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Sammanfattning 
 

Introduktion 

Patienter som får akut sjukvård har ofta en närstående med sig. Denna person finns där 

som stöd för patienten och kan förse sjuksköterskan med information. Sjuksköterskor 

skall utefter ett personcentrerat arbetssätt och förhållningssätt involvera de närstående i 

vården i den mån det går. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av närstående i akuta 

vårdsituationer. Syftet var även att beskriva valda artiklars undersökningsgrupp 

 

Metod 

En litteraturstudie med beskrivande design. Studien inkluderade 15 vetenskapliga 

artiklar, av dessa var nio med kvantitativ ansats och sex med kvalitativ ansats. Studien 

använde sig av databaserna Medline via PubMed samt Cinahl 

 

Resultat 

Sjuksköterskorna erfor att den närstående var en resurs. Det framkom en eftersträvan 

hos sjuksköterskorna att skydda de närstående. Under själva vårdmomentet så låg allt 

fokus på patienten. Sjuksköterskorna erfor att närstående hade orealistiska krav eller 

hopp om vad vården kunde göra. Det framkom en rädsla av att den närstående kunde 

störa vårdmomentet. 

 

Slutsatser 

Det framkommer blandade erfarenheter av närstående i akuta vårdsituationer. 

Sjuksköterskorna erfor både fördelar och utmaningar med att involvera närstående i 

vården. 

 

 

Nyckelord 

Akutsjukvård, närstående, personcentrerad vård, Sjuksköterskans erfarenheter.  



 

 

 

Abstract 
 

Introduction 

Patients receiving emergency care often have a relative with them. This person is there 

to support the patient and can provide the nurse with information. By following a 

person-centered approach nurses should involve the relative in health care as far as 

possible. 

 

Aim 

The aim of the study was to describe nurses experience of relative in emergency care 

situations. The aim was also to describe included articles sampling group. 

 

Method 

A literature study with descriptive design. The study included 15 scientific reports, of 

which nine were of quantitative approach and six of qualitative approach. The study 

used Medline via PubMed and Cinahl as databases. 

 

Result 

Nurses experienced the relative to be a resource. There was a striving for nurses to 

protect the relatives. During the caring situation, all focus was on the patient. Nurses 

have experienced that the relative had unrealistic demands and hope for what they could 

do. There was a fear that the relative could interfere with the caring situation.  

 

Conclusion 

There are mixed experiences of relative in emergency care situations. Nurses 

experienced both benefits and challenges of involving relatives in health care. 
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Emergency Care, Nurse experience, Person-centered care, Relative.  



 

 

 

Innehållsförteckning 

 
1. Introduktion .................................................................................................................. 1 

1.1 Akutsjukvård .............................................................................................................. 1 

1.2 Närstående .................................................................................................................. 1 

1.3 Sjuksköterskans roll .................................................................................................... 2 

1.4 Teoretisk referensram – Personcentrerad vård ........................................................... 3 

1.5 Problemformulering ................................................................................................... 4 

1.6 Syfte och frågeställning .............................................................................................. 5 

2. Metod ............................................................................................................................ 5 

2.1 Design ......................................................................................................................... 5 

2.2 Sökstrategi .................................................................................................................. 5 

2.3 Urvalskriterier ............................................................................................................. 7 

2.4 Urvalsprocess ............................................................................................................. 7 

2.5 Dataanalys .................................................................................................................. 8 

2.6 Forskningsetiska överväganden .................................................................................. 9 

3. Resultat ......................................................................................................................... 9 

3.1 Positiva erfarenheter och en vilja att skydda närstående i akuta vårdsituationer ....... 9 

3.2 Sjuksköterskans erfarenheter av att närstående kan vara en utmaning i akuta 

vårdsituationer ................................................................................................................ 11 

3.2 Metodologiska aspekten ........................................................................................... 13 

4. Diskussion .................................................................................................................. 16 

4.1 Huvudresultat ........................................................................................................... 16 

4.2 Resultatdiskussion .................................................................................................... 16 

4.3 Metodologiska aspekten ........................................................................................... 18 

4.4 Metoddiskussion ....................................................................................................... 20 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad ..................................................................... 21 

4.6 Förslag till fortsatt forskning .................................................................................... 22 

4.7 Slutsats ...................................................................................................................... 22 

Referenser ....................................................................................................................... 23 

Bilaga 1. Tabell II 

Bilaga 2. Tabell III 

 

 

 



 

1 

 

1. Introduktion 
1.1 Akutsjukvård 

Socialstyrelsen (2013) beskrev i sin rapport att akutmottagningar i Sverige tog emot 

2 090 412 besök 2013, antalet sökande per 1000 invånare varierar mellan 239 och 355 

inom olika landsting/region. Vidare definierar Socialstyrelsen i sin rapport akutsjukvård 

som en akut sjukdom eller skada som plötsligt uppkommit som kräver akut 

omhändertagande av patienter, som behöver vård inom timmar inom akut slutenvård 

eller akut öppenvård. Inom grenen öppen akutsjukvård så innefattas bland annat 

vårdcentralens akuttider och cityakuter. Cypress (2014) beskrev att akutmottagningar är 

en viktig del i samhället, där dessa fungerar som en sluss till slutenvården. 

Akutmottagningar kan vara en skrämmande upplevelse för patienten och hennes 

närstående som kommer dit. Triagering är en del av arbetssättet på en akutmottagning 

för att prioritera patienter. Där erfarenhet var viktigt. Flera sjuksköterskor beskrev hur 

erfarenheten var avgörande i att göra en rätt bedömning och de sjuksköterskor som 

saknade erfarenhet upplevde erfarna kollegor som en trygghet (Hitchcock, Gillespie, 

Crilly & Chaboyer 2013). 

 

1.2 Närstående 

Anhörig är en person som antingen är nära släkting eller medlem i familjen. Historiskt 

och traditionellt sett så är anhörig förknippat med samboförhållande, äktenskap eller 

blodsband. Medans med närstående så menar man att patienten eller individen får 

bestämma och de kan vara någon nära vän eller granne alltså det närmsta sociala 

nätverk individen har (Friberg & Öhlén 2014). Patienter som kommer till 

akutmottagningen har ofta en person med sig. Denna personen fungerade som ett stöd. 

Personen som följer med kunde vara en nära vän och endast patienten kunde berätta 

vilken relation de har. Den person som följde med patienten till akutmottagningen 

kunde känna en stress och inte bara av att vara i situationen. Detta kunde ofta leda till att 

personen ser att situationen var mer brådskande, än vad den var (Ekwall, Gerdz & 

Manias 2007). I denna litteraturstudie utforskades begreppet närstående.  

 

Cypress (2014) studie syftade på att närstående var en viktig del av vården. Då de 

närstående var aktiva deltagare i omvårdnaden av patienten och att de närstående fyllde 
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en central roll i beslutstagandet av omvårdnaden. Al-Mutair, Plummer, O’Brien & 

Clerehan (2012) fann i sin studie att närstående hade en vilja att deltaga vid till exempel 

återupplivning, då de närstående kunde se att personalen gjorde allt för patienten, att det 

hjälpte den närstående att hantera sin rädsla och att de kunde ge stöd till patienten. De 

närstående som inte närvarade vid till exempel återupplivnings momentet menade på att 

om de hade närvarat så hade de hjälpt de närstående att acceptera det slutgiltiga beslutet 

som togs.  

 

1.3 Sjuksköterskans roll  

Svensk sjuksköterskeförening (2017a) beskriver i sin kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor att sjuksköterskan hade ett självständigt ansvar att erbjuda kliniska beslut 

som kunde hjälpa patienter att bl.a. återfå sin hälsa eller inför döden öka patientens 

välbefinnande till ett maximum med beaktande på de lagar, styrdokument, riktlinjer och 

etiska riktlinjerna samt kontinuerligt bedriva säker kommunikations- och 

informationsöverföring. Ytterligare beskrevs det att sjuksköterskan skulle självständigt 

kunna involvera både patienten och patientens närstående i omvårdnadsprocessen, att 

involvera patienten och den närstående i bland annat bedömning och utvärdering. 

Sjuksköterskan skulle även klara av att skapa en professionell relation till både 

patienten och dess närstående. För att arbeta enligt personcentrerad vård så skulle 

sjuksköterskan se till patientens och dess närståendes behov blev mötta, alltså se till 

varje patient och dess närstående som individer och se till de unika behov, förväntningar 

och resurser de hade. Sjuksköterskan skulle även klara av att på ett empatiskt, lyhört 

och respektfullt sätt kommunicera med patienten och dess närstående. Det ställdes även 

krav på sjuksköterskans kompetens inom pedagogik då hon skulle klara av att möta de 

individuella behoven och kunskaper som patienterna och dess närstående hade.  

 

Al-Mutair, Plummer, O’Brien & Clerehan (2012) beskrev hur involveringen av 

patientens närstående bidrog till att en professionell relation bildades mellan patienten, 

patientens familj och vårdpersonalen och detta resulterade i att vården som gavs 

förstärktes. Zavotsky & Chan (2016) Beskrev sjuksköterskans påfrestningar på en 

akutmottagning. Den stress som sjuksköterskor på en akutmottagning upplevde 

grundade sig i flera faktorer, då det kunde vara underbemannat, bland annat flertalet 

akuta fall, överbelagt, oförutsägbara situationer och våld. Vårdtyngden och de krävande 



 

3 

 

uppgifterna ökade risken för att sjuksköterskan ska bli utbränd. Imborn & Åsbrink 

(2008) Beskriver mötet som något som skede både professionellt och personligt. Det 

kan bestå av att ge eller ta emot ord men ofta så grundades mötet i beteende och 

attityder. Cypress (2014) fann i sin studie patientens och den närståendes behov av att 

bli sedd och mött. Då patienter och närstående tryckte på behovet att sjuksköterskan tog 

sig tid. 

