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Sammanfattning 
Bakgrund: I dagens samhälle uppsöker många människor akutsjukvård för behandling av 

mer eller mindre akuta skador och sjukdomar. Akutmottagning och akutvårdsavdelning är två 

delar inom akutsjukvården där arbetet för vårdpersonal ofta innebär ett högt arbetstempo där 

stress är vanligt förekommande. Samtidigt som man ska hantera stressen ska sjuksköterskan 

kunna omhänderta och prioritera patienter efter deras behov. Sjuksköterskans 

omhändertagande är relaterat till patientens upplevelse av mötet och är avgörande för att de 

ska uppleva trygghet och tillit. Syfte: Att beskriva upplevelser av att vara närstående till en 

patient inom akutsjukvården. Metod: En beskrivande litteraturstudie som baseras 10 

vetenskapliga artiklar som sökts fram via databaserna Pubmed och Cinahl. Huvudresultat: 

Närstående till patienter inom akutsjukvården upplevde att en god kommunikation, 

information och att de fick möjlighet att närvara var betydelsefullt för att få en positiv och 

trygg upplevelse. Majoriteten av närstående upplevde att det fanns otillräcklig kommunikation 

och informationsutbytet var dåligt oavsett om de var närvarande i behandlingsrummet eller 

inte. När de väl fick någon information var den ej förståelig. Miljön inom akutsjukvården 

uppfattades av många närstående som stökig på grund av oljud från apparater, dåligt utrymme 

och att sjuksköterskorna var otillgängliga. Slutsats: Det finns mycket fakta om patienter och 

sjuksköterskors upplevelser inom akutsjukvården, men i mindre omfattning om närståendes 

och därmed glöms de ofta bort. Det är därför viktigt att lyfta fram närståendes upplevelser för 

att sjuksköterskan och övrig personal ska få ökade kunskaper för att inkludera de i 

omhändertagandet i akutsjukvården.  

 

Nyckelord: Akutsjukvård, Närstående, Släktingar, Upplevelser 
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Abstract 

Background: In today’s society many people seek emergency medical service for treatment 

of more or less acute diseases. Emergency room and emergency department are two pieces in 

the emergency medical service where the personnel usually works under time pressure and 

stress in high rate. Meanwhile handling the stress the nurse is expected to handle and 

prioritize patients regarding their needs. Nurses emergency care are related to the patients 

experience in the personal meeting to feel safe and confidence.  

Aim: To describe relatives experiences in the Emergency medical services.  

Method: This is a descriptive literature study including 10 scientific studies that were found 

in the databases Pubmed and Cinahl. Main result: Relatives percieved that good 

communication, information and the opportunity to be present was meaningful and important 

in order to have a positive and safe experience of emergency medical service. The majority of 

relatives experienced that there was a lack of communication and the exchange of information 

was bad, whether if they were present in the treatment room or not. When they once had any 

information, it was not understandable. The environment in the emergency medical service 

was percieved by many relatives as messy, because of noise from the devices, poor space and 

the nurses were not available. Conclusion: There are plenty of facts about patients and nurses 

experiences in emergency medical service, but there is only few researches about relatives 

experiences and therefore they are often forgotten. Thus it is important to highlight the 

relatives experiences because nurses and other personnel will get more knowledge to be able 

to include them in the nursing at the emergency medical services. 

 

Keywords: Emergency medical service, Experiences, Family, Relatives 
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1.Introduktion 
 
Akut skada eller sjukdom kan drabba alla människor. Oavsett vart en sjuksköterska arbetar 

kommer han/hon någon gång, i mindre eller större utsträckning, i kontakt med akuta 

situationer där man genom ett akut omhändertagande tar hand om den drabbade individen 

(Almerud - Österberg 2014).  

Begreppet akut är ett sjukdomstillstånd som innebär en plötslig och hastigt framträdande 

sjukdom eller en plötslig skada. Sjukdomstillstånd som anses vara akut ska inte vänta längre 

än en timme innan åtgärder utförs (Socialstyrelsen 2018). Ett akut omhändertagande innebär 

att man omedelbart tar hand om den plötsliga skadan som skett utan någon förvarning 

(Almerud - Österberg 2014).  

Socialstyrelsen (2018) beskriver i sin rapport att ungefär två miljoner människor besökte 

akutmottagning i Sverige år 2017. Besökarna var 19 år eller äldre och jämt fördelade mellan 

kvinnor och män. För barn under 18 år saknas statistik på grund av att denna åldersgrupp 

organiseras olika beroende på regioner och landsting. 

 

Akutsjukvård är ett brett ämne och kan innebära många olika områden. Akutmottagning som 

beskrivs ovan är en del av akutsjukvården som kommer att beskrivas i denna studie men vi 

kommer även att beskriva akutsjukvård som sker på akutvårdsavdelning. 

 

1.1 Akutsjukvård 
I dagens samhälle uppsöker många människor akutsjukvård. Akutsjukvård innefattar 

utredning, diagnostik och behandling av akuta sjukdomar, olyckor samt trauman som drabbar 

alla åldrar. Inom akutsjukvård ingår att under strikta tidsmässiga tillstånd och begränsad 

vetskap om patientens bakgrund, samtidigt kunna utöva en bred kunskap om olika tillstånd 

samt att prioritera patienten utifrån tillståndet och de resurser som finns (Socialstyrelsen 

2013).   

Vissa patienter söker till akutsjukvården för mindre akuta tillstånd för att det är svårt att få tid 

hos sin ordinarie läkare, men de flesta som söker hjälp har någon känsla av smärta eller 

obehag och söker därför oftast för allvarligare tillstånd som kräver snabbare åtgärder och 

fortsatt behandling inom slutenvård på en akutvårdsavdelning. Allvarligare tillstånd kan 

exempelvis vara kardiologiska besvär eller trauman som trafikolyckor eller fallolyckor 

(Wikström 2018).  
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1.2 Sjuksköterskans omhändertagande inom akutsjukvård 
Där akutsjukvård bedrivs har sjuksköterskan ett stort ansvar och är oftast den första som 

möter patienten. Det krävs goda kunskaper och klinisk erfarenhet för att kunna prioritera 

arbetet utifrån patientens tillstånd (Wikström 2018). Att göra en klinisk prioritering vid möte 

med patient kallas för att utföra triagering. Vid triagering grundas beslut utifrån sin kliniska 

erfarenhet och kunskap för att avgöra hur patienten ska prioriteras och sedan behandlas 

(Andersson, Omberg & Svedlund 2006). 

  

I rollen som sjuksköterska är det viktigt att vara öppen och lyssna på patienten för att få en 

förståelse för individens unika upplevelse. Det handlar också om att ge information till 

patienten för att hen ska känna sig delaktig i vården och inte känna sig bortglömd i den akuta 

situationen. Att närvara, beröra och visa empati för patienten kan inte ersättas av behandling 

och medicinsk teknik och därmed är sjuksköterskans närvarande roll i omvårdnaden viktig 

(Almerud-Österberg 2014). 

  

I sjuksköterskans omhändertagande inom akutsjukvården ingår samarbete i team mellan olika 

personalkategorier. Teamarbetet anses ha en positiv inverkan på patientens resultat av vård då 

patientens behov kan tillgodogöras tidigare och snabbare. Genom att arbeta som ett team kan 

bedömning för livsviktiga tecken och symtom, dokumentation, smärtlindring samt övriga 

åtgärder utföras tre gånger så snabbt, vilket skapar lugn hos patienten (Grover, Porter & 

Morphet 2017).  

