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Bakgrund: När någon drabbas av sjukdom eller skada är det inte bara patienten som 

påverkas utan även de anhöriga. I kritiska lägen, när döden plötsligt blir ett verkligt hot, 

kastas både patient och anhöriga in i en krissituation. I familjefokuserad omvårdnad ses 

familjen som en helhet. Om något händer en individ påverkar det även de andra 

familjemedlemmarna. Även om det inte är den anhöriga som har drabbats av sjukdom kan 

de ändå ofta uppleva ohälsa och lidande. Syfte: Syftet var att beskriva anhörigas 

upplevelser när en närstående drabbas av plötslig, kritisk sjukdom. Metod: En 

litteraturbaserad studie med kvalitativ innehållsanalys Resultat: Resultatet består av tre 

huvudkategorier; behov av att få vara delaktig, känslor som tar över och en vilja att agera. 

Kategorierna definierar de anhörigas beskrivningar av sina upplevelser. Konklusion: 

Anhörigas upplevelser vid omhändertagandet när en närstående blivit kritiskt sjuk kan vara 

omtumlande. Vårdpersonal har möjlighet att påverka upplevelsen genom att möjliggöra 

och uppmuntra till delaktighet. Delaktighet minskar känslan av att vara avskärmad från 

verkligheten och underlättar för anhöriga att kunna ingripa och att föra patientens talan. 
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Background: Sudden illness affects not only the patient but also the patient’s close family. 

In critical situations both patient and relatives are thrown into a crisis situation. In addition 

to providing medical care to the patient, nurses must also be able to care for and support 

the patient’s family. Families’ reactions and needs, however, may look very different from 

one situation to another. Aim: The aim of the study was to describe family members’ 

experiences when a relative becomes critically ill. Method: A literature based study using 

a qualitative content analysis. Results: Three main categories were identified; a need to 

participate, emotions that take over, a desire to intervene. The categories describe the 

family members’ experiences. Conclusion: Experiencing critical illness of a family 

member can be overwhelming. Healthcare professionals can influence the experience by 

enabling and encouraging family members to participate in the care. Participation reduces 

the feeling of losing touch with reality and enables families to act. 
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INLEDNING 

När någon drabbas av sjukdom eller skada är det inte bara patienten som påverkas utan 

även de anhöriga (Verhaeghe, Defloor, Van Zuuren, Duijnstee & Grypdonck, 2005) I 

kritiska lägen, när döden plötsligt blir ett verkligt hot, kastas både patient och anhöriga in i 

en krissituation (Peters et al., 2013). När någon drabbas av ett plötsligt, kritiskt 

sjukdomstillstånd behövs sjukvård för att öka chanserna till överlevnad (Wikström, 2012). 

Hur anhöriga till någon som är svårt sjuk ska bemötas är dock inte något som kan anses 

som självklart. Dennes kärnföreställningar avgör hur emotionella och fysiska responser 

sker. Det är dessa som har störst relevans för hur familjemedlemmen hanterar ohälsa och 

sjukdom (Wright, Watson & Bell, 2002). I familjefokuserad omvårdnad ses familjen som 

en helhet - om något händer en individ påverkar det även de andra familjemedlemmarna 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). Även om det inte är den anhöriga som har drabbats 

av sjukdom kan de ändå ofta uppleva ohälsa och lidande (Wiklund, 2003). Genom ökad 

förståelse för vad anhöriga upplever när en familjemedlem drabbas av plötslig kritisk 

sjukdom har sjuksköterskan möjlighet att möta de anhörigas behov och därmed ge adekvat 

omvårdnad till hela familjen. 

BAKGRUND 

Familjens frågeställningar och livssammanhang 

Hall och Nayar (2014) beskriver att ett paradigmskifte skett när det gäller patientbegreppet. 

De menar att familjen inte tidigare har betraktats som vårdtagare men sedan 1990-talet har 

begreppet utvidgats till att inkludera familjemedlemmar. En familj är en grupp människor 

som binds samman av starka emotionella band, en känsla av samhörighet och ett starkt 

ömsesidigt engagemang i varandras liv (Wright et al., 2002). Socialstyrelsen (2004) 

definierar anhörig som en person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna. 

Enligt Wright et al. (2002) bör dock sjuksköterskor utgå ifrån en definition av 

familjebegreppet som sträcker sig bortom de traditionella gränserna som blodsband, 

adoption eller äktenskap. En familj består av dem som säger sig tillhör den (Whall, 1986). I 

den löpande texten i detta arbete används begreppet patient för den som är sjuk, anhörig 

refererar till patientens familj och begreppet närstående refererar till patienten när anhöriga 

talar om den sjuka personen.  

Föreställningar består av det perspektiv som människan ser på omvärlden och utgör en 

persons livsvärld (Honoré, 2012; Wright et al., 2002). En föreställning kan ses som en 

sanning av en subjektiv verklighet och människor interagerar med varandra utifrån dessa 

sanningar. Sanningarna kan vara förklaringar, värderingar och förpliktelser som är 

baserade på föreställningar som har uppstått ur de sociala, interaktionella och kulturella 

domäner som människor lever i (Wright et al., 2002). Med tillträde till andras 
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föreställningar kan människor också knyta samman sina liv med andras (Honoré, 2012). 

Wright et al. (2002) menar dock att alla föreställningar inte är väsentliga, de utlöser inte en 

känslomässig eller fysiologisk reaktion. De viktiga föreställningarna är människors 

kärnföreställningar. Wright et al. (2002) beskriver kärnföreställningar som grunden för 

människors sätt att närma sig världen och hur livet levs. Kärnföreställningarna utgör 

människors identitet och är de föreställningar som finns djupast i deras innersta. Dessa 

föreställningar är förknippade med intensiva emotionella och fysiologiska reaktioner. 

Kärnföreställningar anses ha en kraftfull och djup betydelse för familjesystemet och dess 

funktion. De har stor betydelse för hur familjemedlemmar hanterar ohälsa och sjukdom 

(Wright et al., 2002). Föreställningar kan vara hindrande eller underlättande. Hindrande 

föreställningar minskar antalet möjliga lösningar på ett problem. Ett exempel på en 

hindrande kärnföreställning är att människan inte ska besvära andra när hon inte mår bra, 

vilket kan leda till isolering och lidande. Underlättande föreställningar skapar fler lösningar 

på ett problem. Att vara behövd och älskad kan motivera en individ till att sköta sin hälsa 

och är ett exempel på en underlättande kärnföreställning (Wright et al., 2002).  

Med liknande föreställningar och erfarenheter konstrueras livsvärlden och sammanflätas 

med andras liv (Honoré, 2012). Utöver familjekonstellationen finns ett antal större system 

kring en familj som exempelvis arbetsplatsen, skolan, föreningar och andra organisationer 

(Benzein et al., 2009). Att samexistera med andra i olika sammanhang bidrar till att det 

som erfars får mening och innebörd (Dahlberg & Segesten, 2010). Författarna beskriver att 

människan har en längtan efter mening och sammanhang och denna längtan är 

sammanflätad med hälsa, lidande och sjukdom. Att inte uppleva mening och sammanhang 

i livet gör att människan inte kan känna hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Hälsa och ohälsa 

Hälsa definieras av WHO (2017) som ett tillstånd av fullkomlig fysisk, psykisk och socialt 

välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom. Willman (2014) beskriver hälsa som en 

process som människan själv skapar och upplever i det dagliga livet. Eriksson (2000) 

menar att människans hälsa kan delas in i olika dimensioner. Författaren anser att 

förekomst av eller frånvaro av objektiva tecken på ohälsa endast utgör en dimension. Den 

andra dimensionen handlar om känslan av hälsa eller ohälsa. Dessa dimensioner bildar en 

modell som förklarar fyra huvudpositioner för hälsa. Den första huvudpositionen är 

upplevd hälsa. Människan har objektiva tecken på ohälsa men känner sig frisk och 

upplever en känsla av vilja och motivation och känner då hälsa. Den andra 

huvudpositionen är verklig hälsa där människan inte har några objektiva tecken på ohälsa 

och upplever inte heller illabefinnande. Den tredje huvudpositionen är verklig ohälsa där 

människan både känner ohälsa samt upplever objektiva tecken på ohälsa. Den fjärde 

huvudpositonen är upplevd ohälsa. Människan upplever ohälsa men visar inga tecken på 

objektiv ohälsa (Eriksson, 2000). 

Människans upplevelse av hälsa eller ohälsa kan påverkas av sjukdom, skada, lidande eller 

smärta men också av fattigdom, arbetslöshet eller avsaknad av sociala relationer (Willman, 

2014). Två människor upplever aldrig samma ohälsa eller sjukdom på samma sätt utan 
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våra föreställningar formar vår upplevelse av ohälsa eller sjukdom mer än tillståndet i sig. 