 

1.4 Teoretisk referensram – Personcentrerad vård 

Friberg & Öhlén (2014) beskrev att personcentrerad vård var ett förhållnings- och 

arbetssätt. Patienten låg till grund för hur vårdplanen skulle se ut i det unika läget, för 

att bevara autonomi och för att respektera den vårdsökande individen. I begreppet 

vårdteam så menade man att även patienten och dess närstående ingår. Ehrenberg & 

Wallin (2014) förklarade att personcentrerad vård eller personfokuserad vård handlade 

om att se till hela människan. En vård som såg till och prioriterar individens olika behov 

så väl fysiska som existentiella, andliga eller sociala behov. De förklarade att denna typ 

av vård var viktig för alla personer men i olika utsträckning. Då en person med enstaka 

vårdtillfällen som kunde återgå till sitt ”normala” oftast inte hade samma behov som en 

person med flertalet eller kontinuerliga vårdtillfällen. Ytterligare så förklarade de att 

personcentrerad vård handlar om att sjuksköterskan skulle vara beredd på att anpassa 

sitt arbetssätt utefter vilka behov som patienten hade. För att då sätta sig in i en annan 

persons perspektiv så borde sjuksköterskan fundera på sin egna etik och värdegrund. De 

förklarar att patienten kunde sin situation bäst, var expert på sin sjukdom och hur den 

påverkade patientens vardag. Sjuksköterskan skulle då fungera som den förlängda 

armen och försåg patienten med användbar information och kunskap, men att 

sjuksköterskan skulle vara beredd på att alla patienter var unika och vissa av patienterna 

kanske inte ville hålla i taktpinnen själv. Då det var patientens behov och önskemål som 

styrde hur vården skulle anpassas till patienten så skulle sjuksköterskan därmed ta reda 

på vilka behov och önskemål patienten hade. Därmed respekterades individen genom att 

sjuksköterskan var ärlig och visade på ett genuint engagemang för patienten.  

 

McCormack & McCance (2006) fann i sin studie att person-centrerad vård hade fyra 

stycken grundstenar/delar och att person-centrerad vård var ett ramverk och en mid-

range teori. Första fokuserar på sjuksköterskan. Där beskrevs det att sjuksköterskan 
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skulle ha insikt i sig själv, var driven i yrket och var kompetent, slutligen att 

sjuksköterskan kunde tydliggöra värderingar och tro. Den andra grundstenen var riktad 

mot vårdmiljön. Där förklarades det att det borde finnas utrymme för delning av makt, 

effektiv personal, ett stödjande organisationssystem och system som underlättar delning 

av beslut samt utrymme för risktagning och innovation. Den tredje fokuserade på den 

person-centrerade processen. Där själva processen av person-centrerad omvårdnad 

beskrevs som ge och ta i beslut mellan parterna, då man involverar patientens tro och 

värderingar samt att sjuksköterskan har en empatisk närvaro. Den fjärde och sista 

beskrevs som det förväntade resultatet. Där det skulle resultera i ökad tillfredställelse, 

ökad delaktighet, att patienterna skulle känna att dem var en del av vårdlaget och att 

vårdlaget samarbetade för patienten. McCormack & McCance (2006) beskrev att det var 

en komplex teori, men att den får sjuksköterskan att anamma ett humanistiskt synsätt 

och genom detta se till patientens alla resurser och viljor. 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017b) beskrev i sin kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor med specialisering inom akutsjukvård att akutsjuksköterskans arbetssätt 

skulle utan att hindra den medicinska säkerheten präglas av att bevara och se till varje 

unik patient och dess närståendes integritet och värdighet. Då den sårbara situationen 

som patienten och dess närstående befann sig i skulle akutsjuksköterskan ha färdigheter 

och kunskaper för att involvera dem i vårdprocessen och i beslut. Walker & Deacon 

(2016) fann i sin studie att det fanns vissa barriärer i att arbeta med personcentrerad 

vård och att utveckla en relation till patientens nära. Dem belyser att miljön som arbetet 

skedde i, det svårt sjuka patienters behov av omvårdnad och arbetets art var saker som 

påverkade den personcentrerade vården.  

 

1.5 Problemformulering 

Akutsjukvård är ett väldigt känsligt område där människor som kommer dit är redan i 

en stressig situation. Till detta så är sjuksköterskan på en akutmottagning under stor 

press, detta leder till svåra och känsliga möten med människor. 

Kompetensbeskrivningen beskriver hur sjuksköterskan och akutsjuksköterskans 

arbetssätt och förhållningssätt bör vara, att kontinuerligt sträva efter att arbeta 

personcentrerat och i den utsträckning det går involvera närstående och närstående i 

vården av patienten. Tidigare forskning visar på att det finns barriärer i hur 
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sjuksköterskan och akutsjuksköterskan ska arbeta och hur deras arbetssätt faktiskt är. 

Det saknas en uppdaterad sammanställning i det valda området, litteraturstudien skall 

därför sammanställa tidigare forsknings resultat i det valda området. Genom detta öka 

förståelse och kunskap i sjuksköterskans erfarenheter av närstående i akuta 

vårdsituationer. 

 

1.6 Syfte och frågeställning  

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av närstående i akuta 

vårdsituationer. Syftet var även att beskriva valda artiklars undersökningsgrupp. 

 

1. Vilka är sjuksköterskors erfarenheter av närstående i akuta vårdsituationer? 

2. Hur ser undersökningsgruppen ut i de inkluderade artiklarna? 

 

 

 

2. Metod 
2.1 Design 

Designen som valdes var beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2017) 

 

2.2 Sökstrategi  

Databaser som användes vid denna litteraturstudie var Medline via PubMed som 

sökmotor samt Cinahl. Medline via PubMed var den primära källan för biomedicinska 

artiklar. I Medline via PubMed återfanns tidskrifter från över 70 olika länder med 

inriktning på medicin, hälsa och omvårdnad. Cinahl innehöll nästan alla tidskrifter om 

hälsa och omvårdnad som var på engelska. (Polit & Beck 2017) 

Sökorden valdes ut för att besvara syftet, då denna studie hade använt sig av två 

databaser så redovisades sökstrategin för databaserna separat.  

För att söka i Medline via PubMed så skulle man först veta vilken MeSH term man 

skulle använda sig av. MeSH termer var Medline via PubMed sätt att specificera sökord 

och MeSH var en förkortning för Medical Subject Headings. Sökning i Karolinska 

Institutets Svensk MeSH gav rätt MeSH term. Sökningen i Medline via PubMed gjordes 

med MeSH termerna: ”Attitude”, ”Emergency Medical Services”, ”Emergency 
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Nursing” ”Family” och ”Nurse”. Fritext ord användes då de inte fanns någon MeSH 

term för ordet, dessa ord var ”Nurse Attitude” samt ”Nurse Perception”. Dessa 

söktermer kombinerades med den booleska termen AND för att ge en mer begränsad 

sökning (Polit & Beck 2017). Begränsningar (limits) användes också för att få ner 

antalet artiklar till en lagom nivå, då sökträffar över 206 ej lästes. Begränsningar som 

användes var: ej mer än 10år, på engelska samt att de gick att komma åt via högskolan i 

Gävle.  

I Cinahl så användes bland annat Major Headings. Major Headings i Cinahl fungerade 

som MeSH gjorde i Medline via PubMed. Dessa sökte man efter i Cinahl Headings och 

fick där hjälp med andra sökord. Sökningen i Cinahl gjordes med sökorden: ”Family”, 

”Family Centered Care” och ”Nurse Attitudes”. Sökorden kombinerades även i denna 

sökning på olika sätt med booleska termen AND (Polit & Beck 2017). Begränsningar 

som användes i Cinahl var: 2007 - 2017, på engelska, att gick att komma åt via 

högskolan i Gävle samt att artiklarna var peer-reviewed.  

 

Tabell I. Översikt av databassökning samt urval 

Databas Begränsningar 

(limits) 

sökdatum 

Söktermer Antal träffar Möjliga artiklar 

(exklusive 

dubletter) 

Medline 

via 

PubMed 

10 år, engelska, 

via högskolan, 

9/9 - 17 

Nurse Attitude (fritext) 

AND Family (MeSH) 

AND Emergency 

Medical Service (MeSH) 

31 2 

Medline 

via 

PubMed 

10 år, engelska, 

via högskolan, 

9/9 - 17 

Emergency Nursing 

(MeSH) AND Family 

(MeSH)  

54 2 

Medline 

via 

PubMed 

10 år, engelska, 

via högskolan,  

9/9 - 17 

Emergency Nursing 

(MeSH) AND Nurse 

Perception (fritext) 

41 1 

Medline 

via  

PubMed 

10 år, engelska, 

via högskolan, 

9/9 - 17 

Nurse (MeSH) AND 

Attitude (MeSH) AND 

Family (MeSH) 

206 4 

Medline 

via 

PubMed 

10 år, engelska, 

via högskolan, 

9/9 - 17 

Emergency Care (fritext) 

AND Nurse (MeSH) 

AND Family (MeSH) 

99 1 

Cinahl 10 år, engelska, 

via högskolan, 

10/9 - 17 

Nurse Attitudes (MH) 

AND Family (MH) 

179 2 

Cinahl 10 år, engelska, 

via högskolan, 

10/9 - 17 

Nurse Attitudes (MH) 

AND Family Centered 

Care (MH) 

107 2 

Manuel sökning 1 1 
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2.3 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier: Att artikeln svarade på litteraturstudiens syfte samt frågeställning. 

Artikeln var empirisk, var skriven på engelska och ej äldre än 10år. 

  

Exklusionskriterier: Artikeln var mer än 10 år gammal. Den var inte skriven på 

engelska. Gick ej att komma åt via högskolan. Artikeln var riktad mot 

anhöriga/närstående till barn eller fokuserade på palliativ vård. Artikeln var ej empirisk. 

Den svarade ej på studiens syfte.  

 

2.4 Urvalsprocess 

I PubMed så var 77 artiklar intressanta för litteraturstudien, då dessa verkade svara på 

studiens syfte och frågeställning efter att ha läst titeln. De artiklar som återstod efter 

förstahandsgranskningen läste författaren abstractet på, därefter exkluderades dem som 

inte verkade svara på syftet. Dessa artiklar som exkluderades fokuserade på palliativ 

vård, neonatal vård, att man skulle testa ett nytt mätinstrument eller att de ej gick att 

komma åt. Artiklar som återstod efter andrahandssorteringen var 11. Efter att artiklarnas 

resultat har lästs exkluderades en artikel och slutantalet blev 10 artiklar med relevans för 

litteraturstudiens syfte. Det förekom inga dubbletter i sökningen i PubMed. 