Sjuksköterskor får även en ökad arbetstillfredsställelse, minskad stress och oro när de får 

arbeta tillsammans med andra. Att hjälpas åt är en viktig del i deras omhändertagande. Genom 

vetskapen att det finns någon som kan hjälpa till eller ta över arbetsuppgifter ger ett lugn och 

minskar stressen i den oftast, livliga miljön. Det är även en trygghet att veta att en av 

sjuksköterskorna i varje team har en ledarroll vilket gör att teamet har någon att förlita sig på 

samt någon som har det yttersta ansvaret för patienterna (Grover et al. 2017).  

  

1.3 Närstående - en definition 

Begreppet närstående har många olika betydelser. Socialstyrelsens definition på 

närståendebegreppet är att det främst riktar sig till familjen som innefattar exempelvis 

barn/föräldrar/syskon, mor - och farföräldrar och make/maka (Socialstyrelsen 2011). 

Närstående kan även vara en granne eller nära vän (Carlsson & Wennman - Larsen 2014).  
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1.4 Upplevelse 

Upplevelse är en tolkning om hur individen upplever saker och ting runt omkring sig. Alla är 

vi olika och varje individ är unik, vilket också innebär att varje individ har sin unika 

upplevelse. Detta betyder att en individ kan uppleva en viss sak medan en annan kan uppleva 

samma situation olik den andres (Dahlberg & Segesten 2010). 

 

1.4.1 Patientens upplevelser 

Ett flertal patienter tycker att sjuksköterskan visar ett organiserat tillvägagångssätt i sin 

professionella roll fastän de ofta har ett högt tempo i deras arbete. Detta resulterar i att 

patienter ändå, trots det höga tempot, upplever säkerhet, trygghet och förtroende till 

sjuksköterskan (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais 2004). 

Trots att patienten är svårt skadad och har svårt att uttrycka sig är det viktigt att vårdpersonal 

förmedlar information till patienten för att få honom eller henne delaktig i vården. Detta 

medför även att patienten upplever ett lugn när de hör vad personalen säger (O’Brien et al. 

2004). 

Vissa patienter som söker till akutsjukvården har en upplevelse av att inte bli tillräckligt sedd 

och hörd för deras sjukdomstillstånd. Detta gör att de måste överdriva sin historia och sitt 

uppträdande för att inte bli ignorerad eller inte bli ordentligt omhändertagen. Samtidigt som 

de flesta upplever detta är det en del som känner trygghet när de kommer till en 

akutmottagning eller akutvårdsavdelning. Att detta skiljer sig åt beror bevisligen på patientens 

unika upplevelser av personalens omhändertaganden, deras tidigare besök samt vårdmiljön 

(Olthuis, Prins, Smits, Pas, Bierens & Baart 2014).  

Graham, Endacott, Smith & Latour (2019) har gjort en studie som visar att upplevelser av 

missnöje om miljön var mest rapporterat hos äldre patienter. De upplevde att det var mycket 

buller och ljud, en lång väntan, brister angående integritet då det var mycket folk i alla 

utrymmen som fanns, samt att det var svårt att orientera sig och skapa kontakt med 

personalen.  

Flera patienter upplevde att de fick en bra upplevelse vid första mötet mellan dem och 

vårdpersonalen då de upplevde att de behandlades med respekt. Att de däremot fick sitta i 

väntrummet och vänta i flera timmar utan någon information om väntetiden gjorde att de 

upplevde situationen/mötet sämre. De ansåg att det var bättre att få veta hur lång väntan det 



 7 

var och hur man prioriterades istället för att de inte fick någon information alls (Göransson & 

Von Rosen 2010). 

  

1.4.2 Sjuksköterskans upplevelser 

Sjuksköterskans upplevelser av närståendes närvaro vid omhändertagande av patient inom 

akutsjukvården varierar. Faktorer som påverkar är bland annat sjuksköterskornas erfarenhet. 

Sjuksköterskor med lång erfarenhet känner sig trygga med närståendes närvaro medan de 

sjuksköterskor som inte har lika mycket erfarenhet inom akutsjukvården känner sig negativ 

till närvarandet då de blir stressade och känner press på sig själv (Youngson & Considine 

2016).  

Fry, Gallagher, Chenoweth & Stein - Parbury (2013) har gjort en studie som beskriver att 

vissa sjuksköterskor upplevde att tiden var avgörande för hur mycket delaktighet familjen 

erbjöds. De upplevde att närstående kunde ta för mycket tid från deras arbete för att de ställde 

mycket frågor och sjuksköterskan hade då inte tid att svara dem eller ge någon information 

under det akuta omhändertagandet. De kunde även uppleva att de närstående tog för mycket 

plats vilket gjorde sjuksköterskan stressad. Ibland kunde en hel familj med sex personer vilja 

närvara vilket skapade problem för att nå målen i patientens vård. Sjuksköterskan upplevde att 

han/hon blev begränsad i sitt arbete och inte kan utföra sina uppgifter korrekt, vilket 

upplevdes frustrerande. 

Det som sjuksköterskor upplevde positivt var att närstående kunde vara en viktig 

informationskälla om patienten var okontaktbar. Det kunde vara livsavgörande för patienten 

och sjuksköterskan sparade viktig tid genom att slippa leta efter information. Om patienten 

däremot kunde kommunicera så ansåg sjuksköterskorna att de närstående kunde vara en 

begränsning i kommunikationen mellan patient och vårdare om de pratade istället för 

patienten. Att patienten fick berätta själv oavbrutet utan att närstående skulle lägga sig i var 

det bästa sättet för att involvera patienten i sin egen vård (Fry et al. 2013). 

 

1.5 Teoretisk referensram 

Stress är vanligt förekommande inom akutsjukvården som både sjuksköterskan, patienten och 

närstående kan uppleva och påverkas av. För att de ska lära sig hantera denna stress har 

författarna i denna studie valt coping som teoretisk referensram.  
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Coping är en strategi och ett hjälpmedel för att ta sig an krav och utmaningar i stressade 

situationer.  De tre vanligaste förekommande copingstrategierna som används är 

problemfokuserad-, emotionsfokuserad- och meningsskapande coping. Med hjälp av dessa 

copingstrategier kan individen få personlig kontroll genom att lära sig hantera olika problem 

och faktorer som utlöser stress (Harris-Kalfoss 2011).  

Problemfokuserad coping är en strategi som används när någon effektivt vill reda ut ett 

problem eller en lösa en stressig situation. Detta utförs genom att antingen söka hjälp från 

andra individer för att försöka lösa problemet eller så fokuserar man på att lösa situationen 

ensam genom att ändra någonting hos sig själv. Emotionsfokuserad coping används för att 

förändra upplevelsen av situationen. Detta kan utföras genom att omvandla, acceptera och 

minska kraften i sina egna känslor vilket ger kontroll över både situationen och sina egna 

känslor. Meningsskapande coping handlar om att finna positiv mening i stressiga situationer 

genom att försöka undvika det negativa tänkandet och istället se det positiva som kan utvinnas 

från situationen (Harris-Kalfoss 2011).  