Hur ohälsa upplevs beror på föreställningar innan ohälsan kom och på de föreställningar 

som bildas till följd av upplevelsen av den (Wright et al., 2002). Wright et al. (2002) menar 

att det är just det unika i människans upplevelse som gör det möjligt för vissa att inte låta 

ohälsan inskränka deras liv, utan använda den till att nå ut och inspirera omvärlden. 

Wiklund (2003) menar att anhöriga ofta kan uppleva ohälsa och lidande, även om det inte 

är de som har drabbats av sjukdom. 

Att drabbas av en kris 

Även om människan vet att livet är ändligt betyder inte det att hon tänker särskilt ofta på 

sin egen dödlighet. Att plötsligt göras medveten om att livet är hotat kan därför utlösa en 

existentiell kris vilken kan ta sig uttryck i att personen upplever oro, skräck eller ångest 

inför att inte längre finnas till (Peters et al., 2013). Således kan det, när någon drabbas av 

ett livshotande sjukdomstillstånd, väcka många existentiella frågor och funderingar både 

hos patienten och hos de anhöriga. En krissituation uppstår när en persons tidigare 

erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att förstå och bemästra den 

aktuella situationen (Cullberg, 2006). Upplevelsen av kris förstärks när situationen uppstår 

plötsligt och den drabbade personen inte har möjlighet att förbereda sig (Hallgrimsdottir, 

2000). 

Ett plötsligt kritiskt sjukdomstillstånd hos en familjemedlem påverkar livet för alla i 

familjen (Verhaeghe et al., 2005). Enligt Redley, Beanland och Botti (2003) kan ett 

plötsligt kritiskt sjukdomstillstånd skapa en kris även i ett stabilt familjesystem. Vissa 

familjer hanterar det bättre än andra. Wright et al. (2002) menar att familjen ses som 

resursstark när den konfronteras med fruktansvärda upplevelser och ohälsa. 

Att plötsligt drabbas av ett akut livshotande sjukdomstillstånd kan i sig vara mycket 

omtumlande. För patienten innebär det en plötslig förlust av kontroll över sin situation 

(Eldh, 2014). Även anhöriga kan uppleva en förlust av sin autonomi när de plötsligt blir 

beroende av att andra ska hjälpa till (Fontana, 2006). Autonomi handlar i det fallet om att 

få ta del av den information som rör patientens hälsotillstånd och utifrån det kunna vara 

med och fatta beslut (Eldh, 2014). Eide och Eide (2009) beskriver att det i krissituationer 

är viktigt att ge stöd och medmänsklig kontakt till både patienter och anhöriga. Det är 

viktigt i krissituationer att ge korrekt och lättbegriplig information om sjukdom och 

behandling. Om informationen som ges är svår att ta till sig eller om situationen på annat 

sätt är överväldigande är det sjuksköterskans uppgift att hjälpa patienten och anhöriga 

förstå (Dahlberg & Segesten, 2010; Eide & Eide, 2009). 

Familjefokuserad omvårdnad 

Inom familjefokuserad omvårdnad ses patienten och övriga familjemedlemmar som en 

helhet och en gemensam enhet för omvårdnad och forskning (Benzein et al., 2009). 

 Målsättningen är att identifiera och frigöra familjens interna och externa resurser samt att 

dialogen mellan sjuksköterskan och familjen formas av en icke- hierarkisk relation 
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(Benzein et al., 2009).  I familjefokuserad omvårdnad kan familjen ses som ett system där 

samtliga individer i familjen påverkar varandra. Om något händer en individ i familjen 

påverkas även de andra familjemedlemmarna, relationerna kan ses som cirkulära hellre än 

linjära (Benzein et al., 2009). Wright et al. (2002) menar att familjen besitter de resurser 

och färdigheter som behövs för att lösa sina egna problem. Även om familjen har de 

resurser som krävs för att lösa ett problem kan de vara undangömda, otillgängliga och 

bortglömda. Familjer som fastnar i problemlösningsprocessen söker sig till sjukvården. 

Familjen kan känna sig otillräcklig, utmattade, rädda och frustrerade. Hos sjukvården kan 

de få hjälp med att bli påminda om bortglömda resurser och färdigheter, eller få pekat på 

aktuella resurser som de förbisett (Wright et al., 2002). Dessa resurser kan sjuksköterskan 

hjälpa till att påvisa och påminna om.  

I akuta situationer, där många professioner samverkar för att vårda patienten, har 

sjuksköterskan en viktig roll att fylla när det gäller att tillgodose patientens behov av 

trygghet. Sjuksköterskan ska med omdöme, kunskap och noggrannhet informera och 

tillgodose patientens trygghet och välbefinnande vid undersökningar och behandlingar 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan har också åtaganden som styrs av 

lagar, bland annat en skyldighet att hålla patienten informerad och att främja delaktighet 

(SFS 2014:821). Med en familjefokuserad omvårdnad följer då att sjuksköterskan även ska 

tillgodose de anhörigas behov av trygghet, information och delaktighet då familjen ses som 

en del av patienten. 

Kritiska sjukdomstillstånd behöver sjukvård 

Någon allmängiltig definition av kritiskt sjukdomstillstånd finns inte. Inom klinisk 

akutsjukvård används termen “kritiska tillstånd” när det gäller patienter som efter trauma 

eller i samband med sjukdom uppvisar något av följande symtom: andningspåverkan, 

blodtrycksfall, sänkt medvetandegrad eller ryggmärgspåverkan (Akademiska sjukhuset, 

2014; Karolinska universitetssjukhuset, 2013). Begreppen “kritisk sjukdom” och 

“livshotande sjukdom” används när risken för dödlig utgång bedöms som överhängande 

(Karolinska Institutet, 2017). Fontana (2006) ger exempel på plötsliga livshotande 

sjukdomstillstånd som hjärtinfarkt, stroke och trauma. Anhöriga kan uppleva det som en 

kris även om tillståndet bedöms annorlunda av vårdpersonal och det egentligen inte är fara 

för liv (Redley et al., 2003).  

När ett plötsligt kritiskt sjukdomstillstånd inträffar kan tiden till behandling vara avgörande 

för patientens överlevnad (Wikström, 2012). Ett akutsjukhus ska kunna ta emot sjuka och 

skadade personer som behöver omedelbar sjukvård (SFS 2000:1440). Det ska vidare finnas 

omedelbar tillgång till operationsavdelning, intensivvård, röntgenavdelning samt 

jourverksamheter inom ett flertal specialiteter (Socialstyrelsen, 1994). 

Till akutmottagningen kommer de som drabbas av akut sjukdom eller skada. De mest 

allvarligt sjuka eller skadade patienterna omhändertas i akutrum som är inrättade för att 

snabbt kunna ge livräddande vård (Sioni & Stiernström, 2005; Wikström, 2012). 

Majoriteten av inläggningarna på ett sjukhus sker också via akutmottagningen. En 
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intensivvårdsavdelning, IVA, är en avdelning på ett akutsjukhus med hög personaltäthet 

och utrustning för att kunna ge avancerad vård till patienter som är kritiskt sjuka. Utöver 

allmänna intensivvårdsavdelningar finns flera typer av specialiserade 

intensivvårdsavdelningar, exempelvis hjärtintensivvårdsavdelning, HIVA, medicinsk 

akutvårdsavdelning, MAVA, och kirurgisk akutvårdsavdelning, KAVA (Sioni & 

Stiernström, 2005). 

PROBLEMFORMULERING 

Vid ett plötsligt kritiskt sjukdomstillstånd handlar det för vårdpersonalen om att rädda liv. 

Detta medför att familjen som ofta är med när någon är kritiskt sjuk eller skadad kan 

glömmas bort. Det är inte enbart patienten som är patient. Inom familjefokuserad 

omvårdnad ses familjen som en gemensam enhet för omvårdnad. När en familjemedlem 

blir sjuk eller skadad påverkar det hela familjen. En människas upplevda hälsa är alltså 

starkt förenat med familjens gemensamma välbefinnande. Det är därför av vikt för 

sjuksköterskan att förstå hur anhöriga kan tänkas uppleva situationen och hur de påverkas i 

kritiska lägen för att på bästa sätt kunna erbjuda god omvårdnad till hela familjen. 

Intentionen med studien var att bidra till en ökad förståelse för vad familjemedlemmar kan 

uppleva när någon i familjen oväntat drabbats av livshotande sjukdomstillstånd. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva anhörigas upplevelser när en närstående drabbas av plötslig, kritisk 

sjukdom.  
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METOD 

En litteraturbaserad studie valdes baserat på vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats 

beskriven av Friberg (2017). Granskade artiklar analyserades och fördes samman i en 

kunskapssammanställning kring det valda ämnet. Datamaterialet analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Författarna menar 

att ett viktigt ställningstagande vid studier är att bestämma vilken abstraktionsnivå som ska 

användas i analysen. I denna studie analyserades det manifesta innehållet. Det innebär att 

de synliga, uppenbara komponenterna i texten, alltså det texten säger och inte vad den 

handlar om studeras (Graneheim & Lundman, 2004). Kvalitativ innehållsanalys kan 

fördelaktigt användas för att påvisa likheter och skillnader inom eller mellan koder och 

kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). 