I Cihanl så var 41 artiklar intressanta för litteraturstudien, då dessa verkade svara på 

studiens syfte och frågeställning efter att ha läst titel. De artiklar som återstod efter 

förstahandsgranskningen läste författaren abstractet på, därefter exkluderades dem som 

inte verkade svara på syftet. Artiklarna som exkluderades handlade om palliativ vård, 

neonatal vård, att man skulle testa ett nytt mätinstrument eller att de ej gick att komma 

åt. Författaren fick då fram åtta artiklar som verkade ha relevans för syftet. Efter att 

artiklarnas resultat har lästs exkluderades fyra artiklar och slutantalet blev fyra artiklar 

med relevans för litteraturstudiens syfte. Det förekom två dubbletter i sökningen och 

dessa uppmärksammades under andrahandsgranskningen, dessa var därför inte 

redovisade i tabell I som återfinns i slutet av 2.2 Sökstrategi.  

Då antalet artiklar var 14 i antalet valdes det att genomföra en manuell sökning. 

Sökningen resulterade i en artikel som inkluderades till litteraturstudien 

 

Totalt    717 15 
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Figur I. Flödesschema urvalsprocess 

 

 

2.5 Dataanalys  

Antalet artiklar som valdes till denna litteraturstudie var 15. Artiklarnas abstract, metod 

och resultat lästes flertalet gånger för att få en helhetsbild av vad artikeln egentligen 

fokuserade på och hur författarna gick tillväga. Färgpennor och noteringar användes för 

att tydliggöra artiklarnas ansats/design, dataanalys, datainsamlingsmetod, författare, 

land, syfte, titel, urval/undersökningsgrupp samt år för publicering. De delar i 

artiklarnas resultat som var av relevans för att besvara litteraturstudiens syfte och 

frågeställning markerades med olika färger för att på ett enkelt sätt tydliggöra 

likheter/skillnader och teman i de olika artiklarna, vilket var i enighet med vad Polit & 

Beck (2017) sa om litteraturstudier. Artiklarna sammanställdes i två olika tabeller 

(tabell II och tabell III) för att ge en överblick över artiklarna. Dessa tabeller återfanns 

som bilagor. Tabell II innehöll en kort översikt av artiklarna och tabell III innehöll 

artiklarnas syfte och resultat med relevans för studiens syfte. Med hjälp av färgkodning, 

noteringar och tabell II samt tabell III kunde likheter och skillnader mellan artiklarna 

identifieras. Dessa likheter och skillnader låg till grund för identifiering av olika 

rubriker. De olika rubriker som identifierats är: Positiva erfarenheter och en vilja att 

Vid sökning i PubMed samt 
Cinahl fanns totalt 118 

artiklar vars titel verkade 
svara på litteraturstudiens 

syfte

•98 artiklar exkluderades 
efter att ha läst abstract, 
då dessa artiklar ej 
svarade på 
litteraturstudiens syfte

Resultat lästes på 20 
artiklar

•Fem ariklar exkluderades då det 
uppmärksammades att de ej 
svarade på litteraturstudiens syfte

Totalt antal artiklar som 
användes till studien var 

15
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skydda närstående i akuta vårdsituationer och Sjuksköterskans erfarenheter av att 

närstående kan vara en utmaning i akuta vårdsituationer 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Då detta var en beskrivande litteraturstudie så har författaren förhållit sig till givna 

etiska parametrar. Författaren hade inte medvetet fabricerat, plagierat eller förfalskat 

data. Inga artiklar har uteslöts på grund av egna åsikter. För att arbetet skulle förhålla 

sig till det etiskt givna parametrar så hade studiens data analyserats objektivt, noggrant 

och inte färgats av författarens personliga åsikter (Polit & Beck 2017).  

 

3. Resultat  

Materialet som låg till grund för resultatet var 15 artiklar som svarade på 

litteraturstudiens syfte samt frågeställningar. Utav dessa 15 var nio av kvantitativ ansats 

och sex av kvalitativ ansats. Frågeställning ett som var att beskriva vad sjuksköterskans 

erfarenheter av närstående i akuta vårdsituationer redovisas i följande rubriker: Positiva 

erfarenheter och en vilja att skydda närstående i akuta vårdsituationer och 

Sjuksköterskans erfarenheter av att närstående kan vara en utmaning i akuta 

vårdsituationer. Frågeställning två var att beskriva de inkluderade artiklarnas 

undersökningsgrupp och dessa redovisades i slutet av resultatet. En kort 

sammanställning av artiklarna redovisades i bilaga 1 respektive bilaga 2.  

 

3.1 Positiva erfarenheter och en vilja att skydda närstående 

i akuta vårdsituationer 

Närstående sågs som en resurs för sjuksköterskan. Speciellt när patienten var svår att 

eller inte gick att få kontakt med, då förlitade sig sjuksköterskan på vad den närstående 

berättade om patienten till exempel vilka mediciner patienten förtärde och hur patienten 

hade varit den senaste tiden (Akroute, & Bondas 2016; Fry, Gallagher, Chenoweth & 

Stein-Parbury 2014; Larsson & Engström 2013). Den närstående var även väldigt insatt 

i vårdsituationen och läste på om vad patienten hade för sjukdom, för att sedan komma 

med konkreta förslag för vilken behandling som man kunde ge patienten (Akroute, & 

Bondas 2016). Sjuksköterskorna i artikeln av Gallagher, Fry, Chenoweth, Gallagher & 
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Stein-Parbury (2014) och Ågård & Maindal (2009) erfor att närstående fungerade som 

ett skydds nät, speciellt under perioder av hög arbetsbelastning eller när andra patienter 

prioriterades före p.ga mer akuta tillstånd. Sjuksköterskorna i artikeln av Lowry (2012) 

menade även att den närstående fungerar som en informationskälla. Vilket stärks av 

Miller & Stiles (2009) då man belyste vikten av att ha den närstående som en 

informationskälla, då det visade sig att patienten var allergisk mot ett visst läkemedel. 

 

Sjuksköterskorna erfor olika situationer när närstående närvarade vid hjärt-lungräddning 

(HLR) och den närstående tog ett positivt beslut att avsluta HLR då man försökt en 

längre stund (Köberich, Kaltwasser, Rothaug & Albarran 2010). 

Miller & Stiles (2009) finner i sin studie att den krävande situationen som 

sjuksköterskan och den närstående gick igenom tillsammans gjorde att de kände en 

starkare koppling till de närstående. Sjuksköterskorna menade även att detta hjälpte den 

närstående att göra en svår tid lättare, vilket framhävdes av glädje och kramar från de 

närstående. Dem gånger det inte gick att rädda patientens liv så kunde sjuksköterskorna 

se att involveringen av närstående under momentet hjälpte dem att få ett riktigt avslut 

(Miller & Stiles 2009; Tudor, Berger, Polivka, Chlebowy & Thomas 2014). 

 

Majoriteten av sjuksköterskorna menade på att om närstående närvarade under akuta 

vårdsituationer så kunde dem se att man verkligen gjorde allt för patienten (Günes & 

Zaybak 2009; Köberich, Kaltwasser, Rothaug & Albarran 2010; Larsson & Engström 

2013; Lowry 2012; Miller & Stiles 2009; Tudor, Berger, Polivka, Chlebowy & Thomas 

2014; Ågård & Maindal 2009). 

 

Günes & Zaybak (2009); Hayajneb (2013); Köberich, Kaltwasser, Rothaug & Albarran 

(2010); Ågård & Maindal (2009) fann i deras studie att de saknades personal för att ta 

hand om den närstående under återupplivning eller HLR. Hayajneb (2013); Köberich, 

Kaltwasser, Rothaug & Albarran (2010); Lowry (2012); Tudor, Berger, Polivka, 

Chlebowy & Thomas (2014) belyste även på att det skulle finnas en person vars ända 

uppgift var att fokusera på den närstående om hon/han närvarade vid vårdmomentet. 

Hayajneb (2013); Köberich, Kaltwasser, Rothaug & Albarran (2010); Tudor, Berger, 

Polivka, Chlebowy & Thomas (2014); Ågård & Maindal (2009) belyste även att det 

saknades utrymme för att involvera närstående då rummen var för små. 
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Sjuksköterskor med erfarenhet av att ha närstående närvarande under svåra ingrepp eller 

återupplivning ställde sig emot konceptet medans sjuksköterskor utan erfarenhet av 

konceptet såg mer positivt på det. Sjuksköterskorna i samma artikel menade på att nära 

anhöriga ej borde närvara, men att de inte förelåg någon restriktion för vänner eller 

andra närstående. Anledningen var att man ville skydda de närstående från de 

traumatiska upplevelserna (Al-Mutair, Plummer & Copnell 2012). Sjuksköterskorna 

menade på att man inte ville utsätta de närstående för den traumatiska upplevelsen av 

återupplivning. (Al-Mutair, Plummer & Copnell 2012; Günes & Zaybak 2009; 

Hayajneb 2013; Köberich, Kaltwasser, Rothaug & Albarran 2010; Lowry 2012; Tudor, 

Berger, Polivka, Chlebowy & Thomas 2014; Youngson, Currey & Considine 2016; 

Ågård & Maindal 2009) Sjuksköterskorna hävdar även att det inte skulle vara till nytta 

för varken de närstående eller patienten (Al-Mutair, Plummer & Copnell 2012; Günes & 

Zaybak 2009; Hayajneb 2013; Köberich, Kaltwasser, Rothaug & Albarran 2010). 

Linnarsson, Benzein & Årestedt (2014) fann i sin studie att om sjuksköterskan hade gått 

igenom liknande situationer som patienten gjorde så var sjuksköterskan mer angelägen 

att involvera de närstående i vården. 

 

3.2 Sjuksköterskans erfarenheter av att närstående kan 

vara en utmaning i akuta vårdsituationer 

En av dem utmanande erfarenheterna som sjuksköterskorna i artikeln av Akroute, & 

Bondas (2016) och Gallagher, Fry, Chenoweth, Gallagher & Stein-Parbury (2014) 

beskrev var att de närstående hade orealistiska krav eller hopp på om vad vården 

faktiskt kunde göra för patienten. Sjuksköterskorna var även tvungen att prioritera andra 

patienter före vilket ledde till mer missnöje hos den närstående (Gallagher, Fry, 

Chenoweth, Gallagher & Stein-Parbury 2014). Sjuksköterskorna mötte även närstående 

som saknade insikt i svårigheten av sjukdomen och därigenom ställde orimliga krav 

(Akroute, & Bondas 2016). En annan negativ erfarenhet som belystes av 

sjuksköterskorna var att dem närstående inte alltid accepterade det beslut som tagits 

eller informationen som givits dem (Akroute, & Bondas 2016). Sjuksköterskorna i 

artikeln av Köberich, Kaltwasser, Rothaug & Albarran (2010) menar på dem hade vid 

flertalet tillfällen blivit angripna fysiskt av närstående och att de hade blivit hotade till 

livet om de inte räddade livet på patienten. 
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Fry, Gallagher, Chenoweth & Stein-Parbury (2014) fann i sin studie att den primära 

källan för information var patienten själv om han/hon kunde kommunicera. Det ansågs 

då negativt om den närstående ville framföra sin mening då sjuksköterskan pratade med 

patienten.  