Problemfokuserad coping var allt vanligare än emotionsfokuserad coping när 

sjuksköterskorna skulle hjälpa patienters närstående att hantera ångest om de varit med om ett 

trauma. Trauma är något som dagligen ingår inom akutsjukvården och det är viktig att kunna 

hantera följderna som kan bli efter ett trauma i framtiden (Rahnama, Shahdi, Bagheri, 

Moghadam & Absalan 2017).  

  

Sjuksköterskor upplever ofta stress inom akutsjukvård som en följd av tung arbetsbelastning 

eller kritiskt skadade patienter. Sjuksköterskor kan då använda sig av coping genom att ta 

initiativ och samla närstående för att prata om jobbiga tankar, vilket inte bara hjälper 

sjuksköterskan själv att hantera situationen utan det hjälper även närstående och patienter 

(Harris - Kalfoss 2011). Att ta hjälp av andra arbetskollegor för att prata om problemet kan 

också underlätta för sjuksköterskan (Abraham et al. 2018).  

 

1.6 Problemformulering 

Akutsjukvård handlar om att snabbt omhänderta akut sjuka och skadade patienter där 

personalen kan uppleva stress av att närstående är närvarande. Eftersom fokus finns på 

patienten är det svårt att göra de närstående tillfredsställda. Tidigare forskning beskriver 

akutsjukvården utifrån sjuksköterskans och patientens upplevelser men i mindre utsträckning 

om närståendes. Därför kan en sammanställning av forskning utifrån närståendes upplevelser 

vara betydelsefullt. Att få förståelse för de närstående är viktigt inom sjuksköterskans 
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omhändertagande då närstående också är en del i omvårdnaden. Med hjälp av denna 

litteraturstudie kommer sjuksköterskor få en bättre uppfattning av hur närstående upplever 

vården samt hur sjuksköterskan ska arbeta för att närstående ska få så bra upplevelser som 

möjligt.  

 

1.7 Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva upplevelser av att vara närstående till en patient 

inom akutsjukvården.  

1.8 Frågeställning 

Hur upplevs det att vara närstående till en patient inom akutsjukvården? 

 

2.METOD 
2.1 Design 

Detta är en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2017).  

2.2 Sökstrategi  

Artiklar som inkluderades i litteraturstudien söktes i databaserna Medline via Pubmed och 

CINAHL. Enligt Polit & Beck (2017) är de databaserna mest relevanta för området 

omvårdnad. MeSH - termer (Medical Subject Headings) i Medline via Pubmed och Cinahl 

Headings i CINAHL användes i sökningen. MeSH-termer och Cinahl Headings har liknande 

innebörd som sökordet vilket underlättar sökningen efter artiklar då det blir en mer specifik 

sökträff (Polit & Beck 2017). Sökord användes även som fritext som vi sedan kombinerade 

med dessa MeSH - termer och Cinahl Headings. Sökorden som användes utifrån syftet var: 

Emergency Medical Service [MeSH], Family [MeSH], Experience (Fritext), Critical care 

(Fritext), Relatives (Fritext), Nursing (Fritext), Support (Fritext), Emergency (Fritext), 

Professional-Family Relations [Cinahl headings/ MeSH], Experiences (Fritext), Emergency 

Service [Cinahl headings] och Family attitudes [Cinahl headings]. Sökningarna genomfördes 

med en term i taget och sedan kombinerades med den booleska termen AND som används för 

att begränsa en sökning (Polit & Beck 2017). Enligt Polit och Beck (2017) är det bra att 

använda begränsningar i sökningarna för att få aktuell forskning. Begränsningar som 

användes var att artiklarna ska vara skrivna på engelska, publicerade inom de 10 senaste åren 

och att artiklarna ska finnas via Högskolan i Gävle. Sökningarna presenteras i söktabell (se 

tabell 1).  
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Tabell 1. Söktabell 

 

Databas Begränsningar, 
sökdatum 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
möjliga 

Valda 
artiklar 

Medline 
via 
PubMed 

Engelska 
10 år 
Högskolan i 
Gävle 
2019-08-28 

  

Emergency Medical 
Service [MeSH] 
AND Experience 
(Fritext) 

80 9 4 

Medline 
via 
PubMed 

Engelska 
10 år 
Högskolan i 
Gävle 
2019-08-28 

  

Critical care (Fritext) 
AND Relatives 
(Fritext) AND 
Nursing (Fritext) 
AND Support 
(Fritext) AND 
Emergency (Fritext) 

99 8 3 

Medline 
via 
PubMed 

Engelska 
10 år 
Högskolan i 
Gävle 
2019-08-28 

  

Emergency Medical 
Services [MeSH] 
AND Professional- 
Family Relations 
[MeSH] AND 
Experiences (fritext) 

22 3 2 

Cinahl 
Engelska 
10 år 
Högskolan i 
Gävle 
2019-08-28 

  

Emergency Service 
[Cinahl Headings] 
AND AND 
Professional-Family 
Relations [Cinahl 
Headings] AND 
Family Attitudes 
[Cinahl Headings] 

5 1 1 

      Summa:206 Totalt:21 Totalt:10 
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2.3 Urvalskriterier  

Inklusions- och exklusionskriterier används för att en studie ska vara reproducerbar, vilket 

innebär att en annan individ ska kunna använda samma kriterier och få liknande slutsatser och 

resultat (Polit & Beck 2017). 

Vi har inkluderat artiklar som var primära studier och som svarade på vår studies syfte. 

Vi har exkluderat artiklar som var litteraturstudier samt de som inte svarade på vår studies 

syfte. Även artiklar som handlade om ambulanssjukvård och annan prehospital sjukvård 

exkluderades. De artiklar där akutsjukvård utfördes på andra platser som inte var på sjukhus, 

t.ex. äldreboende samt studier där specialistsjuksköterskor ingick exkluderades. 

 

2.4 Urvalsprocess 

Av totalt 206 artiklar var det 17 litteraturstudier och 7 dubbletter som valdes bort. 182 artiklar 

återstod varav 154 svarade på fel syfte utifrån rubrikerna. Sedan återstod 28 artiklar där 

abstrakt lästes och 7 artiklar valdes bort på grund av att de inte svarade på studiens syfte. 

Totalt återstod 21 artiklar. Dessa 21 artiklar relevansbedömdes enligt en mall (se tabell 2, 

bilaga 1). Efter denna relevansgranskning av artiklarna föll 9 bort på grund av att de inte 

uppnådde vår studies inklusionskriterier. Detta resulterade i 12 artiklar som ansågs svara på 

studiens syfte och frågeställning. Efter en kvalitetsgranskning (se tabell 3, bilaga 2) och 

(tabell 4, bilaga 3) föll ytterligare 2 av dessa artiklar bort på grund av dålig kvalité då det 

saknades ett tydligt resultat i dessa. Det återstod då 10 artiklar som används i vår studie, se 

figur 1 nedan.  

 
Figur 1. Flödesschema  
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2.5 Dataanalys 

Författarna läste de 10 artiklar som inkluderats i litteraturstudien individuellt upprepade 

gånger med fokus på resultatdelen för att ta del av relevant innehåll som svarar på studiens 

syfte (Aveyard, 2014). Innehållet diskuterades sedan tillsammans. För att strukturera upp 

resultatets innehåll använde vi oss av en metodologisk tabell (se tabell 5, bilaga 4) och en 

resultattabell (tabell 6, se bilaga 5). Detta för att tydligare se vardera artikels innehåll. 