Urval 

Urvalet omfattade anhöriga till patienter med kritiska sjukdomstillstånd. Då studien utgick 

ifrån anhörigperspektivet och anhöriga inte alltid är insatta i medicinska termer var det 

olämpligt att enbart definiera kritiska sjukdomstillstånd utifrån medicinska parametrar. 

Från de anhörigas perspektiv är det mer relevant att tala om upplevda krissituationer i 

samband med sjukdom.  Således inkluderades anhörigas upplevelser av situationer då de 

upplevt att det varit fara för patienters liv även om det ur ett strikt medicinskt perspektiv 

inte varit fallet. Exempel på livshotande sjukdomstillstånd som inkluderats är, hjärtinfarkt, 

stroke, större olyckor (trauma), KOL-exacerbation och brännskador.  

Inklusionskriterierna för studien var artiklar med kvalitativ ansats publicerade mellan år 

2007 och 2017, detta för att få ett resultat baserat på så aktuell forskning som möjligt. 

Studierna var genomförda inom Europa, Nordamerika eller Australien då de kulturella och 

sociala likheterna dessa världsdelar emellan är stora (Kurth, 2003; Thompson & Hickey, 

2005). Artiklarna var skrivna på engelska för att undvika missförstånd av textens innehåll 

samt peer reviewed. Anhöriga var 16 år eller äldre. Vid 16 års ålder anses det ha utvecklats 

en analytisk förmåga samt har människan börjat förstå konsekvenser och samband 

(Tonåringar 13-18 år, 2012). Båda könen inkluderades. Exklusionskriterierna var anhöriga 

till cancerpatienter på grund av att denna grupp redan har en allvarlig sjukdom i grunden. 

Datainsamling 

Systematiska sökningar gjordes i databaserna CINAHL och Medline då dessa har många 

artiklar och tidskrifter inom ämnet omvårdnad. Sökord som använts var: acute, critical, 

trauma, illness, emergency, patient, family, spouse, next of kin, needs, feelings, perception, 

experience. Sökorden har trunkerades och kombinerades på olika sätt för att få fram alla 

varianter av begreppen. Inga begränsningar i ämnesområden angavs. Artiklar på engelska 

från Australien, Europa och Nordamerika togs med. Totalt antal träffar vid sökningarna var 

269 (bilaga 1). Efter genomläsning av rubriker, abstrakt och bedömning gentemot 

inklusionskriterierna återstod 22 artiklar. Dessa kvalitetsgranskades enligt mall från Statens 
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beredning för medicinsk och social utvärdering (2014). Denna mall utgår från ett antal 

frågor som ställs till artikeln för att på så vis kunna bedöma hur hög kvalité artiklarna har. 

Totalt kom 12 kvalitativa artiklar att ingå i studien (bilaga 2). 

Analys 

Datamaterialet analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim och 

Lundman (2004). Datamaterialet lästes igenom flera gånger för att få en förståelse för 

helheten av texten. Därefter identifierades relevanta meningsbärande enheter, såsom ord, 

meningar eller stycken som var relevant för studiens syfte. De meningsbärande enheterna 

kondenserades gemensamt, det vill säga meningarna kortades ner utan att kärnan i dess 

innehåll gick förlorad. De kondenserade meningarna abstraherades och lyftes till en högre 

logisk nivå och koder bildades. Detta steg gjorde det möjligt att se datamaterialet ur nya 

vinklar och perspektiv. Koderna jämfördes utifrån dess likheter och skillnader och 

placerades in i underkategorier och kategorier (se exempel i tabell 1). Här speglades det 

centrala budskapet i texterna.    

Tabell 1. Exempel på analysprocess, från meningsbärande enhet till kategori 

Meningsbärande enhet Kondens Kod Underkategori Kategori 

Föräldrar har ett starkt behov av att 

vara fysiskt och emotionellt 

närvarande med sina barn. De 

upplever att de måste stödja sina barn 

om de är vid medvetande samt vara 

involverade i eventuella beslut 

rörande vården.  

Behov av att vara 

närvarande hos barn 

för att stötta barnet 

och för att vara med 

och fatta beslut. 

Närhet En vilja att 

delta 
Behov av 

att få vara 

delaktig 

Anhöriga uppskattade de 

sjuksköterskor som bejakade dem och 

som också förstod att akutsjukvårdens 

organisation inte är uppbyggd för att ta 

hand om en hel familj. Dessa 

sjuksköterskor gjorde ofta allt de 

kunde för att underlätta för familjen att 

få delta. 

Uppskattar när 

vårdpersonal bejakar 

anhöriga och 

underlättar för dem att 

delta även om vårdens 

organisation inte är 

uppbyggd för det. 

Individanpassa Behov av 

bekräftelse 
Behov av 

att få vara 

delaktig 

Etiska överväganden 

Enligt (Vetenskapsrådet, 2016) ska forskning alltid vara sann och får inte förvrängas, 

förfalskas, vilseleda eller plagieras. Mot bakgrund av detta valdes endast publicerade och 

granskade artiklar till studiens resultat. Samtliga vetenskapliga artiklar som valdes ut och 

användes i resultatet hade angett att samtycke från deltagarna erhållits. Detta var i enlighet 

med Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013) som även låg till belägg för det faktum att de 

vetenskapliga artiklarna fått godkännande av etisk kommitté eller liknande inrättning. Det 

var en förutsättning för studien att resultatet skulle bygga på vetenskapliga studier där 

forskningsetiska principer följts.  
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Enligt vetenskapsrådet (2016) kan oredlighet i forskning skada och utsätta människor för 

risker. Ärlighet och noggrannhet har därför varit ledstjärnor under arbetet. Det innebär att 

artiklarnas innehåll inte har förvrängts och att den egna förförståelsen diskuterats och 

klargjorts för att inte påverka resultatet. 
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RESULTAT 

Ur analysen av datamaterialet framträdde tre kategorier och nio underkategorier vilka 

presenteras i tabell 2.  

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

Behov av att vara delaktig En vilja att delta 

Sökande efter information 

Behov av bekräftelse 

Känslor som tar över Känslomässigt kaos 

Avskärmad från verkligheten 

Förlorad kontroll 

Att kunna hoppas 

En vilja att ingripa En strävan att beskydda 

En vilja att agera 

Behov av att få vara delaktig 

Kategorin handlar om ett plötsligt uppkommet behov av att involveras vid 

omhändertagandet av sin närstående. Detta innefattar en vilja att delta, sökande efter 

information, samt behov av bekräftelse. 

En vilja att delta 

Viljan att delta kan yttra sig på olika sätt. Exempelvis kan anhöriga önska vara nära sin 

sjuka eller skadade familjemedlem för att kunna vara med och fatta beslut (Eggenberger & 

Nelms, 2007; McGahey-Oakland, Lieder, Young & Jefferson, 2007; Roscigno, 2016) eller 

för att kunna trösta den som är ledsen (Leske, McAndrew & Brasel, 2013; O’Connell et al., 

2017; Roscigno, 2016). Anhöriga upplever också att de ville delta för att lättare kunna 

förstå skadans omfattning och för att hålla sig uppdaterad om förändringar i patientens 

hälsotillstånd (Leske et al., 2013; McGahey-Oakland et al., 2007). Anhöriga kan också 
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känna att de behöver delta för att vårdpersonalen skulle förstå allvaret i situationen (Aasbø, 

Rugk, Solbrække & Werner, 2017). Anhöriga kan se sig själva som medlemmar i 

vårdteamet och uppleva sitt engagemang som en nödvändighet för patientens tillfrisknande 

(Vandall-Walker, Jensen & Oberle, 2007). Vidare upplever anhöriga det som positivt när 

vårdpersonalen underlättar för dem att vara delaktiga även om vårdens organisation inte är 

uppbyggd för det (Roscigno, 2016). Vid omhändertagande av kritisk sjuka barn upplever 

anhöriga inte bara ett behov av att delta utan även att det var en rättighet att få vara vid sitt 

barns sida (O’Connell et al., 2017; Roscigno, 2016). 