 

Majoriteten av sjuksköterskorna erfor en rädsla av att involvera de närstående i akuta 

vårdsituationer. Sjuksköterskorna menade på att man de närstående kunde störa med 

vårdmomentet, antingen rent fysiskt eller emotionellt (Al-Mutair, Plummer & Copnell 

2012; Günes & Zaybak 2009; Hayajneb 2013; Köberich, Kaltwasser, Rothaug & 

Albarran 2010; Lowry 2012; Madden & Condon 2007; Miller & Stiles 2009; Tudor, 

Berger, Polivka, Chlebowy & Thomas 2014; Ågård & Maindal 2009). 

 

Larsson & Engström (2013); Tudor, Berger, Polivka, Chlebowy & Thomas (2014) 

belyste en annan aspekt. Sjuksköterskorna erfor att under själva vårdmomentet så 

brydde man sig inte om den närstående utan allt fokus låg på patienten. Vilket stärks av 

Ågård & Maindal (2009) då de beskrevs att desto svårare vårdmomentet var ju mindre 

blev närstående involverade. Sjuksköterskorna menade även att så länge dem närstående 

inte störde vårdmomentet så var de okej att de närvararde (Larsson & Engström 2013; 

Tudor, Berger, Polivka, Chlebowy & Thomas 2014). 

 

Sjuksköterskorna i artikeln av Hayajneb (2013); Köberich, Kaltwasser, Rothaug & 

Albarran (2010) menade på att närstående inte skulle få möjligheten att välja om de ville 

deltaga eller inte. Tudor, Berger, Polivka, Chlebowy & Thomas (2014) fann att 

sjuksköterskorna tyckte att det inte var en rättighet för den närstående att närvara 

snarare ett privilegium. Själva beslutet för om närstående skulle deltaga eller inte 

menade sjuksköterskorna att vårdlaget skulle ta. Hayajneb (2013); Köberich, 

Kaltwasser, Rothaug & Albarran (2010) fann att sjuksköterskorna erfor att närvaron av 

närstående skulle innebära att vårdmomentet blev förlängt. Sjuksköterskorna menade 

också att närstående inte ska få vara med och ta beslut under vårdmomentet (Hayajneb 

2013; Köberich, Kaltwasser, Rothaug & Albarran 2010) 

 

Flertalet sjuksköterskor erfor en rädsla för att de skulle ske ökade anmälningar mot 

personalen eller enheten om närstående närvarade vid svåra ingrepp eller 

återupplivning. Då närstående kunde misstolka eller missförstå situationen (Günes & 
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Zaybak 2009; Hayajneb 2013; Köberich, Kaltwasser, Rothaug & Albarran 2010; Lowry 

2012; Madden & Condon 2007; Youngson, Currey & Considine 2016). 

Sjuksköterskorna menade på att de skulle försvåra sekretessen om man involverade 

närstående (Hayajneb 2013; Köberich, Kaltwasser, Rothaug & Albarran 2010). 

 

Fry, Gallagher, Chenoweth & Stein-Parbury (2014) visade på att ibland så dök det upp 

fler närstående än vad reglerna tillät (mer än två) och detta resulterade då till att 

sjuksköterskan ej kunde genomföra sitt omvårdnads arbete. Sjuksköterskorna i artikeln 

av Lowry (2012) erfor också detta som någonting negativt när det kom väldigt många 

närstående. 

 

3.2 Metodologiska aspekten  

För denna litteraturstudie valdes det att undersöka vilka de inkluderade artiklar hade för 

undersökningsgrupp. I stort var samtliga deltagare minst grundutbildade sjuksköterskor 

(Akroute, & Bondas 2016; Al-Mutair, Plummer & Copnell 2012; Fry, Gallagher, 

Chenoweth & Stein-Parbury 2014; Gallagher, Fry, Chenoweth, Gallagher & Stein-

Parbury 2014; Günes & Zaybak 2009; Hayajneb 2013; Köberich, Kaltwasser, Rothaug 

& Albarran 2010; Larsson & Engström 2013; Lowry 2012; Madden & Condon 2007; 

Miller & Stiles 2009; Rahmqvist Linnarsson, J., Benzein, E. & Årestedt, K. (2014); 

Tudor, Berger, Polivka, Chlebowy & Thomas 2014; Ågård & Maindal 2009), med 

undantag för en artikel då deltagarna antingen var sjuksköterskor eller medicinsk 

personal. Det gick tydligt att urskilja vilken yrkeskategori som sa vad (Youngson, 

Currey & Considine 2016).  

 

Nästan samtliga artiklar specificerade kön på undersökningsgruppen (Akroute, & 

Bondas 2016; Al-Mutair, Plummer & Copnell 2012; Fry, Gallagher, Chenoweth & 

Stein-Parbury 2014; Gallagher, Fry, Chenoweth, Gallagher & Stein-Parbury 2014; 

Günes & Zaybak 2009; Hayajneb 2013; Köberich, Kaltwasser, Rothaug & Albarran 

2010; Larsson & Engström 2013; Lowry 2012; Madden & Condon 2007; Miller & 

Stiles 2009; Linnarsson, Benzein & Årestedt 2014; Tudor, Berger, Polivka, Chlebowy 

& Thomas 2014; Youngson, Currey & Considine 2016). Artikeln av Ågård & Maindal 

(2009) var den enda som ej specificerade kön på undersökningsgruppen. I majoriteten 

av artiklarna var det fler kvinnliga sjuksköterskor än manliga (Al-Mutair, Plummer & 

Copnell 2012; Fry, Gallagher, Chenoweth & Stein-Parbury 2014; Gallagher, Fry, 



 

14 

 

Chenoweth, Gallagher & Stein-Parbury 2014; Hayajneb 2013; Köberich, Kaltwasser, 

Rothaug & Albarran 2010; Lowry 2012; Madden & Condon 2007; Miller & Stiles 

2009; Rahmqvist Linnarsson, J., Benzein, E. & Årestedt, K. (2014); Tudor, Berger, 

Polivka, Chlebowy & Thomas 2014; Youngson, Currey & Considine 2016). I en artikel 

var det enbart kvinnor (Günes & Zaybak 2009) och en artikel var det fler män än 

kvinnor (Larsson & Engström 2013). I endast en artikel var antalet kvinnor var lika stort 

som antalet män (Akroute, & Bondas 2016). Slutligen så saknades det fem deltagare i 

artikeln av Al-Mutair, Plummer & Copnell (2012), där man presenterat 132 kvinnor, 

män och ej specificerat då totala undersökningsgruppen låg på 137 stycken. Totalt var 

det 1221 kvinnor, 277 män och 100 ej specificerat som genererade den totala summan 

av 1603 deltagare i de inkluderade artiklar. De kvalitativa artiklarna hade en 

undersökningsgrupp på mellan sex och 27 deltagare (Akroute, & Bondas 2016; Fry, 

Gallagher, Chenoweth & Stein-Parbury 2014; Gallagher, Fry, Chenoweth, Gallagher & 

Stein-Parbury 2014; Larsson & Engström 2013; Lowry 2012; Miller & Stiles 2009). 

Medelvärdet för antalet deltagare i de kvalitativa artiklarna var 17,7 deltagare. De 

kvantitativa artiklarna hade en undersökningsgrupp på mellan 68 och 457 deltagare (Al-

Mutair, Plummer & Copnell 2012; Günes & Zaybak 2009; Hayajneb 2013; Köberich, 

Kaltwasser, Rothaug & Albarran 2010; Madden & Condon 2007; Rahmqvist 

Linnarsson, J., Benzein, E. & Årestedt, K. (2014); Tudor, Berger, Polivka, Chlebowy & 

Thomas 2014; Youngson, Currey & Considine 2016; Ågård & Maindal 2009). Där 

medelvärdet hamnade på 166,3 deltagare per studie. 

 

Undersökningsgruppens ålder var av stor variation. Den yngsta åldern var 18år (Lowry 

2012; Tudor, Berger, Polivka, Chlebowy & Thomas 2014). Sedan följt av 20år (Al-

Mutair, Plummer & Copnell 2012), 21år (Günes & Zaybak 2009), 22år (Linnarsson, 

Benzein & Årestedt 2014), 26år (Ågård & Maindal 2009), 28år (Köberich, Kaltwasser, 

Rothaug & Albarran 2010), 35år (Akroute, & Bondas 2016; Larsson & Engström 2013) 

samt 38år gammal som yngsta sjuksköterskan (Miller & Stiles 2009). Artiklarna av 

Hayajneb (2013); Madden & Condon (2007) valde att specificera åldern som yngre än 

30år. Två artiklar specificerade åldern på sina sjuksköterskor som majoriteten över 30år 

(Gallagher, Fry, Chenoweth, Gallagher & Stein-Parbury 2014) och den andra som 

medelålder, då medelåldern var 31år (Fry, Gallagher, Chenoweth & Stein-Parbury 

2014). En av artiklarna specificerade ej ålder på sina deltagare (Youngson, Currey & 

Considine 2016). Den högsta åldern på sjuksköterskorna i de inkluderade artiklar var 
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65år (Linnarsson, Benzein & Årestedt 2014). Sedan följt av 59år (Madden & Condon 

2007), 57år (Miller & Stiles 2009), 56år (Akroute, & Bondas 2016; Lowry 2012), 52år 

(Larsson & Engström 2013), och slutligen 46år (Köberich, Kaltwasser, Rothaug & 

Albarran 2010). De övriga fem inkluderade artiklar specificerade den högsta åldern på 

sina deltagare som över 56år (Tudor, Berger, Polivka, Chlebowy & Thomas 2014), över 

50år (Al-Mutair, Plummer & Copnell 2012), över 45år (Ågård & Maindal 2009), över 

41år (Günes & Zaybak 2009), samt över 30år (Hayajneb 2013). Även antalet år som 

deltagarna hade jobbat som sjuksköterska skiljde stort från mindre än tre månader till 

42år (Akroute, & Bondas 2016; Al-Mutair, Plummer & Copnell 2012; Fry, Gallagher, 

Chenoweth & Stein-Parbury 2014; Gallagher, Fry, Chenoweth, Gallagher & Stein-

Parbury 2014; Günes & Zaybak 2009; Hayajneb 2013; Köberich, Kaltwasser, Rothaug 

& Albarran 2010; Larsson & Engström 2013; Lowry 2012; Madden & Condon 2007; 

Miller & Stiles 2009; Linnarsson, Benzein & Årestedt 2014; Tudor, Berger, Polivka, 

Chlebowy & Thomas 2014; Youngson, Currey & Considine 2016; Ågård & Maindal 

2009). Där den sjuksköterskan med minst erfarenhet, mindre än tre månader, hittades i 

artikeln av Madden & Condon (2007) och den sjuksköterskan med mest erfarenhet, 

42år, fanns i artikeln av Linnarsson, Benzein & Årestedt (2014). 