Det innehåll i artiklarnas resultatdel som var relevant för studiens syfte markerades och 

nyckelord skrevs ned. Syftet med detta var enligt Aveyard (2014) för att enklare kunna 

identifiera likheter och skillnader i respektive artikel. 

Författarna diskuterade och jämförde framkomna likheter och skillnader. Dessa markerades 

med färgpennor för att strukturera och sammanföra viktigt innehåll. Utifrån dessa likheter och 

skillnader kunde vi genom en tematisk analys skapa olika teman. Tematisk analys innebär att 

man fokuserar på att se olika mönster i artiklarnas resultat för att hitta teman (Aveyard, 2014). 

Teman presenteras i huvudtema och subtema i tabell under resultat (se tabell 7) och i löpande 

text. 

 

2.6 Etiska överväganden  

Författarna i denna studie har tillämpat ett etiskt förhållningssätt genom att varit objektiva i 

vår granskning av artiklar. Att vara objektiv innebär att vara kritisk och opartisk för att inte 

utgå från våra egna åsikter och tankar när artiklarna lästes igenom (Polit & Beck 

2017).  Genom att författarna i föreliggande studie angivit referenser i löpande text och 

referenslista, enligt Harvards referenssystem, har falsifiering och plagiering undvikits när 

författarna beskrivit andra studiers resultat. Etiska överväganden har redovisats i de artiklar 

som inkluderats i studien (Polit & Beck 2017).  

 

3.Resultat 

Resultatet baseras på 10 vetenskapliga artiklar varav 8 kvalitativa, 1 kvantitativ samt 1 mixad 

kvalitativ/kvantitativ artikel. Sammanfattning av artiklarnas syfte och resultat presenteras i 

tabell (se tabell 6, bilaga 5). Samtliga artiklar presenteras i text och tabell nedan (se tabell 7) 

med tre huvudteman: Upplevelsen av kommunikation, upplevelsen av närvaro, upplevelsen av 

miljö, samt fyra subteman: God kommunikation, bristande kommunikation, att vara 

närvarande, att inte vara närvarande.  
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Tabell 7. Tematabell 

Huvudteman Subteman 

Upplevelsen av kommunikation God kommunikation 

Bristande kommunikation 

Upplevelsen av närvaro Att vara närvarande 

Att inte vara närvarande 

Upplevelsen av miljö   

  

3.1 Upplevelsen av kommunikation 

3.1.1 God kommunikation 

Kommunikation och information är mycket viktigt inom akutsjukvården. Närstående 

upplevde att ett bra möte från vårdpersonalen var grunden för en bra kommunikation. Att 

vårdpersonalen tog sig tid och lyssnade på dem, svarade på frågor men även ställde frågor till 

dem gjorde att de upplevde sig bli sedda och inkluderade i både kommunikationen och vården 

(Barreto, Marcon & Garcia - Vivar 2016; Cypress 2014; Morphet et al. 2015).  

När närstående hade en släkting som fick akut omhändertagande upplevdes situationen oftast 

stressig. Dels för att deras släkting var sjuk eller skadad men även för att personalen på 

akutvårdsavdelningen/akutmottagningen hade ett högt arbetstempo. Då var det viktigt att 

närstående fick fortlöpande information från vårdpersonalen om patientens tillstånd så att de 

kunde känna lugn och uppleva en trygg situation istället (Barreto et al. 2016; Cypress 2014; 

Morphet et al. 2015). 

 

3.1.2 Bristande kommunikation 

Många närstående upplevde att det fanns en bra kommunikation mellan dem och 

vårdpersonalen men det var det ännu fler som upplevde tvärtom. Det är återkommande i flera 

artiklar (Barreto et al. 2016; Botes & Langley 2016; Forsgärde, Attebring & Elmqvist 2015; 

Landau, Bendalak, Amitay & Marcus 2018; Nikki, Lepistö & Paavilainen 2012) att många 
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närstående upplevde sig bli dåligt bemötta och omhändertagna på både akutmottagning och 

akutvårdsavdelning då ingen fått någon information om vad som hade hänt med deras sjuka 

släkting, hur dess tillstånd var och vad som skulle ske. En närstående fick helt plötsligt veta 

att hennes mamma var i livets slut, vilket gjorde att hon blev förtvivlad och kände sig upprörd 

att ingen tidigare hade nämnt detta (Morphet et al. 2015).  

Flera närstående hade önskat att vårdpersonalen skulle kommunicerat mer aktivt med dem. 

För att få någon information var de tvungna att fråga själva. Svaren de då fick upplevdes vara 

ytliga och otydliga med medicinska termer vilket gjorde att närstående blev osäkra och 

avskräckta från att fråga vårdpersonalen igen. Därmed hade de fortfarande dålig information 

om patientens tillstånd och dess oro bestod (Barreto et al. 2016, Botes et al. 2016, Forsgärde 

et al. 2016, Landau et al. 2018, Nikki et al. 2012).  

Närstående upplevde även att deras äldre släkting som vårdades fick otydlig information. De 

upplevde att vårdpersonalen hade brister i sin anpassningsförmåga till den äldre patienten. 

Närstående tycker att vårdpersonalen ska anpassa sig och tala högre, tydligare och ta sig tid 

till att förklara för patienten. Detta för att närstående vill att patienten ska kunna förstå 

informationen själv och bli mer delaktig i sin egen vård och behandling (Morphet et al. 2015). 

Vårdpersonalen gick förbi de närstående i väntrummet utan att ge någon ögonkontakt eller 

information vilket gjorde att flera närstående beskrev att de upplevde sig ignorerade 

(Forsgärde et al. 2016; Nikki et al. 2012). En närstående beskrev att han kände känslan av att 

han inte blev sedd då personalen gick förbi honom och log men sa ingenting. Det var ingen av 

personalen som kom fram till honom och ingen som pratade eller frågade om han ville träffa 

sin släkting (Nikki et al. 2012).  

3.2 Upplevelsen av närvaro 

3.2.1 Att vara närvarande 

Att få närvara inne i behandlingsrummet med sin familjemedlem ansågs vara viktigt för de 

närstående. Genom att de såg vad personalen gjorde och fick förklaring till handlandet, fick 

de en helhetsbild och positiv upplevelse av besöket på akutmottagningen/ 

akutvårdsavdelningen. De själva kunde även bistå med viktig patientinformation till 

vårdpersonalen vilket de kände kunde vara värdefullt för personalen att veta, samt att de fick 

känna sig vara delaktiga i omhändertagandet (Nikki et al. 2012; Parra, Mele, Alonso, Trenchs 

& Luaces 2018). 
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Zhang, Yocum, Repplinger, Broman & Kim (2018) beskriver upplevelsen som föräldrar haft 

när de varit närvarande med sitt barn under frakturreduktion. Föräldrarna beskrev att det 

kändes jobbigt att vara med inne på behandlingsrummet medan barnet behandlades men att de 

kände sig lugna när de såg procedurerna barnet gick igenom.  