Sökande efter information 

Anhöriga önskar få ärlig och konkret information (Giles & Williamson, 2015; Keenan & 

Joseph, 2010; Roscigno, 2016; Schutz, Coats, Engelberg, Curtis & Creutzfeldt, 2017). Det 

handlar både om att få information om patientens tillstånd och utsikter (Keenan & Joseph, 

2010), men också om att få veta mer om vårdmiljön och den apparatur som finns runt svårt 

sjuka eller skadade patienter (Roscigno, 2016).  Löpande och lättförståelig information 

upplevs skapa trygghet och gör det lättare att hantera situationen (Leske et al., 2013; 

McGahey-Oakland et al., 2007; Roscigno, 2016). Den avancerade terminologin och det 

vårdtekniska fokus som råder i det akuta skedet gör det svårt för anhöriga att förstå 

informationen de får (Roscigno, 2016). Med tiden upplever anhöriga att de lär sig tolka 

omgivningen och kan på så vis finna ledtrådar om hälsotillståndet genom observationer i 

vårdmiljön och genom de insatser som görs (Eggenberger & Nelms, 2007; McGahey-

Oakland et al., 2007). 

Behov av bekräftelse 

Anhöriga upplever att de vill knyta an till vårdpersonalen även om vårdpersonalen främst 

är där för patienten (Eggenberger & Nelms, 2007; Roscigno, 2016). Anhöriga vill också ha 

bekräftelse för sina kunskaper om patienten (Giles & Williamson, 2015). De kan dock ofta 

bli besvikna över att inte tas på allvar eller att det inte görs något åt deras påpekanden 

(Aasbø et al., 2017; Giles & Williamson, 2015). Anhöriga som uppger att de behandlas 

som individer och involveras i vården upplever också att de bekräftas som personer 

(Cypress, 2013; Eggenberger & Nelms, 2007). Detta skapar i sin tur en trygg plats där de 

kan bearbeta sina upplevelser (Roscigno, 2016). 

Känslor som tar över 

Kategorin handlar om hur anhöriga plötsligt upplever starka och oväntade känslor i 

samband med att en familjemedlem blir kritiskt sjuk. I detta ligger känslor som är nya och 

tidigare ofta outforskade för de anhöriga. Detta innefattar känslomässigt kaos, avskärmad 

från verkligheten, förlorad kontroll och att kunna hoppas. 
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Känslomässigt kaos 

Anhöriga upplever många olika känslor när en familjemedlem som blir kritiskt sjuk 

omhändertas (McGahey-Oakland et al., 2007). De känner oro och rädsla för patientens 

tillstånd (Eggenberger & Nelms, 2007; Giles & Williamson, 2015; Gullick, Taggart, 

Johnston & Ko, 2014; McGahey-Oakland et al., 2007; Schutz et al., 2017; Vandall-Walker 

et al., 2007) och de anger att det känns svårt och påfrestande att inte veta hur det kommer 

att gå för sin närstående, om denne kommer överleva eller inte (Eggenberger & Nelms, 

2007; Keenan & Joseph, 2010; Schutz et al., 2017). De funderar på om den närstående 

kommer vara samma person som tidigare om denne överlever (Schutz et al., 2017). 

Anhöriga upplever att de delar lidandet med patienten genom dennes sjukdom och 

behandling (Eggenberger & Nelms, 2007; McGahey-Oakland et al., 2007). Både en 

psykisk och fysisk utmattning upplevs av anhöriga när de vakar över sin närstående 

(Eggenberger & Nelms, 2007; McGahey-Oakland et al., 2007). 

Familjens bakgrund och tidigare erfarenheter speglar hur de emotionellt hanterar 

situationen (Keenan & Joseph, 2010). Konflikter kunde uppstå i familjen om de anhöriga 

hade olika åsikter, men de flesta familjer uttrycker att de blir mer sammansvetsade och 

starkare av upplevelsen (Eggenberger & Nelms, 2007; McGahey-Oakland et al., 2007). 

Avskärmad från verkligheten 

Anhöriga beskriver en konceptuell bubbla som skapas i ett försök att kapsla in traumat, 

sorgen och oron (Gullick et al., 2014). De inblandade isolerar sig och stänger in känslor 

som de inte kan eller är redo att hantera (Gullick et al., 2014) men att dra sig undan bidrar 

samtidigt till att känna sig avskärmad från verkligheten genom att det blir svårare för andra 

att hjälpa till eller stödja (McGahey-Oakland et al., 2007). Anhöriga uppger också att de 

känner sig utestängda och oförmögna att hjälpa om patienten skärmar av sig från 

verkligheten (Gullick et al., 2014). Anhöriga upplever också att tiden stannar upp, 

verkligheten runt om försvinner och allt fokus kretsar kring patientens tillstånd (Gullick et 

al., 2014; McGahey-Oakland et al., 2007). 

Förlorad kontroll 

Anhöriga upplever att de förlorar kontrollen över situationen när en närstående blir kritiskt 

sjuk (Keenan & Joseph, 2010; Roscigno, 2016; McGahey-Oakland et al., 2007; Gullick et 

al., 2014). De känner en hjälplöshet av att inte kunna kontrollera utgången (Gullick et al., 

2014; McGahey-Oakland et al., 2007) och beskriver en orealistisk önskan om att allt ska 

återgå till det normala, trots att de förstår att det förmodligen inte går (Gullick et al., 2014). 

Anhöriga beskriver att det är svårt att hantera och förstå situationen de hamnat i (Keenan & 

Joseph, 2010), att det är svårt att ta in (Gullick et al., 2014; Roscigno, 2016) och att de 

känner sig förvirrade och överväldigade av all medicinsk utrustning, personal och vidtagna 

åtgärder (McGahey-Oakland et al., 2007). Miljön på sjukhuset kan bidra till känslan av 

förlorad kontroll då den är skrämmande för familjerna och uppfattas som ett hot 
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(Eggenberger & Nelms, 2007; McGahey-Oakland et al., 2007). Anhöriga beskriver 

intensivvårdsavdelningen som en skrämmande plats där de måste vara på sin vakt 

(Eggenberger & Nelms, 2007). 

Att kunna hoppas 

Anhöriga uppger att de känner ett behov av att kunna hoppas och att de vill ges möjlighet 

och utrymme att hoppas även om utsikterna inte är goda (Schutz et al., 2017). Hopp kan 

betyda olika saker. Några exempel är anhöriga som uttrycker en stark förhoppning om att 

återgå till det normala (Gullick et al., 2014) och anhöriga som känner hopp även om 

prognosen är osäker eller ogynnsam (Schutz et al., 2017). När prognosen är oviss fokuserar 

anhöriga på här och nu för att kunna hantera situationen och försöker balansera hoppet mot 

insikten att livet faktiskt kan ta slut. En viss försiktighet finns då de anhöriga är medvetna 

om att tillståndet kan förändras (Eggenberger & Nelms, 2007; McGahey-Oakland et al., 

2007; Schutz et al., 2017). Samtidigt uppger de att de inte vill höra en dålig prognos 

(Keenan & Joseph, 2010). Anhöriga uppger också att de vid negativa prognoser, då det står 

klart att de kommer att förlora en familjemedlem, vill få stöd i att känna hopp (Roscigno, 

2016). I det fallet handlar det om hopp för familjens framtid snarare än om att hoppas på 

ett tillfrisknande (Schutz et al., 2017). 

En vilja att ingripa 

Kategorin handlar om hur anhöriga i samband med att en familjemedlem blivit kritisk sjuk 

upplevt att de på olika sätt vill kliva in i det som sker för att försöka påverka 

händelseförloppet. Detta innefattar en strävan att beskydda och en vilja att agera. 

En strävan att beskydda 

Anhöriga kan uppleva att de vill göra något för att skydda patienten eller andra berörda 

från det otäcka som har hänt eller händer just nu (Gullick et al., 2014; McGahey-Oakland 

et al., 2007). Även om de inte kan kontrollera eller påverka sjukdomen vill de på något sätt 

agera för att skydda sin familjemedlem och minska lidandet (Eggenberger & Nelms, 2007). 

Anhöriga uppger att det ibland handlar om att skydda patienten genom att försäkra sig om 

att denne ges god vård eller genom att fatta beslut åt patienten (Eggenberger & Nelms, 

2007; McGahey-Oakland et al., 2007). Ibland kan det också handla om att skydda andra 

familjemedlemmar från upplevelsen av hot (Eggenberger & Nelms, 2007). Anhöriga kan 

även vända sig till patienten för att trösta och mota bort hot och otrevligheter (Leske et al., 

2013). 

En vilja att agera 

Anhöriga uppger att de på olika sätt vill ingripa för att förbättra situationen för patienten 

(Eggenberger & Nelms, 2007; Roscigno, 2016). Anhöriga kan också vilja ingripa för att 

föra patientens talan när det ska fattas beslut om vården (Eggenberger & Nelms, 2007; 
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Giles & Williamson, 2015). Även i det kaos som kan uppstå i det akuta skedet av ett 

omhändertagande uppger anhöriga att de kan bli lugna, analytiska och beslutsamma (Leske 

et al., 2013; Roscigno, 2016). Att uppträda behärskat och lugnt kan dock ibland misstolkas 

av vårdpersonalen som att den anhörige inte är förankrad i verkligheten (Roscigno, 2016). 