 

Deltagarnas arbetsplats varierade mellan akutmottagningar, olika intensivvårdsenheter 

och olika former av transportenheter (Akroute, & Bondas 2016; Al-Mutair, Plummer & 

Copnell 2012; Fry, Gallagher, Chenoweth & Stein-Parbury 2014; Gallagher, Fry, 

Chenoweth, Gallagher & Stein-Parbury 2014; Günes & Zaybak 2009; Hayajneb 2013; 

Köberich, Kaltwasser, Rothaug & Albarran 2010; Larsson & Engström 2013; Lowry 

2012; Madden & Condon 2007; Miller & Stiles 2009; Linnarsson, Benzein & Årestedt 

2014; Tudor, Berger, Polivka, Chlebowy & Thomas 2014; Youngson, Currey & 

Considine 2016; Ågård & Maindal 2009). Två av dessa artiklar hade med övrigt eller ej 

intensivvårdsenhet som val (Hayajneb 2013; Tudor, Berger, Polivka, Chlebowy & 

Thomas 2014). Landet där de inkluderade artiklarnas studier genomfördes var av 

variation. Där tre artiklar var i Australien (Fry, Gallagher, Chenoweth & Stein-Parbury 

2014; Gallagher, Fry, Chenoweth, Gallagher & Stein-Parbury 2014; Youngson, Currey 

& Considine 2016), tre andra ifrån USA (Lowry 2012; Miller & Stiles 2009; Tudor, 

Berger, Polivka, Chlebowy & Thomas 2014), två var i Sverige (Larsson & Engström 

2013; Linnarsson, Benzein & Årestedt 2014). Sedan var resterande inkluderade artiklar 

från olika länder: Norge (Akroute, & Bondas 2016), Danmark (Ågård & Maindal 2009), 
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Jordanien (Hayajneb 2013), Saudiarabien (Al-Mutair, Plummer & Copnell 2012), 

Turkiet (Günes & Zaybak 2009), Tyskland (Köberich, Kaltwasser, Rothaug & Albarran 

2010) och Irland (Madden & Condon 2007). 

 

4. Diskussion 
4.1 Huvudresultat 

Det som denna litteraturstudie lyfter fram i huvudsak är att det finns blandade 

erfarenheter av närstående i akuta vårdsituationer. Sjuksköterskor erfor att de närstående 

fungerade som en resurs, då den närstående försåg sjuksköterskan med information och 

förslag på behandling. Det framkom även en vilja av att skydda den närstående, då 

sjuksköterskorna inte ville utsätta den närstående för traumatiska upplevelser. Under 

själva vårdmomentet uppgav sjuksköterskorna att allt fokus låg på patienten. 

Sjuksköterskor erfor att de närstående hade orealistiska krav eller hopp på vad vården 

kunde göra för patienten, detta försvårades mer då andra patienter prioriterades före. En 

rädsla för att involvera de närstående i akuta vårdsituationer framkom, sjuksköterskor 

erfor att de närstående kunde störa själva vårdmomentet. 

4.2 Resultatdiskussion 

I flertalet artiklar så erfor sjuksköterskorna att närstående sågs som en resurs för dem 

och en informationskälla då patienten saknade förmågan att kommunicera (Akroute, & 

Bondas 2016; Fry, Gallagher, Chenoweth & Stein-Parbury 2014; Larsson & Engström 

2013). I specifika fall kunde den närstående komma med konkreta förslag på behandling 

(Akroute, & Bondas 2016). Detta stämmer överens med vad tidigare forskning säger om 

närstående då de närstående hade en vilja av att deltaga i vården av patienten (Al-

Mutair, Plummer, O’Brien & Clerehan 2012). Genom då att de närstående förser 

sjuksköterskan med information så fungerar de även som ett skyddsnät då det kan 

komma fram saker som sjuksköterskan inte visste innan, vilket sjuksköterskorna i 

artikeln av Miller & Stiles (2009) erfor då patienten var allergisk mot ett visst 

läkemedel. Vikten av att involvera närstående i vården stämmer överens med vad 

Ehrenberg & Wallin (2014) säger om närstående, då de förklarar att det är patienten 

som är experten på sin sjukdom och kan därmed hur sjukdomen påverkar patienten bäst. 

Sjuksköterskorna i artikeln av (Köberich, Kaltwasser, Rothaug & Albarran 2010) erfor 

att den närstående var delaktig i vården och närvarade vid HLR på patienten, men att 
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den närstående tog beslutet av att avsluta HLR.  En annan erfarenhet som belystes var 

att om dem närstående närvarade under det akuta vårdmomentet så kunde de se att man 

gjorde allt för patienten (Günes & Zaybak 2009; Köberich, Kaltwasser, Rothaug & 

Albarran 2010; Larsson & Engström 2013; Lowry 2012; Miller & Stiles 2009; Tudor, 

Berger, Polivka, Chlebowy & Thomas 2014; Ågård & Maindal 2009). Enligt den 

Personcentrerade teorin så ska man involvera närstående så gott det går i vården och 

därigenom låta de närstående vara delaktig i beslutstaganden så gott det går (Ehrenberg 

& Wallin (2014). Medans svensk sjuksköterskeförening (2017b) visar på att som 

sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård ska ha kunskapen för att involvera 

närstående speciellt i akuta vårdsituationer då denna situation anses som extra känslig. 

 

Sjuksköterskor som hade deltagit vid flertalet återupplivningsmoment ställde sig emot 

konceptet av att involvera närstående i vårdmomentet då sjuksköterskorna inte ville 

utsätta den närstående för den traumatiska upplevelsen (Al-Mutair, Plummer & Copnell 

2012; Günes & Zaybak 2009; Hayajneb 2013; Köberich, Kaltwasser, Rothaug & 

Albarran 2010; Lowry 2012; Tudor, Berger, Polivka, Chlebowy & Thomas 2014; 

Youngson, Currey & Considine 2016; Ågård & Maindal 2009). Denna skyddande 

eftersträvan framkom i fler artiklar då sjuksköterskorna menade att det skulle finnas en 

personal för den närstående under vårdmomentet som kunde förklara vad som hände 

och varför (Hayajneb 2013; Köberich, Kaltwasser, Rothaug & Albarran 2010; Lowry 

2012; Tudor, Berger, Polivka, Chlebowy & Thomas 2014). Detta skyddande ”ansvar” 

som sjuksköterskorna ger uttryck för och visar på den omvårdande roll som 

sjuksköterskan har, men det visar sig i artikeln av Al-Mutair, Plummer, O’Brien & 

Clerehan (2012) att närstående vill delta i vården oavsett vårdmoment. Då de närstående 

kunde se att vårdpersonalen gjorde allt för deras närstående, att det hjälpte dem 

närstående att komma över sin sorg samt att de närstående fick en chans att finnas där 

för patienten. Medans närstående som inte var delaktig i vårdmomenten önskade att de 

hade deltagit. Att ha ett personcentrerat arbetssätt innebär just att man involverar de 

närstående så gott det går i vården, för att låta de närstående vara delaktig och inte 

kränka deras integritet (Svensk sjuksköterskeförening 2017a) 

 

Flertalet sjuksköterskor erfor en viss rädsla av att involvera närstående i akuta 

vårdsituationer då sjuksköterskorna var rädda för att dem närstående kunde störa med 

vårdmomentet antingen rent fysiskt eller emotionellt (Al-Mutair, Plummer & Copnell 
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2012; Günes & Zaybak 2009; Hayajneb 2013; Köberich, Kaltwasser, Rothaug & 

Albarran 2010; Lowry 2012; Madden & Condon 2007; Miller & Stiles 2009; Tudor, 

Berger, Polivka, Chlebowy & Thomas 2014; Ågård & Maindal 2009). Sjuksköterskorna 

erfor en annan rädsla och det var att antalet anmälningar mot enheten eller personalen 

kunde öka då de närstående kunde misstolka situationen (Günes & Zaybak 2009; 

Hayajneb 2013; Köberich, Kaltwasser, Rothaug & Albarran 2010; Lowry 2012; 

Madden & Condon 2007; Youngson, Currey & Considine 2016). Flertalet 

sjuksköterskor menar att det saknas personal för att stödja den närstående under akuta 

vårdsituationer (Günes & Zaybak 2009; Hayajneb 2013; Köberich, Kaltwasser, Rothaug 

& Albarran 2010; Ågård & Maindal 2009), eller att miljön som det akuta vårdmomentet 

sker i inte tillåter närstående då det är ett begränsat utrymme (Hayajneb 2013; Köberich, 

Kaltwasser, Rothaug & Albarran 2010; Tudor, Berger, Polivka, Chlebowy & Thomas 

2014; Ågård & Maindal 2009). Denna barriär kan även ses i en annan artikel av Walker 

& Deacon (2016) då vårdpersonalen upplevde att deras arbetsklimat inte tillät att man 

skapade en relation till patientens närstående. Detta förhindrar eller försvårar ett 

personcentrerat förhållningssätt. Det kan hända att man tar bort en viktig del av 

patientens resurs eller vilja, då patienten kanske förväntar sig dess närstående där som 

stöd. McCormack & McCance (2006) utforskade i sin studie personcentrerad vård. Där 

fann de att miljön där omvårdnaden sker är en viktig del, där det ska finnas 

organisatoriska system och system för delning av beslut samt ett utrymme för risk. Det 

resultatet har belyst är att dessa faktorer saknas i stort för att involvera de närstående i 

akuta vårdsituationer.  