Närstående som hade negativa upplevelser av att vara närvarande inne i behandlingsrummet 

beskrev att de såg sig själva som åskådare. De kände att de stod i vägen för vårdpersonalen 

under vårdarbetet och fick ingen förklaring av vad som hände. Detta gjorde att närstående 

upplevde att vårdpersonalen inte uppmärksammades dess närvaro och de kände sig då 

osynliga (Morphet et al. 2015).  

Även fast närstående upplevde sig vara osynliga för vårdpersonalen så bidrog de med 

någonting positivt till patienten med sin närvaro. De upplevde att de gav patienten psykiskt, 

fysiskt och emotionellt stöd genom att vara och finnas där (Nikki et al. 2012; Barreto et al. 

2016).  

 

3.2.2 Att inte vara närvarande 

Att få möjligheten att välja om man vill närvara med patienten eller inte var något som var en 

viktig del för närstående, men det var inte alla som fick denna möjlighet. De som ej fick 

närvara hos deras släkting inne i behandlingsrummet upplevde sig uteslutna ur vården. Att få 

sitta och vänta och inte veta vad som hände med patienten, vad personalen gjorde och vad 

som skulle ske bidrog till att situationen upplevdes som negativ, väldigt stressande och jobbig 

(Nikki et al. 2012; Morphet et al. 2015; Botes et al. 2016).  

Närstående som själva valde att inte närvara beskriver att de upplevde hela situationen på en 

akutvårdsavdelning/akutmottagning som väldigt obehaglig. Därför ville de inte se när 

vårdpersonalen behandlade patienten och valde då att vänta utanför rummet och istället gå in 

till sin släkting när personalen var färdig (Hung & Pang 2010). Zhang et al. (2018) beskriver 

att föräldrar till barn upplevde ett gott bemötande och att barnet var väl omhändertaget av 

vårdpersonalen vilket gjorde att de själva valde att inte närvara inne i behandlingsrummet.  

  

3.3 Upplevelsen av miljö 

Många närstående upplevde att miljön inom akutsjukvården var rörig både i väntrum, 

korridorer och behandlingsrum. Detta beskrivs i flera studier (Barreto et al. 2016; Nikki et al. 

2012). Inne i behandlingsrummet upplevde närstående att ljud från infusionspumpar och övrig 

teknisk utrustning var störande. De hörde flera olika ljud samtidigt vilket gjorde att de kände 
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sig oroliga och stressade. De försökte tyda siffror och ljud från apparaterna och samtidigt titta 

på patienten för att försöka förstå vad miljön runt omkring dem betydde, vilket de upplevde 

förvirrande (Barreto et al. 2016). 

Närstående upplevde att det var trångt i väntrum och korridorer som gjorde att de hörde 

personlig information om andra patienter, vilket de upplevde kränkande. Sjuksköterskorna 

ansågs vara upptagna och de hade inte tid att fråga hur patienten mådde under deras långa 

väntan. Detta gjorde att närstående upplevde missnöje med vården som patienten fick (Nikki 

et al. 2012).  

 

4.Diskussion 
4.1 Huvudresultat   

Syftet med föreliggande studie var att beskriva upplevelser av att vara närstående till en 

patient inom akutsjukvården. 

Utifrån vårt resultat har det framkommit att kommunikation och information mellan 

vårdpersonal och närstående var en grundläggande faktor för att få positiva upplevelser. 

Majoriteten av närstående upplevde att det fanns brister i kommunikationen. För närstående 

var det viktigt att de fick information om patientens tillstånd för att de skulle känna lugn. 

Många fick inte denna information och det resulterade i att närstående kände sig ignorerade 

och upplevde en känsla av att inte bli sedd. De ville också få möjligheten att välja om de ville 

närvara eller ej i behandlingsrummet med sin släkting. Att få bestämma själv resulterade i att 

närstående kände stor trygghet då alla hade olika behov av att närvara. Vissa ville vara med 

för att se vad som pågick medan andra inte ville för att de tyckte att situationen inne i 

behandlingsrummet var obehaglig. Sedan fanns de närstående som upplevde att de ansåg att 

dess släkting var i goda händer och valde just därför att inte delta under behandling.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Ett av huvudresultaten i detta arbete var att kommunikation upplevdes vara viktigt för 

närstående för att känna sig involverad i vården. Att hela tiden få fortlöpande information om 

patientens tillstånd gjorde att de upplevde säkerhet och trygghet (Barreto et al. 2016; Cypress 

2014; Morphet et al. 2015). En viktig del för närstående var även när de själva kunde ge 

betydelsefull information om patienten till personalen (Nikki et al. 2012; Parra 2018). Detta 

har framkommit i tidigare forskning då även sjuksköterskan tyckte detta var viktigt, eftersom 
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de ansåg att närstående kunde vara en viktig informationskälla för livsviktiga beslut om 

patientens vård och behandling (Fry et al. 2013).  

 

Närstående som upplevde att det var dålig kommunikation berodde på att vårdpersonalen inte 

kommunicerade tillräckligt med dem. De fick ingen information om deras sjuka släkting och 

deras tillstånd. Informationen som de väl fick bestod av medicinska termer. Detta gjorde att 

närstående fick känslan av dåligt bemötande från vårdpersonalen (Barreto et al. 2016; Botes et 

al. 2016; Forsgärde et al. 2016; Landau et al. 2018; Nikki et al. 2012). Detta kan relateras till 

sjuksköterskans stressiga arbetssituation som beskrivs av Youngson et al. (2016) och Fry et al. 

(2013). Vi som författare anser att vårdpersonalen inte alltid tänker på hur de framför 

informationen på grund av den tidsbrist som de ofta upplever att det är. Det är viktigt att 

sjuksköterskan har ett professionellt bemötande oavsett vilken situation de befinner sig i. 

Även om det är stressigt på grund av tiden eller själva situationen, ska de kunna upprätthålla 

ett bra förhållningssätt gentemot de närstående för att de ska få en bra och trygg upplevelse. 

Carlsson & Björk - Brämberg (2014) styrker detta med att sjuksköterskan ska ta sig tid att 

finnas där för att skapa lugn, ta sig tid att lyssna, se personen i ögonen men också använda en 

klar och icke avancerad kommunikation för att få ett så bra möte som möjligt.  

 

När det uppstår stressiga situationer kan coping vara till stor hjälp. Att som sjuksköterska ta 

hjälp av övriga kollegor och prata om problemet kan vara till stor nytta för sjuksköterskan i 

stressiga situationer (Harris - Kalfoss 2011). Författarna i föreliggande studie anser att 

sjuksköterskor ska ta hjälp och tips från andra kollegor hur man kan hantera svåra situationer 

där närstående är närvarande. Detta gör att han/hon vet hur situationen ska hanteras nästa 

gång vilket gör att närstående kan få ett bättre bemötande och en bättre upplevelse.  

 

I föreliggande resultat framkommer det att föräldrar till barn är nöjda med sina upplevelser 

inom akutsjukvården. De upplevde att det fanns en god kommunikation, information och ett 

gott bemötande. Detta oavsett om de varit närvarande inne på behandlingsrummet eller inte 

(Zhang et al. 2018). Det framkom även att närstående till äldre patienter upplevde att dennes 

äldre släkting inte uppfattat information om sin vård från sjuksköterskan (Morphet et al. 