Andra sätt för anhöriga att ingripa är att försöka undanröja hinder för ett tillfrisknande 

såsom att få tillträde till delar av sjukhuset där anhöriga normalt inte får vara eller att slippa 

följa besökstider (Eggenberger & Nelms, 2007; Leske, et al., 2013; Roscigno, 2016; 

Vandall-Walker et al., 2007). 

Resultatsammanfattning 

Anhöriga beskriver sina upplevelser i termer som kan delas in i tre kategorier; behov av att 

få vara delaktig, känslor som tar över och en vilja att ingripa. Behov av att få vara delaktig 

handlar om att vilja delta i omhändertagandet av patienten och att hålla sig själv, patienten 

och andra familjemedlemmar välinformerade. I behovet av delaktighet ingår även ett 

upplevt behov av att få bekräftelse för sin kunskap om patienten. Kategorin Känslor som 

tar över karaktäriseras av många hastigt uppkomna känslor som påtagligt påverkar den 

anhörigas tillvaro och som skapar en upplevelse av att vara avskärmad från verkligheten. I 

den ovana situationen upplever många anhöriga att de förlorar kontrollen. Samtidigt 

upplever de stor tröst om de kan hoppas på en gynnsam utgång. Den sista kategorin, En 

vilja att ingripa, handlar dels om handlingar riktade till patienten för att skydda och trösta 

men även om att agera för att undanröja hinder för ett tillfrisknande samt för att kunna föra 

patientens talan. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En litteraturbaserad studie har genomförts där datamaterialet har analyserats med kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). En önskan fanns om att göra en 

intervjustudie men då tiden till arbetet var begränsat så framstod en litteraturbaserad studie 

relevant att göra relaterat till tiden som getts till arbetet. Även om mer tid till arbetet 

funnits så menar Dahlberg (2014) att en intervjustudie kräver både tid och vissa kunskaper. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) används det i kvalitativ forskning begreppen 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet som olika aspekter av tillförlitlighet av en 

studie. En studies trovärdighet bygger till stor del på hur syftet formuleras, val av 

perspektiv samt hur datainsamling sker (Graneheim & Lundman, 2004). Tankar fanns på 

att använda andra alternativ vid datainsamling, exempelvis bloggar. Publicerade 

vetenskapliga artiklar valdes och då de vetenskapliga artiklarna var peer rewied samt 

kvalitetsgranskades innan analysen kan detta stärka trovärdigheten. Dahlberg (2014) menar 

att en nackdel kan vara att de vetenskapliga artiklarna ofta kan vara kortfattat skriva och 

det kan då vara svårt att få fram alla nyanser som behövs för ett intressant resultat i arbetet. 

Deltagare med varierande erfarenheter inkluderades vilket enligt Graneheim och Lundman 

(2004) ökar trovärdigheten. Trovärdigheten handlar även om forskningens syfte i relation 

till hur väl data och analysprocesser svarar på frågeställningen. Graneheim och Lundman 

(2004) poängterar att kategorier ska vara uttömmande och ömsesidigt uteslutande. 

 Resultatet som framkom anses svara på syftet och kategorierna beskriver var för sig olika 

aspekter av anhörigas upplevelser.  

Kvalitativ innehållsanalys beskrivs enligt Graneheim och Lundman (2004) som ett stegvis 

arbete där ett viktigt ställningstagande är att bestämma vilken abstraktionsnivå som ska 

användas. Datamaterialet analyserades utifrån dess manifesta innehåll, alltså de synliga, 

uppenbara komponenterna i texten. Det latenta innehållet handlar om den underliggande 

meningen av vad som står, alltså en djupare tolkning. Både manifest och latent 

innehållsanalys handlar om tolkning men tolkningarna varierar i djup och abstraktionsnivå. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att det krävs mer kunskap för att analysera det 

latenta innehållet varför en analys av det manifesta innehållet, på en lägre abstraktionsnivå, 

valdes för studien.  

Studiens inklusionskriterier var artiklar med kvalitativ ansats och var publicerade mellan år 

2007 och 2017, skrivna på engelska, genomförda i Europa, Nordamerika eller Australien 

samt att de anhöriga skulle vara 16 år eller äldre. Artiklar har valts från de senaste tio åren 

för att få med så nutida forskning som möjligt. Omvårdnadsbegrepp som patientcentrerad 

vård och delaktighet är förhållandevis nya och även patientbegreppet är under utveckling. 

Sammantaget kan detta antas påverka anhörigas upplevelser av ett omhändertagande. 

Därför var det angeläget att få med anhörigas upplevelser från en tidsperiod där dessa 

tankesätt hunnit implementeras inom vården. Ett beslut togs i att endast inkludera artiklar 

av studier utförda i Europa, Nordamerika och Australien. Det ansågs vara relevant då dessa 

världsdelar bedöms ha stora sociala och kulturella likheter med Sverige och att sociala och 
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kulturella olikheter kan antas kunna påverka upplevelsen av ett omhändertagande. Utan 

geografiska begränsningar hade alltså urvalet och därmed resultatet kunnat se annorlunda 

ut. Anhöriga till cancerpatienter exkluderades. Detta är förvisso en stor grupp patienter 

men med en känd allvarlig grundsjukdom. Hade denna patientgrupp inkluderats är det 

möjligt att det hade påverkat resultatet. 

Pålitligheten handlar om hur väl hänsyn tas till förändringsfaktorer rörande hur data 

förändras över tid och genom bearbetning (Graneheim & Lundman, 2004). En svaghet 

gällande studiens pålitlighet kan anses vara att datamaterialet inte är insamlad enbart för 

denna studies syfte. Datamaterialet består av resultatet från andra artiklar och har då redan 

bearbetats och analyserats en gång av dess ursprungliga författare. Det datamaterial som 

analyserades i detta arbete har alltså redan analyserats och tolkats av författare till de valda 

artiklarna. Det kan således tänkas att deras förförståelse och kunskaper haft påverkan på 

hur det ursprungliga datamaterialet analyserades.  

Med överförbarhet menas i vilken utsträckning resultatet kan förklara andra situationer och 

fenomen (Graneheim & Lundman, 2004). Ett exempel där en del av resultatet skulle kunna 

vara överförbart till andra situationer inom vården är behovet av att få hoppas. För 

patienter med kroniska sjukdomstillstånd där prognosen för överlevnad kan vara oviss 

skulle det kunna finnas ett behov för anhöriga av att ges utrymme till att få hoppas på en 

förbättring av den som är sjuk. Graneheim och Lundman (2004) påpekar dock att det 

endast är den enskilda läsaren som avgör om överföringar kan göras till egen verksamhet. 

Resultatdiskussion 

Syftet med arbetet var att beskriva anhörigas upplever när en närstående drabbas av 

plötslig, kritisk sjukdom. Resultatet visar att anhöriga beskriver sina upplevelser i termer 

som kan delas in i tre kategorier med tillhörande underkategorier. De tre kategorierna i 

resultatet sammanfattar tre distinkt olika typer av upplevelser.  

Den första kategorin, behov av att vara delaktig, innefattar sådana upplevelser där anhöriga 

beskriver en vilja eller ett behov att få vara med vid omhändertagandet av den anhöriga. 

Dessa upplevelser handlar om betydelsen av att få vara delaktig och att befinna sig sida vid 

sida med vårdpersonalen. Delaktighet är ett begrepp som kan ges många olika innebörder. 

När det inom vården talas om delaktighet har begreppet i praktiken fått betydelsen ‘att 

delta i beslut om vård och behandling’ (Eldh, 2014). Detta deltagande beskrivs av Sahlsten, 

Larsson, Sjöström, Lindencrona och Plos (2007) som en ömsesidighet i frågor rörande val 

av behandlingsmetod, utnyttjande av resurser och att möjliggöra inflytande. 

Delaktighetsbegreppet utvecklas dock över tid och synen på vad delaktighet är kan variera 

stort mellan olika patienter (Eldh, Ekman & Ehnfors, 2006). Resultatet tydliggör att 

anhöriga inte bara står som passiva betraktare utan vill, och ibland förväntar sig, att få vara 

delaktiga. Vid vård av kritiskt sjuka patienter som själva inte kan tala för sig blir det istället 

de anhöriga som genom sin delaktighet representerar patienten vilket även andra studier 

kommit fram till (Barreto, Marcon, & Garcia-Vivar, 2016; Verhaeghe et al., 2005). För att 

kunna fatta beslut eller föra patientens talan är det viktigt för anhöriga att ha tillgång till 
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information. Resultatet visar att det upplevs som värdefullt om den information som ges är 

lättbegriplig och konkret. Detta är viktig kunskap för sjuksköterskan eftersom hon/han ofta 

har nära kontakt med både patienten och anhöriga och därigenom har möjlighet att samla 

och vidarebefordra information mellan alla inblandade. Det kan därför vara betydelsefullt 

för sjuksköterskan att kunna anpassa sig till att ibland ge mycket information och ibland 

lite och även kunna vara flexibel kring vilken typ av information som ges då en del 

anhöriga vill veta detaljer om provresultat och kirurgiska ingrepp, medan andra hellre vill 

höra hur patientens dag har varit. Situationen skulle dock kunna försvåras av att anhöriga 

ofta är så påverkade av stress att de inte förmår att formulera frågor utan helt enkelt 

förväntar sig att personalen tar initiativet att informera (Verhaeghe et al., 2005). 