 

4.3 Metodologiska aspekten 

För litteraturstudien så valdes det att granska de inkluderade artiklarnas 

undersökningsgrupp. Artiklarnas undersökningsgrupp inkluderade fördelningar på kön, 

ålder, arbetsplats, fördelning på antal år deltagarna arbetat som sjuksköterska samt i 

vilket land studien genomfördes. Polit & Beck (2017) påvisar för att en studie ska vara 

tillförlitlig så bör den redovisa vissa saker hos sin undersökningsgrupp så som ålder, 

könsfördelning och slutligen antalet deltagare. Nästan samtliga artiklar redovisade kön 

på sina deltagare. Den ända artikeln som inte gjorde det var Ågård & Maindal (2009). 

Det kvinnliga könet dominerade deltagandet i majoriteten av artiklarna och i en artikel 

var det enbart kvinnor (Günes & Zaybak 2009). Enbart en artikel hade en jämfördelning 
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av könet (Akroute, & Bondas 2016) och en artikel hade fler män än kvinnor (Larsson & 

Engström 2013). Vissa artiklar gav möjligheten av att inte specificera sitt kön vilket gör 

att det finns en ”gråzon” över det faktiska antalet kvinnor och män. Könsfördelningen i 

de inkluderade artiklar var i stort ojämn med det kvinnliga könet som 

huvudrepresentant. Då en jämn representation av båda könen gör att studien kan 

appliceras på båda könen, medans en studie som är överrepresenterad av kvinnor inte 

kan appliceras på den manliga populationen (Polit & Beck 2017). Antalet deltagare i de 

inkluderade artiklarna var av variation. Då de kvalitativa artiklarna hade en spridning på 

sex (Akroute, & Bondas 2016) och 27 (Fry, Gallagher, Chenoweth & Stein-Parbury 

2014; Gallagher, Fry, Chenoweth, Gallagher & Stein-Parbury 2014) deltagare och de 

kvalitativa artiklarna hade en spridning på 68 (Ågård & Maindal 2009) och 456 

(Linnarsson, Benzein & Årestedt 2014) deltagare. Ett lågt antal deltagare som i 

artiklarna av (Akroute, & Bondas 2016; Ågård & Maindal 2009) kan göra att studiens 

trovärdighet minskar eller att den inte representerar populationen, medans ett högt antal 

deltagare möjliggör att den är representativ för populationen (Polit & Beck 2017). 

 

Den yngsta specificerade åldern var 18år (Lowry 2012; Tudor, Berger, Polivka, 

Chlebowy & Thomas 2014). Sedan skiljde det på det övriga artiklar med en yngsta ålder 

på 20år (Al-Mutair, Plummer & Copnell 2012) till 38år (Miller & Stiles 2009). Två 

artiklar valde att specificera åldern på sina deltagare på ett annat sätt, som majoriteten 

över 30år (Gallagher, Fry, Chenoweth, Gallagher & Stein-Parbury 2014) och som ett 

medelvärde (Fry, Gallagher, Chenoweth & Stein-Parbury 2014). Den högsta åldern på 

sjuksköterskan diffade mellan de inkluderade artiklarna. Den äldsta specificerade åldern 

var 65år (Linnarsson, Benzein & Årestedt 2014). Sedan skiljde de på det övriga artiklar 

från 59år (Madden & Condon 2007) till 46år (Köberich, Kaltwasser, Rothaug & 

Albarran 2010). Författaren tycker att det är en styrka att variationen är stor mellan 

åldrarna och samtidigt en svaghet då det ej går att bestämma ålder på en stor del av 

deltagarna i de inkluderade artiklarna. Polit & Beck (2017) påvisar att om en studie har 

stor variation så blir den mer representativ av populationen än om studien skulle ha låg 

variation i sin undersökningsgrupp. Antalet jobbade år som sjuksköterska var lika så av 

stor variation, där det varierade från tre månader till 42år som sjuksköterska. Detta är en 

svaghet då de sjuksköterskor som hade jobbat i tre månader kanske inte kvalificerade 

för de inkluderade artiklarnas studie och lika så en styrka då det ger variation i 

undersökningsgruppen (Polit & Beck 2017). De länder som studierna genomfördes i 
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varierade med de vanligaste länderna USA (Lowry 2012; Miller & Stiles 2009; Tudor, 

Berger, Polivka, Chlebowy & Thomas 2014) och Australien (Fry, Gallagher, 

Chenoweth & Stein-Parbury 2014; Gallagher, Fry, Chenoweth, Gallagher & Stein-

Parbury 2014; Youngson, Currey & Considine 2016). Detta utgör en styrka då 

variationen på undersökningsgruppen blir stor då litteraturstudien har artiklar från 10 

olika länder (Polit & Beck 2017). Tillskillnad från landet där studien genomfördes så 

var deltagarnas arbetsplats begränsad till akutvårdsmottagningar, intensivvårdsenheter 

och olika transportenheter vilket utgör en styrka då de inkluderade artiklarna söker en 

specifik erfarenhet i en specifik situation (Polit & Beck 2017) 

 

4.4 Metoddiskussion 

Syftet med den föreliggande studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av 

närstående i akuta vårdsituationer. För att svara på studiens syfte så användes designen 

beskrivande litteraturstudie, genom detta så sammanställer man tidigare forskning inom 

det valda området (Polit & Beck 2017). Databaserna som valdes för litteraturstudien var 

Pubmed samt Cinahl, dessa databaser har sitt primära fokus på forskning inom medicin 

och omvårdnad och är därför lämplig för litteraturstudien (Willman, Bahtsevani, 

Nilsson & Sandström 2016). En svaghet och styrka i arbetet var att författaren 

begränsade sig till enbart två databaser, då både Polig & Beck (2017) och Willman, 

Bahstevani, Nilsson & Sandström (2012) presenterar flera databaser och att varje 

databas har sin unika sökväg. Begränsningarna som användes i litteraturstudien var 

densamma för båda databaserna och dessa var: ej mer än 10 år gammal och på engelska. 

Det tillkom även två till ”begränsningar” dessa var att författaren skulle komma åt dem 

via högskolans datasystem samt att dessa artiklar var peer-reviewed. De få 

begränsningarna utgör en styrka i denna litteraturstudie, svagheten var att författaren 

inte kom åt alla artiklar då de ej gick att komma åt via högskolans datasystem och 

därigenom kan relevanta artiklar sållats bort. Den booleska termen AND användes vid 

sökningarna och därigenom så begränsar man antalet träffar man får. Detta i sig är en 

styrka då sökningen blir mer riktad mot ett specifikt område, svagheten med den 

booleska termen är att relevanta artiklar kan falla utanför sökorden och 

sökordskombinationen (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström 2016). En styrka i 

arbetet var att författaren exkluderade artiklar som handlade om palliativ vård och 

neonatal vård då dessa sätter den närstående har en annan funktion då, detta resulterade 
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då till att litteraturstudien fick ett mer specifikt resultat mot akuta vårdsituationer (Polit 

& Beck 2017) 

 

Författaren läste igenom titeln på totalt 1817 artiklar för att sedan välja ut 20 som 

verkade svara på litteraturstudiens syfte. Efter att författaren granskat dessa 20 artiklar 

exkluderades fem då dessa ej verkade svara på studiens syfte och kvar blev då 15 

artiklar som inkluderades till litteraturstudien, detta utgör en styrka i arbetet då 

artiklarna har bearbetats noggrant. Artiklarna som inkluderades till litteraturstudien var 

av både kvalitativ och kvantitativ ansats. Enligt Polit & Beck (2017) så finns det stora 

fördelar med att både ha kvalitativ och kvantitativ ansats, dessa är att studien får en 

fullständig bild av fenomenet med både siffror och ord. Då svar i siffror väcker frågor 

som endast kan svaras med intervjuer och intervjuer väcker frågor om hur en population 

ser på en annan fråga. Den stora svagheten med denna litteraturstudie var att arbetet 

skrevs och artiklarna analyserades av enbart en författare. Därigenom kan relevanta 

artiklar och slutsatser ha fallit bort då författaren har ett synsätt, även om författaren har 

förhållit sig objektiv. Då Polit & Beck (2017) påvisar på att flertalet författare som läser 

samma artikel och sedan diskuterar vad man kom fram till som optimalt. Artiklarna 

lästes flertalet gånger och sedan markerades med färgpennor för att identifiera olika 

teman/rubriker och skillnader/likheter mellan artiklarna, vilket Polit & Beck (2017) 

säger att man kan göra för att analysera artiklar.  

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Litteraturstudien visar på hur sjuksköterskan kan använda den närstående som en resurs 

i akuta vårdsituationer. Då den närstående sitter på värdefull information som inte alltid 

patienten kan framställa då patienten kan vara medvetslös. Den närstående kan även 

involveras i vården mer praktiskt, vilket har visat sig i tidigare forskning att de 

närstående vill deltaga i vården även aktivt. Litteraturstudien visar även på att detta inte 

är en enkel sak att göra utan att det kan vara en rejäl utmaning och att det inte alltid går 

att involvera närstående i akuta vårdsituationer. Den närstående kan utebli då tiden är 

knapp och vissa omvårdnadsmoment prioriteras före den närstående för att rädda livet 

på patienten.  

 

Sjuksköterskan skall därför vara beredd på att närstående kan vara en utmaning men att 

sjuksköterskan vinner mycket på att involvera dem närstående där det går, för att få in 
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vissa parametrar/information om allergi som sjuksköterskan inte känner till och därmed 

rädda ett liv eller underlätta en patients tillvaro i akuta vårdsituationer. 

 

4.6 Förslag till fortsatt forskning 

Den fortsatta forskningen bör vara riktad till hur man skall involvera de närstående i 

akuta vårdsituationer samt vilka behov de närstående har i akuta vårdsituationer, då det 

har visat sig i tidigare forskning att närstående vill deltaga även i akuta vårdsituationer. 