2015). Sjuksköterska har som ansvar att framföra information till patienter på ett korrekt och 

individanpassat sätt, som grund för medgivande till sin egen vård (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017). 

När barn vårdas ska både barnet och dess föräldrar få noggrann information om sjukdom, vård 
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och behandling på det sätt som anpassas till barnets ålder och som föräldrarna kan förstå 

(Radell & Bredlöv 2015).  Författarna i föreliggande studie anser att äldre och övriga 

närstående ska ha rätt till samma förutsättningar som föräldrar till barn har, om inga särskilda 

bestämmelser finns. Det handlar om att inte ta människor för givet eller ha förutfattade 

meningar om att närstående och äldre patienter förstår bättre och att de därför inte behöver 

lika noggrann information. Alla närstående, oavsett vilken närståenderoll de har så ska de få 

fullständig information. 

Detta styrks även av Tingström (2014) som skriver att sjuksköterskan ska på ett respektfullt 

och empatiskt sätt kommunicera med både patient och närstående för att få delaktighet i 

vården och man ska försäkra sig om att alla förstår den information som givits.  

 

Att inte få vara närvarande drabbar både närstående och patienter. I föreliggande resultat 

framkommer det att närstående som inte fick närvara, resulterade i att de kände sig uteslutna 

ur vården. De hade ingen aning om vad som hände eller skulle ske med patienten vilket gjorde 

att de förblev lidande i väntrummet (Nikki et al. 2012; Morphet et al. 2015; Botes et al. 2016). 

Patienten drabbas av närståendes frånvaro eftersom deras trygghet och kämparvilja ökar med 

deras närvaro och därför har närstående en betydelsefull roll i rummet (Almerud- Österberg 

2014).  

Enligt författarna i föreliggande studie är närståendes närvaro viktig för både patient och 

närstående för att ingen av dem ska bli drabbad.  Får inte närstående vara med i 

behandlingsrummet så är det viktigt att de får stöd och information för att känna någon slags 

känsla av trygghet. Som sjuksköterska är det därför viktigt att komma ihåg att närstående 

också är lidande i situationen och därmed behöver stöd (Wiklund-Gustin 2014). 

Vi som författare anser att sjuksköterskan kan använda sig av coping i dessa situationer för att 

hjälpa närstående. Genom att samla närstående och patient där de får prata om situationen är 

det ett sätt för dem att bearbeta det som hänt. Att få prata med sjuksköterskan om jobbiga 

tankar och känslor som uppkommit i den jobbiga situationen gör att närstående får en bättre 

upplevelse, samtidigt får de stöd från sjuksköterskan vilket gör situationen mer hanterbar. 

Detta gör även att de närstående känner sig mer delaktiga i vården (Harris - Kalfoss 2011).  

 

I föreliggande resultat framkom det att alla inte fick möjlighet att välja själv om man ville 

närvara inne på behandlingsrummet (Nikki et al. 2012; Morphet et al. 2015; Botes et al. 

2016). Författarna i föreliggande studie anser att det är viktigt att vårdpersonal tar hänsyn till 

både närstående och patient avseende möjligheten till att närvara, så att deras närvaro inte 
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orsakar mer skada än nytta. Att utgå från varje enskilt fall är grunden till bestämmelsen om 

närstående ska få närvara eller inte.  

Chapman, Bushby, Watkins & Combs (2013) skriver att få välja om man vill närvara grundar 

sig inte bara på närståendes vilja utan även på vårdpersonalens bedömningar. En del av 

vårdpersonalen tyckte att närstående skulle få välja om de ville närvara medan en del inte ens 

tyckte att de ska få ha ett val. Anledningarna som kunde påverka bedömningen var 

närståendes beteende, ålder på patienten som vårdas, personalens självförtroende, utrymmet i 

rummet samt arbetsbelastning och personalbrist. Närståendes beteende var något som spelade 

roll, att ha en familjemedlem som var hysterisk gjorde att närstående tog all tid från 

behandlingen av patienten. Om de däremot upplevde att närstående var lugn, fanns fördelar 

med närvarandet då de funkade som en stödperson till patienten.  

De som alltid ansågs skulle ha möjlighet att välja, var föräldrar till barn. Detta på grund av att 

barn var mer sårbara och att föräldrar skulle vara medvetna om det som utfördes. Vissa i 

vårdpersonalen kunde däremot uppleva det som obekvämt att ha en närstående som granskar 

vad de gjorde. 

Anledningarna till att närstående inte fick valet att närvara på grund av det begränsade 

utrymmet var för att vårdpersonalen inte kunde utföra deras arbete. Arbetsbelastningen var en 

annan anledning till att inte erbjuda närvaro då fokus var ägnat åt patienten och därför var det 

svårt att tillgodose de närstående (Chapman et al 2013).  

 

I föreliggande resultat upplevde närstående att miljön på akutmottagning/akutvårdsavdelning 

oftast var rörig. Ljud från teknisk utrustning ansågs vara störande och att det var svårt att 

förstå vad ljuden innebar gjorde att de kände sig förvirrade och stressade (Barreto et al. 2016). 

Detta är någonting som även Edvardsson & Wijk (2014) belyser då de beskriver att patienten 

kan uppleva situationen inom akutsjukvården som traumatisk och stressande relaterat till den 

belysning och höga ljudnivåer från larmande utrustning som kan finnas.  

Edvardsson & Wijk (2014) skriver att vårdpersonal ska ha ett helhetstänk för att försöka 

sträva efter att anpassa miljö efter patient och närstående för att de ska känna trygghet och 

gemenskap. Författarna i föreliggande studie anser att det är svårt att påverka exempelvis ljud 

och ljus från teknisk utrustning. Det är därför viktigt att vårdpersonal förklarar både för 

patient och närstående vad olika apparater och ljud innebär för att minska deras oro och öka 

deras trygghet i akutsjukvårdens miljö.  
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I det föreliggande resultatet framkom även närståendes missnöje angående platsbrist då de 

hörde andra patienters information från vårdpersonalen (Nikki et al. 2012). Detta har även 

visat sig i tidigare forskning då även patienter beskrivit att de upplevt bristfällig integritet på 

grund av mycket folk runt omkring sig (Graham et al. 2019). Eriksson, Gällerstedt, Hillerås & 

Craftman (2018) beskriver orsaker till detta utifrån sjuksköterskans perspektiv. Att bedriva en 

längre tids omvårdnad i en miljö som varken är utrustad, ägnad eller utformad för det, gör att 

patientens säkerhet äventyras. En ohållbar arbetsmiljö leder till ohållbara arbetsförhållanden. 

Detta har skapat överbelastning som bidragit till att vårdpersonalen upplever stress och därav 

svårt att ha övervakning av patientens tillstånd. I och med överbelastningen av patienter var 

de tvungen att förflyttas till ständigt nya placeringar vilket gjorde att de hamnade i utrymmen 

utan tillsyn. Det fanns då patienter som inte hade någon närstående som kunde ansvara för 

tillsynen och meddela personalen om patientens tillstånd försämrades och därmed riskeras 

patientens säkerhet. Denna överbelastning bidrog också till att patienternas integritet 

påverkades negativt då både samtal och omvårdnadsinsatser skedde i öppna och delade 

utrymmen (Eriksson et al. 2018). 