Sjuksköterskans ansvar att informera kan kompliceras ytterligare av att många anhöriga 

helst vill ha fakta från läkaren och att sjuksköterskan sedan ska förklara vad informationen 

egentligen innebär (Verhaeghe et al., 2005). Detta ska dock inte tolkas som att 

sjuksköterskan inte ska ta egna initiativ till att bjuda in anhöriga att informera eller bjuda in 

anhöriga att delta i omhändertagandet. Resultaten visar att anhöriga upplever det som 

positivt när de erbjuds möjlighet att delta. Det motsatta gäller också på så vis att de 

upplever frustration över hinder som exempelvis att inte få vara med i akutrummet eller 

besökstider som begränsar möjligheten att vara hos sin familjemedlem (Roscigno, 2016; 

Vandall-Walker et al., 2007). Delaktighet är dock ett komplext begrepp och anhöriga 

uppfattar delaktighet på olika sätt. Vissa uppger att de känner sig avskärmade till följd av 

svårighetsgraden av patientens skador medan andra kände sig involverade bara genom att 

vara närvarande (Keenan & Joseph, 2010). Det förefaller alltså vara värdefullt om vården 

planeras och organiseras så att anhöriga har god möjlighet att vara närvarande hos 

patienten samt att de i största möjliga mån kan välja att vara närvarande även vid akuta 

situationer. Liknande resultat har framkommit i tidigare studier. Barreto et al. (2016) 

menar att kontinuerlig och nära kommunikation med vårdpersonalen och möjlighet för 

anhöriga att stanna hos patienten främjar känslan av deltagande.  

Delaktighet är också viktigt inom familjefokuserad omvårdnad där sjuksköterskan och 

vårdpersonalen bör se familjen som en gemensam enhet för omvårdnad (Benzein et al., 

2009). Resultatet visar att anhöriga vill få möjlighet till delaktighet. Om delaktighet kan 

främjas hos de anhöriga kan det göra att de trots situationen kan känna ett visst mått av 

välbefinnande. Då en familjs relationer enligt Benzein et al. (2009) kan ses som cirkulär, 

att individerna i en familj påverkar varandra, kan delaktighet vara en viktig tillgång för den 

sjuke att kunna tillfriskna. En annan viktig aspekt till att främja anhörigas deltagande kan 

vara att med hjälp av sjuksköterskan kunna frigöra familjens interna och externa resurser. 

Resurser för hur de på bästa sätt ska kunna hantera situationen.  

Det andra huvudfyndet innefattar upplevda känslor i samband med en medicinsk 

krissituation. Anhöriga beskriver hur de upplever många olika känslomässiga reaktioner i 

samband med att deras familjemedlem blivit kritiskt sjuk. I det känslomässiga kaoset 

upplever anhöriga att deras välbefinnande påverkats negativt. De kan alltså uppleva 

lidande utan att ha drabbats av någon sjukdom eller skada. Liknande resultat har påvisats i 

annan forskning. Wetzig och Mitchell (2017) beskriver att utan stöd från vårdpersonal 

upplever även anhöriga lidande i samband med att en familjemedlem skadats eller blivit 

svårt sjuk. Detta resultat kan även kopplas till en av Erikssons (2000) huvudpositioner i att 
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beskriva hälsa. De anhöriga uppvisar inga objektiva tecken eller symtom på ohälsa men 

upplever ändå ohälsa och illafinnande på grund av att en familjemedlem drabbats av 

sjukdom eller skada. I resultatet finns exempel på små enkla insatser som kan ha en positiv 

inverkan på anhörigas upplevelse, till exempel att tilltalas med namn eller se hur 

vårdpersonalen individanpassar omvårdnaden av patienten.   

Det gemensamma i kategorin rörande känslor är att det handlar om starka och oväntade 

känslomässiga upplevelser. Exakt vilka känslor anhöriga upplevt varierar dock stort. Vissa 

anhöriga beskriver hur de blivit fokuserade, analytiska och beredda att agera. Andra har 

beskrivit känslan av att skärmas av från verkligheten som om de stängts in i en bubbla. 

Bubblan kan sägas vara ett skydd på flera nivåer. Dels är det ett försök att kapsla in känslor 

för att slippa hantera dem och delas handlar det om att skydda dem som är utanför bubblan 

från det otäcka som pågår. Enligt Wright et al. (2002) är det människans 

kärnföreställningar som avgör hur sjukdom och ohälsa hanteras och är starkt förknippat 

med intensiva emotionella och fysiska reaktioner. En kärnföreställning beskrivs av Wright 

et al (2002) som en människas identitet. Det utgör grunden för människans sätt att närma 

sig världen och hur livet levs. En kärnföreställnig är alltså något unikt för varje individ och 

kan på så vis påverka att människor reagerar olika. Nära kopplat till att skärma av sig är 

känslan av att förlora kontroll. Fontana (2006) beskriver hur viktigt det är att anhöriga får 

stöd när de upplever att de förlorat kontrollen över situationen och menar att det är 

gynnsamt att låta dem vara med så mycket som möjligt vid vårdandet av en 

familjemedlem. 

I resultatets tredje kategori beskrivs en stark vilja hos anhöriga att ingripa. Ingripandet kan 

vara riktat till patienten och handla om att trösta och lindra ångest eller oro. Ingripandet 

kan också handla om att agera i patientens ställe. Wright et al. (2002) menar att familjen 

ses som resursstark när den konfronteras med fruktansvärda upplevelser och ohälsa. 

Familjen besitter ofta resurser för att kunna lösa problemen som uppstår. Genom att ingripa 

löser familjemedlemmen vissa av problemen som uppstått men behöver hjälp av 

sjukvården för att den som drabbats av sjukdom eller skada ska kunna tillfriskna helt. 

Tidigare forskning har visat att anhöriga kan känna sig utsatta och ensamma när de 

försöker skydda andra från obehagliga upplevelser (Fontana, 2006). Sjuksköterskan, som 

inte tillhör familjen och därför inte måste skyddas från obehaglig information, kan då 

utgöra ett stöd åt anhöriga genom att de kan prata öppet med sjuksköterskan om sina 

upplevelser och känslor. Sjuksköterskan har också genom sin yrkesroll en viss beredskap 

att hantera kriser vilket ytterligare bidrar till att de kan förhålla sig känsloneutrala. 

Alla kategorier i resultatet handlar om upplevelser som för de anhöriga uppkommit 

plötsligt och som tydligt kan härledas till en familjemedlems plötsliga insjuknande. Således 

bedöms resultatet svara på frågan i syftet. 

Konklusion 

Anhörigas upplevelser av omhändertagande av en närstående som blivit kritiskt sjuk är på 

många sätt en omtumlande erfarenhet. Detta arbete har bidragit med kunskap om dessa 
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upplevelser och visar att sjuksköterskor och annan vårdpersonal har stor möjlighet att 

påverka upplevelsen. Att ha ett förhållningssätt som utgår ifrån familjen som en gemensam 

enhet främjar hälsan och välbefinnandet hos både patient och anhöriga. Genom att 

möjliggöra och uppmuntra till att anhöriga finns i närheten av den sjuka eller skadade 

familjemedlemmen ökar deras deltagande. Deltagandet i sin tur hjälper anhöriga att få rätt 

och uppdaterad information och minskar känslan av att vara avskärmade från verkligen. 

Dessutom underlättar deltagandet för anhöriga att kunna ingripa och att föra patientens 

talan. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Resultatet kan användas för att ge ökad förståelse och insikt om hur anhöriga till en kritiskt 

sjuk patient upplever situationen. Genom ökad förståelse för anhörigas upplevelser kan 

sjuksköterskan lättare tillgodose deras behov av delaktighet och information samt stötta de 

anhöriga i deras emotionella tillstånd. Därigenom kan sjuksköterskan påverka anhörigas 

upplevelser vid en oväntad händelse på ett positivt sätt. Studien har därför betydelse för 

sjuksköterskor då ett kritiskt sjukdomstillstånd kan inträffa när som helst och var som 

helst.  