Den fortsatta forskningen bör även visa på vilka fördelar kan man vinna av det och vilka 

risker finns det i att involvera närstående i akuta vårdsituationer. För att sedan utarbeta 

en policy för själva konceptet som tillåter närstående att delta, med riktlinjer och val för 

vårdteamet. 

 

4.7 Slutsats 

I föreliggande litteraturstudie framkommer det blandade erfarenheter av närstående i 

akuta vårdsituationer. Stora utmaningar i att involvera närstående i akuta vårdsituationer 

har framkommit men lika så har det framkommit stora fördelar med att involvera de 

närstående i akuta vårdsituationer. Enligt ett personcentrerat arbetssätt ska man i största 

mån involvera de närstående då de närstående är en viktig del av vården. 
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Bilaga 1. Tabell II. 

Författare, titel och metod 

 

Författar

e, år & 

land 

Titel Design Undersökning

s-grupp 

Datainsamling

s-metod 

Dataanaly

s-metod 

Akroute & 
Bondas 

2016 

Norge 
 

 

 
 

 

 

 

Critical care 
nurses and 

relatives of 

elderly 
patients in 

intensive care 

unit – 
Ambivalent 

interaction 

Tolkande 
kvalitativ 

6 intensivvårds 
sjuksköterskor 

3 kvinnor och 3 män. 

 

Inklusionskriterier: 

Jobbat mer än 5 år på 

någon form av 
intensivvårdsavdelning

.  

 

Urvalsmetod:  

Ändamålsenlig 

Semistrukturerade 
intervjuer 

3 olika 
analysmetoder 

användes. 

Tolkande analys 
inspirerad av 

Graneheim och 

Lundman (2004), 
innehållsanalys 

samt kvalitativ 

innehållsanalys 

Al-Mutair, 
Plummer & 

Copnell 

2012 
Saudiarabien 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Family 
presence 

during 

resuscitation: 
a descriptive 

study of 

nurses’ 
attitudes from 

two Saudi 

hospitals 

Beskrivande 
kvantitativ 

137 sjuksköterskor 
med olika titlar.  

103 kvinnor och 6 män 

23 ej specificerade  
(SAKNAS 5 ST!) 

 

 

Inklusionskriterier: 

Att de jobbade på ett 

av de två sjukhusen 
samt mer än 1 års 

erfarenhet 

 
Urvalsmetod:  

Ändamålsenlig 

Enkätundersökning 
baserad på en enkät 

utvecklad av Lam et al. 

(2007) 

Tabulerad 
beskrivande och 

inferentiell 

statistik användes 
till de mesta. 

Beskrivande 

analys och 
frekvenstabeller 

användes för att 

beskriva 
populationen. 

Innehållsanalys 

användes för de 
öppna frågorna  

Fry, Gallagher, 

Chenweth & 
Stein-Parbury 

2014 

Australien 
 

 

 
 

 

Nurses’ 

experiences 
and 

expectations 

of family and 
carers o folder 

patients in the 

emergency 
department 

Kvalitativ 27 sjuksköterskor 

24 kvinnor och 3 män 
 

 

Inklusionskriterier: 
Minst 3 månaders 

erfarenhet av 

akutvårdsavdelning 
 

Urvalsmetod: 

Bekvämlighet 

Fokusgrupps intervju 

med semistrukturerade 
frågor och 

bandinspelning. 

Enkätundersökning 
användes för 

bakgrundsdata 

Enkäterna 

analyserades med 
beskrivande 

statistik. All data 

analyserades med 
Gibbs ramverk.  

Gallagher, Fry, 

Chenoweth, 

Gallagher & 
Stein-Parbury 

 2014 

Australien 
 

 

 
 

 

Emergency 

department 

nurses’ 
perception 

and 

experiences of 
providing care 

for older 

people 

Kvalitativ 27 sjuksköterskor 

24 kvinnor och 3 män 

 
Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskorna 

skulle vara anställd på 
akutvårdsavdelning 

och ha minst 3 

månaders erfarenhet. 
 

Urvalsmetod: 

Bekvämlighet 

Fokusgrupps intervju 

av olika storlek med 

semistrukturerade 
frågor och 

bandinspelning. 

Enkätundersökning 
användes för 

bakgrundsdata 

Data 

analyserades 

enligt Gibbs 
ramverk och 

tematiserades. 

Günes & 

Zaybak 

2009 
Turkiet 

 

 

 

 

 
 

 

A study of 

Turkish 

critical care 
nurses’ 

perspectives 

regarding 
family-

witnessed 

resuscitation 

Beskrivande 

kvantitativ 

135 sjuksköterskor 

135 kvinnor 

 
Inklusionskriterier: 

Mer än 2 års erfarenhet 

och arbetar på 
intensivvårdsavdelning 

eller 

akutvårdsavdelning 
 

Urvalsmetod: 

Ändamålsenlig 

Enkätundersökning 

utvecklad av Fulbrook 

et al. (2005) 

Data 

analyserades med 

beskrivande 
statistik 

Hayajneb 
2013 

Jordanian 
professional 

Beskrivande 
kvantitativ 

136 sjuksköterskor 
94 kvinnor och 42 män 

Enkätundersökning Beskrivande 
statistik 



 

 

 

Jordanien 
 

 

 
 

 

 
 

nurses’ 
attitudes and 

experiences of 

having family 
members 

present during 

cariopulmonar
y resuscitation 

of adult 

patients 

 
 

 

Inklusionskriterier: 
Ej specificerat 

 

Urvalsmetod: 
Ändamålsenlig 

Köberich, 

Kaltwasser, 

Rothaug & 
Albarran 

2010 

Tyskland 
 

 

 

 

Family 

witnessed 

resuscitation – 
experience 

and attitudes 

of German 
intensive care 

nurses 

Beskrivande 

undersökning. 

Kvantitativ 
ansats 

166 sjuksköterskor 

113 kvinnor och 52 

män.  
1 ej specificerat 

 

 
Inklusionskriterier: 

Ej specificerat 

 
Urvalsmetod: 

Bekvämlighet 

Enkätundersökning 

utvecklad av Fulbrook 

et al. (2005) 

Beskrivande 

statistik användes 

för att analysera 
data och tematisk 

analys användes 

för de skriftliga 
svaren. 

Larsson & 

Engström 
2012 

Sverige 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Swedish 

ambulance 
nurses’ 

experiences of 
nursing 

patients 

suffering 
cardiac arrest 

Beskrivande 

kvalitativ 
 

15 

ambulanssjukskötersko
r 

2 kvinnor och 5 män. 
8 ej specificerat 

 

Inklusionskriterier: 
Ambulanssjukskötersk

a med 

specialistutbildning 
inom prehospital 

akutsjukvård och med 

erfarenhet av 
prehospital HLR 

 

Urvalsmetod: 

Ändamålsenligt 

Semistrukturerad 

intervju 
 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Lowry 

2012 

USA 
 

 

 
 

 

 

“It’s just what 

we do”: A 

qualitative 
study of 

emergency 

nurses 
working with 

well-

established 
family 

presence 

protocol 

Beskrivande 

kvalitativ 

14 sjuksköterskor 

13 kvinnor och 1 man 

 
 

Inklusionskriterier: 

Ej specificerat 
 

Urvalsmetod: 

Bekvämlighet 

Ostrukturerad och 

semistrukturerad 

intervju. 
Enkätundersökning för 

bakgrundsdata 

Konceptuell 

innehållsanalys 

Madden & 

Condon 

2007 
Irland 

 

 
 

 

 
 

 

 

Emergency 

nurses’ 

current 
practice and 

understanding 

of family 
presence 

during CPR 

Beskrivande 

kvantitativ 

90 akutsjuksköterskor 

75 kvinnor och 15 män 

 
 

Inklusionskriterier: 

Akutsjuksköterska med 
minst 6 månaders 

erfarenhet av att arbeta 

på en stor level 1 
trauma 

akutvårdsavdelning 

 
Urvalsmetod: 

Bekvämlighet 

Enkätundersökning. 

Enkäten var baserad på 

en enkät utvecklad av 
Emergency Nursing 

Association 

För att identifiera 

och koda data 

som saknades så 
screenades den.  

Miller & Stiles 
2009 

USA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Family 
presence 

during 

resuscitation 
and invasive 

procedures: 

The nurse 
experience 

Fenomenologis
k design. 

Kvalitativ 

17 sjuksköterskor 
15 kvinnor och 2 män 

 

Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor som har 

deltagit vid 

återupplivning eller 
ingrepp där närstående 

har närvarat samt att de 

var villiga att prata om 
erfarenheten 

 

Semistrukturerad 
intervju 

Data 
analyserades 

enligt van 

manens (1990) 
teknik  



 

 

 

 Urvalsmetod: 
Bekvämlighet och 

snöboll 

Rahmqvist 
Linnarsson, 

Benzein & 

Årestedt 
2014 

Sverige 

 
 

 

Nurses’ views 
of forensic 

care in 

emergency 
departments 

and their 

attitudes and 
involvement 

of family 

members 

Tvärsnitts och 
multicenter 

design. 

Kvantitativ 
ansats 

457 sjuksköterskor 
372 kvinnor och 85 

män 

 
 

Inklusionskriterier: 

Ej specificerat 
 

Urvalsmetod: 

Bekvämlighet 

Web baserad enkät och 
instrumentet Families’ 

importance in nursing 

care – nurses’ attitudes 
(FINC-NA) 

Beskrivande 
statistik, multipel 

linjär regression 

och ordinär 
regression 

Tudor, Berger, 
Polivka, 

Chlebowy & 

Thomas 
2014 

USA 

 
 

 

Nurses’ 
perceptions of 

family 

presence 
during 

resuscitation 

Tvärsnitts 
design med 

kvantitativ 

ansats 

152 sjuksköterskor 
134 kvinnor och 18 

män 

 
Inklusionskriterier: 

Sjuksköterska över 

18år och anställd på 
sjukhuset 

 

Urvalsmetod: 

Bekvämlighet 

Enkätundersökning 
 

 

Beskrivande 
statistik 

Youngson, 

Currey & 
Considine 

2016 

Australien 
 

 

 
 

 

 
 

Family 

presence 
during 

management 

of acute 
deterioration: 

Clinican 

attitudes, 
beliefs and 

perceptions of 

current 
practices 

Beskrivande 

explorativ 
design. 

