore me was 

to not talk to him about it because 

we were in such disagreement...”  

“...Det enklaste för mig var att 

inte prata med honom om det 

eftersom vi hade helt olika 

uppfattningar...” 

Att inte tala med 

varandra på grund av helt 

olika uppfattningar 

Konflikt Beslutsfattande 
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Meningsbärande enhet Översättning av 

meningsbärande enhet 

Kondensering Kodning Kategori 

”I would like to help doing 

something...just to get a little 

closer.” 

”Jag skulle vilja hjälpa till med 

något…bara för att komma lite 

närmare.” 

Vill hjälpa till för att 

komma närmre 

Närhet Behov av närhet 

“...I didn´t need to be strong, I 

was accepted ...I could break 

down and it was completely 

okay...”   

“...Jag behövde inte vara 

stark...jag var accepterad...Jag 

kunde bryta ihop och det var 

helt ok...” 

Behövde inte vara stark 

utan blev accepterad ändå 

Att bli sedd Trygghet och 

välbefinnande 

“...It´s frustrating not knowing 

what is going to happen next...All 

the not knowing is very 

traumatic...” 

“... Det är frustrerande att inte 

veta vad som ska hända 

härnäst… Att inte veta är 

traumatiskt…” 

 Frustrerande och 

traumatiskt att inte veta 

Ovisshet Ovisshet i väntan 

på besked 

“…I needed to feel that he saw 

him as a person and not just a 

cerebral hemorrhage...” 

“...Jag behövde känna att han 

såg honom som en person och 

inte bara som en 

hjärnblödning...” 

Behövde känna att de såg 

honom som en person 

Försäkran Behov av 

försäkran 

 

 