Då detta är en litteraturbaserad studie vore det av intresse att genomföra en empirisk studie 

med samma problemformulering och syfte. En sådan studie skulle kunna ge fördjupad 

kunskap om de definierade kategorierna i resultatet och eventuellt hitta ytterligare 

kategorier av betydelse. Utöver anhörigas allmänna upplevelser när en närstående blivit 

kritiskt sjuk vore det också av intresse att studera hur upplevelserna eventuellt skiljer sig 

beroende på faktorer såsom olika sjukdomstillstånd, ålder eller föräldra-barn-relation. 

Studier skulle också kunna genomföras med andra perspektiv, exempelvis sjuksköterskans 

upplevelser av omvårdnad vid kritisk sjukdom. 
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Bilaga 1 

Sökhistorik 

Datum & databas Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

170831 Medline  acute phase AND famil* N2 (need* OR feel* OR 

perception* OR experience*) 
11 3 2 

170831 CINAHL critical AND acute phase AND (famil* OR spouse OR 

relative*) N2 (need* OR feel* OR perception* OR 

experience*) 

7 3 3 

170831 Medline  acute AND (trauma OR emergency) AND (famil* OR 

relativ*) N2 (need* OR feel* OR perception* OR 

experience* OR perspectiv*) 

64 10 4 

170831 Medline famil* N2 (need* OR experience* OR perception*) 

AND trauma* AND acute 
27 8 3 

170831 CINAHL needs of families AND (trauma OR critical) N2 patient 

NOT cancer NOT palliative 
62 17 6 

170831 Medline  qualitative N2 study AND famil* N2 (need* OR feel* 

OR perspective* OR experience*) AND acute 
37 3 1 

170912 CINAHL (critical) AND (trauma* OR illness) AND (famil* OR 

spouse OR next of kin) N2 (experience*) 
53 26 11 

170912 CINAHL (acute OR critical) AND (trauma OR emergency) AND 

(famil* OR relativ*) N2 (experience* OR perspectiv*) 
8 4 2 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2 

Artikelgranskning 

Författare 

Titel 

Tidskrift, årtal 

Syfte 

Perspektiv 

Datainsamling och 

analys väl 

beskriven 

Metod Resultat 

Keenan, A. & Joseph, L. 

  

The needs of family members 

of severe traumatic brain 

injured patients during 

critical and acute care- A 

qualitative study 
 

Canadian Journal of 

Neuroscience Nursing, 2010  

Syftet med studien var att 

identifiera behoven hos 

enskilda familjemedlemmar till 

en släkting som upplevde en 

allvarlig traumatisk hjärnskada 

och att avgöra om dessa behov 

förändras över tiden. 

Ja, väl beskrivet Kvalitativ studie enligt Polit och 

Beck (2010) som använt sig av 

demografisk information och 

semi-strukturerade intervjuer vid 

två tillfällen. Resultatet är en del 

av en större studie där även 

kvantitativa instrument ingår. 6 

Månader efter denna studie 

kommer ytterligare intervjuer ske 

med deltagarna. 

Fyra teman beskrev familjens erfarenhet: 

 Att få nyheten/beskedet  

 Osäkerhet kring prognosen  

 Kunna ta till sig och förstå vad som hänt 

 Kunna gå vidare 

 

Fyra teman beskrev familjemedlemmarnas behov:  

 Delaktighet/engagemang i vården 

 Söka efter framsteg 

 Kunna hantera livet 

 Hålla fast vid hoppet. 

 

Hur familjen upplevde denna erfarenhet påverkades av 

ytterligare tre teman relaterade till stöd:  

 information 

 professionellt stöd 

 samhällsstöd 

Schutz, R., Coats, H., 

Engelberg, R., Curtis, J.R., 

Creutzfeldt, C.J.  

 

Is There Hope? Is She There? 

How Families and Clinicians 

Experience Severe Acute 

Brain Injury 
 

Journal of Palliative Medicine, 

2017  

Syftet med denna studie var att 

undersöka hur 

familjemedlemmar, 

sjuksköterskor och läkare 

upplever palliativa och 

stödjande vårdbehov hos 

patienter med allvarlig akut 

hjärnskada som tar emot vård 

på en 

neurointensivvårdsavdelning 

 

Ja Kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer som 

blev inspelade, transkriberade och 

analyserades med tematisk analys 

som är beskriven av Attride-

Stirling (2001). 

Två teman identifierades: 

-       Hopp: Familjer kopplade ihop prognostisk osäkerhet till ett 

behov av hopp och uttryckte en önskan att läkare skulle 

acceptera detta förhållande. Nyttjandet av hopp varierade 

beroende på deltagaren: kliniker använde hopp som ett föremål 

som kan ges eller tas bort, i synnerhet vid berättandet av 

prognoser, medan familjer uttryckte hopp som en handling 

som stöttade att klara av sin närståendes akuta sjukdom och 

dess prognostisk osäkerhet. 

-      Personlighet: Deltagarna beskrev förlusten av personlighet 

genom hjärnskada, behovet av att känna igen och behandla den 

hjärnskadade patienten som en person och vikten av att kunna 

relatera och känna samband, inklusive personligt stöd av 

kliniken till familjemedlemmarna. 
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Roscigno, C.  

 

Parent Perceptions of How 

Nurse Encounters Can 

Provide Caring Support for 

the Family in Early Acute 

Care Following Children’s 

Severe Traumatic Brain 

Injury 
 

J Neurosci Nurs. 2016

  

 

Belysa föräldrars förväntan på 

vårdande i den akuta vården vid 

en traumatiska hjänskada hos 

ett barn så att sjuksköterskan 

ska kunna tillgodose familjens 

behov. 

 

Ja, väl beskrivet Kvalitativ metod. Sekundäranalys 

av tidigare insamlat material till 

en studie med liknande syfte. 

Semi-strukturerade intervjuer vid 

två tillfällen. 

Fyra teman identifierades kring det vårdande mötet mellan 

sjuksköterskan och familjen: 

 Att veta/förstå: involvera föräldrarna i barnets vård 

 Att upprätthålla tro: respektera att familjens sorg 

kan bli en motståndskraft samt att föräldrarna är 

kompetenta att vara involverade i beslutsfattandet.  

 Att vara med: Aktivt lyssna och engagera 

föräldrarna för att kunna förstå familjens värderingar 

och behov. 

 Att göra för: Minska föräldrars arbetsbelastning för 

att få information, känslomässigt stöd och ge en 

säker kulturell, psykologisk och fysisk miljö för 

familjen 

 Att möjliggöra: tillhandahålla förberedande 

information för att hjälpa i det tidiga akuta 

vårdsystemet och ge hjälp att lära sig och anpassa sig 

till sin situation.  

O’Connell, K., Fritzeen, J., 

Guzzetta, C. E., Clark, A. P., 

Lloyd, C., Scott, S. H., 

Aldridge, M. D. Kreling, B.  

 

Family Presence During 

Trauma Resuscitation: 

Family Members’ Attitudes, 

Behaviors and Experiences 
 

American Journal of Critical 

Care, 2017 

 

Att öka förståelsen för åsikter 

och upplevelser hos 

familjemedlemmar som 

närvarat vid omhändertagande 

av barn efter trauman.  

Ja Kombinerad metod med 

datainsamling genom 

strukturerade intervjuer per 

telefon och fokusgrupper. 

Kvantifierbara data analyserades 

med medelvärden, median och 

dataspann. Kvalitativa data 

analyserades med Grounded 

Theory. 

Åtta gemensamma teman för de som närvarade och de som 

inte närvarade.  

 

 Jag har rätt att vara med. 

 Min rätt att vara med är begränsad. 

 Jag kan föra mitt barns talan. 

 Jag kan trösta mitt barn. 

 Jag känner mig tryggare när jag vet vad som händer. 

 Jag kan följa den vård mitt barn får. 

 Jag vill veta vad som händer i realtid. 

 Jag litar på att personal ger bästa möjliga vård.  

 

Resultaten visar övertygande positiva effekter av att närvara 

vid omhändertagande av skadade barn.  
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Leske , J. S., McAndrew , N. 

S., Brasel , K. J.  

 

Experiences of Families 

When Present During 

Resuscitation in the 

Emergency Department 

After Trauma 
 

Journal of Trauma Nursing, 

2013 

 

Syftet med studie var att 

beskriva familjemedlemmars 

erfarenheter av att närvara vid 

omhändertagandet av 

traumapatienter från 

trafikolyckor och skottskador.  

 

Ja 

 

Deskriptiv kvalitativ metod 

genom innehållsanalys av 

djupintervjuer.  

Två kategorier identifierades. Vardera kategori har ett flertal 

underkategorier. 