 

4.3 Metoddiskussion 

Författarna har valt att använda databaserna Medline via Pubmed och Cinahl då dessa enligt 

Polit och Beck (2017) är relevanta för forskning inom omvårdnad.  

För oss var det svårt att hitta artiklar då det inte finns så mycket forskning om detta område 

och därför har vi använt oss av många olika sökord och sökordskombinationer för att försöka 

få fram så mycket resultat som möjligt. Varje sökordskombination gav få relevanta artiklar. 

Då akutsjukvård är ett stort område med många olika inriktningar har författarna ändå använt 

sökordet critical care som kan riktas mot exempelvis intensivvård som även är en av våra 

exklusionkriterier studiens resultat. Kritiskt sjuka patienter är en del av de som behandlas på 

akutmottagning eller akutavdelning. De artiklar som var riktade mot exempelvis ambulans- 

eller intensivvård kunde sedan uteslutas genom granskning i urvalsprocessen. Sökordet 

support kan ses som en svaghet i vår sökning då det kan uppfattas som att man har en 

förutfattad mening att alltid ha support/stöd inom akutsjukvården. Men vi använde sökordet 

support med syfte att ta reda på om närstående upplever att det får något stöd inom 

akutsjukvården, inte att utgå från att man automatiskt får ett stöd. Family attitudes är ett 

separat begrepp från vår studies syfte, men då detta ord är ett“subheading” i Cinahl har vi 

därför använt det som sökord. Subheading är en underrubrik till subject heading (Polit & Beck 
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2017). Vi sökte på Professional - Family Relations, som är ett subject heading och då kom 

Family attitudes upp som en underrubrik (subheading) som ett förslag till sökordet 

(Professional - Family Relations). 

En svaghet i vår studie kan varit tidsbegränsningen på 10 år som användes eftersom vi hade 

svårt att hitta relevanta artiklar. Tidsbegränsning på 15 år prövades och även att inte använda 

någon begränsning alls för att få fram fler relevanta artiklar till studiens syfte men detta 

resulterade i alldeles för stora träffar och därför måste begränsning på 10 år användas. Detta 

har gjort att vi har kunnat missat relevanta och bra artiklar på grund av denna begränsning. 

Dock har vi fått fram senaste forskningen kring detta område vilket kan ses som en 

styrka. Enligt Polit & Beck (2017) är det bra att använda begränsning på 10 år vid 

sökningarna för att artiklarna ska innehålla ny forskning. 

Varje ord söktes först separat för att sedan kombineras (se tabell 1) med booleska termer 

AND och OR som enligt Polit och Beck (2017) används för att begränsa eller utöka 

sökningen. Då vi fick många sökträffar på varje sökning så användes endast AND. Vi testade 

använda OR men det gav alldeles för stora träffar. 

En styrka i vår studie var att majoriteten av artiklar var kvalitativa med intervjuer från 

närstående, vilket vi anser är mest lämpligt för att få svar på vår studies syfte. För att samla in 

kvalitativa data använder man sig av intervjuer från deltagare (Polit och Beck (2017).  

En styrka är att vi använt oss av relevans- och kvalitetsgranskningsmallar (se tabell 2, bilaga 

1), (tabell 3, bilaga 2) och (tabell 4, bilaga 3) i vår granskning av artiklar, då artiklar enkelt 

kunde uteslutas för att de inte innehöll de urvalskriterier vi valt.  

Aveyard (2014) menar att grunden för att hitta teman är att hitta likheter och skillnader i 

artiklarna. Detta utförde vi genom Aveyards princip att skriva nyckelord och markera 

skillnader och likheter för att sedan sammanför de till teman. Detta tillvägagångssätt var 

tydligt och strukturerat för att få med det viktigaste innehållet i artiklarnas resultat för att 

skapa våra teman.  

Artiklarna har bearbetats objektivt av författarna för att vara opartisk i sina värderingar av 

texten.  

 

4.4 Kliniska implikationer  

Denna litteraturstudie kan ge sjuksköterskan en ökad förståelse för hur närstående till 

patienter upplever akutsjukvården. Kommunikation från vårdpersonal och möjligheten att få 

närvara med patienten ligger till grund för närståendes upplevelser. För att få en ökad 

förståelse för hur sjuksköterskan ska arbeta för att inkludera närstående och uppfylla deras 
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behov kan sjuksköterskan ta del av närståendes upplevelser i denna litteraturstudie. Detta ger 

sjuksköterskan en ökad kunskap till hur de kan förbättra sitt professionella omhändertagande 

av närstående inom akutsjukvården. 

 

4.5 Förslag på fortsatt forskning 

Det finns mycket forskning om patientens och vårdpersonalens upplevelser och väldigt lite 

om närståendes upplevelser inom akutsjukvård. Då många närstående har negativa 

upplevelser behöver sjuksköterskan lära sig mer hur de ska ta hand om dem för att de ska få 

bättre upplevelser och känna sig inkluderade i vården. Genom att sjuksköterskan får mer 

kunskap och förståelse kan de ge information och stöd till närstående så att de kan känna sig 

trygga när de befinner sig på en akutmottagning/akutvårdsavdelning. Miljön inom 

akutsjukvården är något som påverkat närstående men som det inte finns mycket forskning 

om, då det endast framkommer i ett fåtal artiklar. Det som framkommit har endast varit 

negativa upplevelser kring miljön. Mer forskning skulle kunna bidra till att miljön kan 

anpassas bättre i framtiden och att närstående får bättre upplevelser.  

 

4.6 Slutsats 

Resultatet visade att närstående hade både positiva och negativa upplevelser av 

akutsjukvården. I de flesta studier har det framkommit brister i kommunikationen som 

bidragit till negativa upplevelser vilket tyder på att vårdpersonalen har behov av ökad 

förståelse och kunskap om närståendes upplevelser för att kunna omhänderta de på ett 

professionellt sätt. Genom att vårdpersonalen lyssnar och bjuder in de närstående till att delta i 

vården gör att de får en bättre relation till varandra. Vårdpersonalen får därmed en bättre 

förståelse för dem och närstående känner då en ökad trygghet. 
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6.Bilagor 
Bilaga 1 
Tabell 2. Relevansbedömningsmall. 

Artikelförfattare och publiceringsår 

    
  

Ja Delvis Nej 

1. Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) som studeras i granskad 
studie relevant i förhållande till det aktuella syftet*? 

  
  
  
  

    

2 Är de deltagare som ingår i granskad studie relevanta i förhållande 
till det aktuella syftet*? 

  
  
  
  

  
  
  

  

3. Är det sammanhang (kontext) som studeras i granskad studie 
relevant i förhållande till det aktuella syftet*? 

  
  
  
  

    

4. Är granskad studies ansats och design studie relevant i förhållande 
till det aktuella syftet*? 

  
  
  
  

    

5. Sammanvägd bedömning: bör granskad studie inkluderas för 
kvalitetsgranskning i den aktuella studien**? 

  
  
  
  

    

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2. 
Tabell 3. Kvalitetgranskningsmall Kvalitativ. 
  
   Kvalitativ ansats. Ja, med 

motiveringen 
att… 

Delvis, med 
motiveringen 

att… 

Nej, med 
motiveringen att… 

Går ej att bedöma, med motiveringen att… 

Syfte 

1 Är den granskade studiens syfte 
tydligt formulerat? 