Kvantitativ 

ansats 

156 vårdpersonal varav 

111 sjuksköterskor.  
114 kvinnor och 42 

män 

 
 

 

 
Inklusionskriterier: 

Ej specificerat 

 
Urvalsmetod: 

Bekvämlighet 

Enkätundersökning Beskrivande 

statistik, chi2 test, 
Fishers exakt test 

och Kruskal-

Wallis test 

Ågård & 
Maindal 

2009 

Danmark 
 

 

 
 

 

Interacting 
with relatives 

in intensive 

care unit. 
Nurses’ 

perceptions of 

a challenging 
task 

Tvärsnitts och 
explorativ 

korrelations 

design. 
Kvantitativ 

ansats 

68 sjuksköterskor 
Kön ej specificerat 

 

 
Inklusionskriterier: 

Ej specificerat 

 
Urvalsmetod: 

Bekvämlighet 

Enkätundersökning 
baserad på Banduras 

teori och Hickey och 

lewandowskis (1988) 
enkät. 

Beskrivande 
statistik, non-

parametric 

statistik och 
linjär regrission 

 

  



 

 

 

Bilaga 2. Tabell III. 
 

Författare, syfte och resultat 

Författare, år & land Syfte Resultat 
Akroute & Bondas 
2016 

Norge 

 
 

 

 

Att utforska och beskriva erfarenheterna 
av intensivvårdssjuksköterskor i relation 

till närstående till äldre patienter, 80 år 

och äldre inlagda på en 
intensivvårdsavdelning 

närstående ses som en resurs för 
akutsjuksköterskan då dem närstående 

ger värdefull information om patienten. 

Samtidigt som dem närstående kan vara 
en börda för akutsjuksköterskan då dem 

närstående har overkliga förväntningar 

på vården och personalen. 

Al-Mutair, Plummer & Copnell 
2012 

Saudiarabien 

 
 

 

 

 

 

Att identifiera attityden hos 
sjuksköterskor gentemot närvarande av 

familj vid återupplivning 

Sjuksköterskor med erfarenhet av att 
återuppliva patienter vid närvaro av 

närstående är negativt inställd till 

konceptet medans sjuksköterskor som ej 
har den erfarenheten är positivt inställd. 

Samband mellan sjuksköterskans attityd 

till att närstående ska närvara vid 

återupplivning och sjuksköterskans ålder, 

kön, titel, arbetserfarenhet och 

arbetsplats kan ej ses. 

Fry, Gallagher, Chenweth & Stein-

Parbury 

2014 
Australien 

 

 
 

 

 

Att utforska erfarenheter och 

förväntningar som sjuksköterskor har på 

familj och vårdgivare som med äldre 
patienter på en akutmottagning 

 

Sjuksköterskorna här kategoriserar 

närstående /anhörigvårdare utifrån tid. 

Första kategorin är om de tar tid från 
sjuksköterskan. Andra kategorin är om 

de spar tid åt sjuksköterskan. Tredje 

kategorin är om de närstående 
försvårande kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och patienten. 

Gallagher, Fry, Chenoweth, Gallagher 

& Stein-Parbury 

2014 
Australien 

 

 

Att undersöka sjuksköterskors 

perception och erfarenheter av att ge 

vård till äldre patienter på 
akutmottagningen 

Kraven som sjuksköterskan och den 

närstående ställer på varandra stämmer 

inte överens när det kommer till 
patientsäkerhet och kvaliteten på 

omvårdnaden samt att närstående kan ses 

som ett potentiellt säkerhetsnät för 
sjuksköterskan. 

Günes & Zaybak 

2009 

Turkiet 
 

 

 

 

 

 

Att bestämma erfarenhet och attityd hos 

turkiska intensivvårdssjuksköterskor 

gällande närvarande av familjer vid HLR 

Det framgår att majoriteten av 

sjuksköterskorna inte vill ha närstående 

närvarande vid återupplivning eller HLR. 
En av orsakerna är att sjuksköterskorna 

vill skydda patientens närstående från 

den traumatiska händelsen och en annan 
del var de närstående antingen skulle 

störa processen eller att det var för 

stressigt 

Hayajneb 

2013 

Jordanien 
 

 

 
 

 

 

Att identifiera jordanska sjuksköterskors 

erfarenheter och attityder till närvarande 

av familjer vid HLR på vuxna patienter 

Det framgår i denna studie att 

majoriteten av sjuksköterskorna inte 

hade någon positiv upplevelse av att ha 
närstående närvarande vid 

återupplivning. En tredjedel av 

sjuksköterskorna hade en negativ 
upplevelse. Majoriteten av 

sjuksköterskorna tror även att närstående 

ska störa återupplivningen. 

1 Köberich, Kaltwasser, Rothaug & 

Albarran 

2010 
Tyskland 

 

 
 

 

 
 

Att utforska tyska 

intensivvårdssjuksköterskors 

erfarenheter och attityder gentemot 
familjer vid HLR. 

Majoriteten av 

intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att 

den närstående kunde störa 
återupplivnings momentet. Hälften av 

intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att 

de närstående skulle drabbas negativt. 
Vissa intensivvårdssjuksköterskor 

uttryckte rädsla för hot och våld vid 

återupplivnings momentet.  

Larsson & Engström 

2012 

Sverige 
 

 

 
 

Att utforska ambulanssjukvårdares 

erfarenheter av att vårda patienter med 

hjärtinfarkt 

Till en början så ligger allt fokus på 

patienten, men sedan när läget har lugnat 

sig så involveras patienten. Patienten ses 
som en resurs för ambulanspersonalen så 

länge patienten inte är i vägen och stör 

vårdmomentet. Ambulanspersonalen har 
en positiv inställning till att närstående 



 

 

 

 

 

 

 

närvarar vid vårdmomentet då de 
närstående kan se att 

ambulanspersonalen gör allt dem kan för 

att rädda patienten. 

Lowry 

2012 

USA 
 

 

 
 

Att (1) beskriva nyttan och skadan av att 

närvara som familj, från sjuksköterskans 

perception av att jobba med väl 
etablerade familjenärvaro protokoll och 

(2) definiera familjenärvaro med 

sjuksköterskornas perception 

Fördelarna med att ha de närstående 

närvarande var bland annat att de kunde 

se att vårdpersonalen 
(akutsjuksköterskorna) gjorde allt de 

kunde för patienten och att de fick en 

chans att acceptera dödsfallet. Bara en 
negativ upplevelse hade 

uppmärksammats av 

akutsjuksköterskorna. 

Madden & Condon 
2007 

Irland 

 
 

 

Att utforska nuvarande sjuksköterskors 
arbete och förståelse av familjenärvaro 

vid HLR. 

Två tredjedelar av sjuksköterskorna lät 
den närstående närvara vid HLR. Hälften 

av sjuksköterskorna ansåg att 

återupplivning med närstående 
närvarande kunde skapa konflikt mellan 

vårdpersonalen och den närstående. 

Miller & Stiles 
2009 

USA 

 
 

 

 
 

Att utforska sjuksköterskans erfarenheter 
av familjenärvaro vid HLR och andra 

svåra ingrepp 

Sjuksköterskorna såg närvarandet av 
närstående vid svåra ingrepp som en 

möjlighet att koppla an till de närstående, 

som ett sätt att involvera familjen i 
omvårdnaden. Det framkommer även att 

sjuksköterskorna anser att man bör ha ett 

försiktigt tillvägagångssätt då de inte 
alltid lämpar sig med att ha den 

närstående närvarande. 

Rahmqvist Linnarsson, Benzein & 
Årestedt 

2014 

Sverige 
 

 

 
 

 

 

Att beskriva sjuksköterskans syn på 
rättsmedicinsk vård till offer för våld och 

deras familjer på akutmottagningar, att 

identifiera faktorer associerade med 
sjuksköterskans attityd gentemot 

familjerna och undersöka om attityden 

var förknippad med involveringen av 
patientens familjer i vården 

Om sjuksköterskan var av det kvinnliga 
könet och hade genomgått liknande 

händelser som patienten så var det 

vanligare att patientens familj 
involverades i omvårdnaden. En liten del 

av sjuksköterskorna ansåg att det inte var 

en del av deras jobb eller att de inte var 
specificerat i rutinerna att involvera 

patientens närstående. 

Tudor, Berger, Polivka, Chlebowy & 
Thomas 

2014 

USA 

 

 

 

Att utforska sjuksköterskans erfarenhet 
av återupplivning, perceptionen av risk 

och nytta av att ha familjenärvaro samt 

självförtroendet av att ha familjenärvaro 

vid återupplivning  

Sjuksköterskorna ansåg att ha närstående 
närvara vid återupplivning var positivt då 

de närstående kunde se att personalen 

gjorde allt för patienten. Största skadan 

eller nackdelen ansåg sjuksköterskorna 

vara risken för att den närstående skulle 

störa återupplivningsmomentet. 

Youngson, Currey & Considine 

2016 

Australien 
 

 

 
 

 

 

Att undersöka sjukvårdpersonals 

attityder, tro och perception av 

nuvarande praxis kring familjenärvaro 
vid episoder av akut försämring hos 

vuxna patienter på akutmottagningar 

Sjuksköterskor med doktorand 

kvalifikationer var mer positivt inställd 

till konceptet med att ha närstående 
närvara vid försämring av patienten än 

vad sjuksköterskor som inte hade 

doktorerat var. Doktorand 
sjuksköterskorna höll inte heller med om 

att ha närstående närvara skulle påverka 

kommunikationen i vårdlaget.  

Ågård & Maindal 

2009 

Danmark 
 

 

 
 

 

 

 

Att (1) beskriva hur danska 

intensivvårdssjuksköterskor uppfattar 

personliga kunskaper, färdigheter och 
resultatförväntningar av att integrera 

med närstående. Att (2) utforska 

relationen mellan personliga kunskaper 
och resultatförväntningar och 

sjuksköterskans attityd gentemot 

involveringen av närstående i 

vårdrelaterade uppgifter och att tillåta 

närstående att närvara vid kritiska 

situationer  

Sjuksköterskorna var delvis negativt 

inställd till att ha närstående närvara vid 

svåra ingrepp på patienten, den primära 
orsaken var att det inte fanns utrymme 

eller personal för det. En annan 

sjuksköterska uttryckte sig att det kunde 
hjälpa patientens närstående att förstå 

svårigheten i situationen. 



 

1 

 

 