 Vårdpersonalens roll är att “fixa” patienten fysiskt 

 Många personer /professioner samarbetar för att 

hjälpa patienten 

 Utföra många arbetsuppgifter och utvärdera skadorna 

 Professionalism och teamwork 

 Anhörigas roll är att skydda och stötta 

patienten 

 Ge information till vårdgivarna och övriga 

anhöriga 

 Säkerställa att vårdgivarna gör sitt jobb 

 Att vara i närheten för att ge fysiskt och 

psykiskt stöd 

 

Janice G. Gullick, J. G., 

Taggart, S. B., Johnston, R. A., 

Ko, N.  

 

The Trauma Bubble: 

Patient and Family 

Experience of Serious Burn 

Injury. 
 

Journal of Burn Care & 

Research, 2014  

 

Syftet med studien var att förstå 

patientens och familjens 

upplevelser vid brännskada, 

speciellt den akuta fasen tidigt 

på sjukhuset samt återgången 

till det öppna samhället.  

Ja Halvstrukturerade djupintervjuer. 

Data analyserades med hjälp av 

Heideggerian fenomenologi och 

tolkades inom ramen för 

Merleau-Pontys kroppsfilosofi. 

Beskriver en “trauma bubbla” där både den skadade och 

anhöriga hamnar. Denna konceptuella bubbla skapar de 

drabbade runt sig själva i ett försök att kapsla inne traumat, 

sorgen och rädslan. Bubblan ger en emotionell isolering från 

känslor som de inte är redo att hantera. Likaså förefaller 

bubblan vara ett försök att skydda andra i familjen från att 

uppleva eller bevittna smärta och känslomässigt trauma. Detta 

resulterade ofta i känslomässig isolering för alla involverade. 

 

Trauman (och kriser) drabbar inte bara den skadade utan även 

familjen. Det är viktigt att vårdpersonalen är införstådda med 

det och även bemöter de anhörigas kris (exempel på detta 

anges i artikeln).  
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Aasbø, G., Rugk, J., 

Solbrække, K.N. & Werner, A.  

 

Negotiating the care-giving 

role- family members’ 

experience during 

criticalexacerbation of COPD 

in Norway 
 

Health and Social Care in the 

Community, 2017 

Denna studie syftar till att 

undersöka hur patientens 

respektive förhandlar sin roll 

som vårdgivare med patienter 

och vårdpersonal när en kronisk 

sjukdom blir till akut 

exacerbation för patienter med 

KOL 

Ja Kvalitativ studie med semi-

strukturerade intervjuer. 

Kvalitativ tematisk analys enligt 

Coffey och Atkinson. 

Makarna beskrev brist på förståelse och stöd från vårdpersonal 

i vissa situationer. De hade ett stort ansvar, men blev inte alltid 

erkända som kompetenta av sjukhuspersonalen. 

 

Makarna var tvungna att balansera sitt engagemang. De märkte 

att de kunde förlora vårdpersonalens samarbete om deras 

engagemang uppfattades som störande eller förhindrade 

vårdpersonalen att utöva sin expertis. Men genom att inte dela 

sin personliga kunskap om patienterna riskerade de att 

vårdpersonalen inte skulle förstå svårighetsgraden av 

exacerbationen, vilket skulle kunna skada deras egen förmåga 

att upprätthålla en känsla av säkerhet och kontroll.  

 

Förhandlingarna makarna deltog i och den osäkerhet de 

upplevde förde nytt ljus på komplexiteten i deras roll och 

avvikelsen mellan praktik och verklighet i vårdpolitiken om 

vårdsamarbete 

Cypress, B.S. 

 

Using the Synergy Model of 

Patient Care in 

Understanding the Lived 

Emergency Department 

Experiences of Patients, 

Family Members and Their 

Nurses During Critical Illness 
 

Dimensions of Critical Care 

Nursing, 2013 

 

Syftet var att förstå de levda 

erfarenheterna hos patienter, 

deras familjemedlemmar och 

sjuksköterskor under kritisk 

sjukdom på akutmottagningen. 

Ja, väl beskrivet En hermeneutisk fenomenologisk 

studie med van Manens metod. 

 

Fem teman framkom ur studien; 3 från familjens och 

patientens perspektiv: 

 kritiskt tänkande 

 kommunikation 

 känslighet och omsorg 

 

och 2 från sjuksköterskan: 

 reaktionen på fysisk förändring 

 deras syn på patienter och familjer som deltagare i 

vården. 

 

Patienter och familjemedlemmar 

växlade i sina intervjuer mellan sina levda erfarenheter 

och det ideala beteendet hos en sjuksköterska i en ED-situation 
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Giles, T. M., Williamson, V.  

 

Torn between dual roles: the 

experiences of nurse-family 

members when a loved one is 

hospitalised in a critical 

condition. 
 

Journal of Clinical Nursing, 

2015 

 

Att förstå och tolka 

erfarenheterna av 

familjemedlemmar som också 

är sjuksköterskor när en 

familjemedlem eller anhörig är 

på sjukhus i ett kritiskt tillstånd. 

Ja Insamling av både kvantitativa 

och kvalitativa data med hjälp av 

ett online frågeformulär. Artikeln 

presenterar de kvalitativa 

resultaten. Fenomenologisk 

analys enligt van Manen. 

Upplever konflikter mellan rollerna som anhörig och 

sjuksköterska. Dessa delas in i fyra teman där varje tema har 

underkategorier: 

 Specialicerad kunskap 

 behov av bekräftelse 

 behov av anpassad kommunikation 

 Vaksamhet 

 hålla koll och föra talan 

 kliva in (“ta över”) 

 Konkurrerande förväntningar 

 egna förväntningar 

 familjens förväntningar 

 vårdpersonalens förväntningar 

 Känslomässigt krävande 

 specialiserad kunskap förstärker känslorna 

 känslor vs. intellekt 

McGahey-Oakland, P. R., 

Lieder, H S., Young, A., 

Jefferson, L. S.  

 

Family Experiences During 

Resuscitation at a Children’s 

Hospital Emergency 

Department  
 

Journal of Pediatric Health 

Care, 2007  

Tre-delat syfte: 

(1) Beskriva 

familjemedlemmars 

erfarenheter av 

omhändertagande/återupplivnin

gsförsök på ett barnsjukhus   

(2) erkänna familjemedlemmar 

som experter, förstå deras 

upplevelser för att förbättra för 

andra familjer  

(3) bedöma hur 

familjemedlemmar påverkas 

fysiskt och psykiskt av att 

närvara/inte närvara 

Ja, väl beskrivet Kombinationsstudie med 

kvantitativa och kvalitativa data. 

Kvantitativa data samlades med 

flera olika skattningsskalor. Data 

analyserades statistiskt och 

presenterades med frekvens, 

procent, medelvärden och 

standardavvikelse. Kvalitativa 

data analyserades med 

jämförande metod enligt Strauss 

och Corbin där varje 

transkriberad intervju jämfördes 

med tidigare transkriberade 

intervjuer för att hitta likheter och 

skillnader. 

Fem tematiska kategorier identifierades: (1) det är min rätt att 

vara där; (2) att vara nära och kunna trösta göt skillnad; (3) att 

se gör det lättare att förstå; (4) att få komma in; och (5) delge 

information 
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Eggenberger, S. K., och Nelms, 

T.P. 

 

Being family: the family 

experience when an adult 

member is hospitalized with a 

critical illness 
 

Journal of Clinical Nursing, 

2007 

Syftet med denna kvalitativa 

studie var att förstå och tolka 

familjeupplevelsen av att en 

familjemedlem tas in på 

sjukhus med en kritisk 

sjukdom. 

Ja  Semi-strukturerade 

gruppintervjuer utfördes med 11 

familjer. Data analyserades med 

användning av Van Manens 

hermeneutiska metod.  

Familjeupplevelsen analyserades inom Van Manens ramverk 

bestående av levt utrymme, levande relation, levande kropp 

och levd tid.  

 

Familjens band stärks under den kris som det innebär att en 

familjemedlem är svårt sjuk. Det är familjen som ger de flesta 

styrka att uthärda den emotionella omvälvningen och lidandet 

som följer med den kritiska sjukdomen. 

Vandall-Walker, V., Jensen, L., 

Kathleen Oberle, K.  

 

Nursing Support for Family 

Members of Critically Ill 

Adults 
 

Qualitative Health Research, 

2007 

Syftet med denna studie var att 

beskriva processen för 

omvårdnadsstöd till familjer av 

kritiskt sjuka vuxna från 

familjens perspektiv.  

Ja Grounded teori som den tolkas av 

Strauss och Corbin (1998). 

Resultatet klargjorde både kontexten för, och process av, 

omvårdnadsstöd från familjens perspektiv.  

 

Som svar på den ursprungliga frågan; Vad var till hjälp för dig 

för att hantera intensivvårdupplevelsen?, använde alla 

deltagare termen "stöd" i deras svar. När deras förståelse av 

denna term var utforskades, avslöjades egenskaper som 

informerade efterföljande utveckling av teorin om 

omvårdnadsstöd. 

 

 

 

 