  
  
  

      

Metod 

2 Är designen lämplig utifrån 
studiens syfte? 

  
  
  

      

3 Är metodavsnittet tydligt 
beskrivet? 

  
  
  

      

4 Är deltagarna relevanta i 
förhållande till studiens syfte? 

  
  
  

      

5 Är inklusionskriterier och 
eventuella exklusionskriterier 
beskrivna? 

  
  
  
  

      

6 Är det sammanhang (kontext) i 
vilket forskningen genomförs 
beskrivet? 

  
  
  
  

      



 1 

7 Är metoden för datainsamling 
relevant? 

       

8 Är analysmetoden redovisad 
och tydligt beskriven? 

  
  
  

      

9 Görs relevanta etiska 
reflektioner? 

  
  
  

      

Resultat 

10 Är det resultat som redovisas 
tydligt och relevant i 
förhållande till studiens syfte? 

  
  
  
  

      

Diskussion 

11 Diskuteras den kliniska 
betydelse som studiens resultat 
kan ha? 

  
  
  
  

      

12 Finns en kritisk diskussion om 
den använda metoden och 
genomförandet av studien? 

  
  
  
  

      

13 Är trovärdighetsaspekter för 
studien diskuterade? 

  
  
  

      



Bilaga 3 
Tabell 4. Kvalitetsgranskningsmall Kvantitativ. 

   Kvantitativ ansats Ja, med 
motiveringen att… 

Delvis, med 
motiveringen att… 

Nej, med 
motiveringen att… 

Går ej att bedöma, med motiveringen 
att… 

Syfte 

1 Är den granskade studiens syfte tydligt formulerat?  
 

      

2 Är eventuella frågeställningar tydligt beskrivna?   
  

      

Metod 

3 Är designen lämplig utifrån studiens syfte?   
  

      

4 Är metodavsnittet tydligt beskrivet?   
  

      

5 Är undersökningsgruppen representativ?   
  

      

6 Är inklusionskriterier och eventuella 
exklusionskriterier beskrivna? 

  
  
  

      

7 Är undersökningsmetoden relevant i förhållande till 
studiens syfte? 
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8 Är validiteten diskuterad?   
  

      

9 Är reliabiliteten diskuterad?   
  

      

10 Är det beskrivet hur den statistiska analysen är utförd?   
  
  

      

11 Är bortfallet beskrivet?   
  

      

12 Görs relevanta etiska reflektioner?   
  

      

Resultat 

13 Är det resultat som redovisas tydligt och relevant i 
förhållande till studiens syfte? 

  
  
  

      
  
  

Diskussion 

14 Diskuteras den kliniska betydelse som studiens resultat 
kan ha? 

  
  
  

      

15 Finns en kritisk diskussion om den använda metoden 
och genomförandet av studien? 
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Bilaga 4 
Tabell 5. Metodologisk tabell. 
Författare   Titel Design och 

eventuellt ansats 
  

Undersöknings- 
grupp 

Datainsamlings- 
metod 

Dataanalys- 
metod 

Barreto, M., 
Marcon, S., & 
Garcia-Vivar, C. 
(2016). 
Brasilien. 
  

Patterns of 
behaviour in 
families of 
critically ill patients 
in the emergency 
room: a focused 
ethnography. 

Explorativ design, 
Kvalitativ ansats 
  

95 deltagare, varav 30 
vårdpersonal, 27 
patienter, 34 
familjemedlemmar som 
bestod av far, mor, 
barn, barnbarn, syskon 
och brorson. Ålder 
framgår ej.  

Observationer 
och informella 
konversationer. 
  

Insamling och dokumentation 
av data, registrering, 
identifiering av komponenter, 
kontextuell analys, teman 
skapades. 
  

Botes, M. & 
Langley, 
G.  (2016). 
Sydafrika. 
  

The needs of 
families 
accompanying 
injured patients into 
the emergency 
department in a 
tertiary hospital in 
Gauteng 
  

Deskriptiv design, 
Kvantitativ ansats. 
  

97 familjemedlemmar 
varav föräldrar, syskon, 
barn, vänner, grannar, 
kollegor, makar. 
Åldersintervallet var 
25–36 år.  
  

  

Frågeformulär 
med slutna samt 
öppna frågor. 
  

Data analyserades i 
datorprogram, kodades, 
kategorisering. 
Innehållsanalys för de öppna 
frågorna, registrering och 
identifiering av kategorier. 
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Cypress, B. 
(2014). USA.  
  

The emergency 
department, 
Experience of 
patients, families 
and their nurses.  
  

Deskriptiv/Explorativ 
design, Kvalitativ 
ansats.  
  

  

Totalt 8 sjuksköterskor 
varav en man och 7 
kvinnor i åldern 29–57 
år. 10 patientdeltagare, 
varav 6 män och 4 
kvinnor i ålder 39–53 
år. 5 
Familjemedlemmar 
varav två makar, en 
dotter, en son, en 
mamma i ålder 28–66 
år.  

Ostrukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor. 
  

Inspelade intervjuer. 
Dataanalys med Von manens 
holistiska, selektiva och 
detaljerad strategi, skapade 
teman. 
  

Forsgärde, ES., 
Attebring, M. & 
Elmqvist, C. 
(2016). Sverige. 
  

Powerlessness: 
Dissatisfied 
patients’ and 
relatives’ 
experience of their 
emergency 
department visit 
  

Explorativ, Kvalitativ 
ansats. 
  

  

 Totalt 6 deltagare 
varav  2 manliga 
patienter med ålder 30-
50 år, 2 manliga och 2 
kvinnliga släktingar 
med ålder 40-65 år.  
  

Strukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor 
  

Inspelning, transkribering, 
teman skapades. 
  

Hung, M. & 
Pang, S. (2010). 
Hong Kong. 
  

Family presence 
preference when 
patients are 
receiving 
resuscitation in 
an accident and 
emergency 
  department 
  

Utforskande design, 
kvalitativ ansats. 

18 familjemedlemmar, i 
ålder 20-89 år, varav 9 
män och 9 kvinnor.  
 5 döttrar, 4 söner, 3 
makar, 2 fruar, 1 
mamma, 1 bror, 1 
svärdotter, 1 brorson.  

Intervjuer 
  

Inspelade intervjuer, 
transkribering. Teman 
skapades. 
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Landau, SF., 
Bendalak, J., 
Amitay, G. & 
Marcus, O. 
(2018). Israel. 
  

Factors related to 
negative feelings 
experienced by 
emergency 
department patients 
and accompanying 
persons: an israeli 
study 

Deskriptiv/ 
Beskrivande design.  
Kvalitativ ansats 
  

  

322 patienter. 370 
närstående deltog, varav 
föräldrar, son/dotter, 
make, annan 
familjemedlem, vän 
eller bekant. Framgår ej 
ålder.  
  

Strukturerade 
face - to - face 
intervjuer med 
frågeformulär 
  

Statistiskt dataanalysprogram, 
Regressionsanalys 
  

Morphet, J., 
Decker, K., 
Crawford, K., 
Innes, A.,. 
Williams, A. & 
Griffiths, D. 
(2015). 
Australien. 
  

Aged care residents 
in the emergency 
department: the 
experiences of 
relatives 
  

Deskriptiv/explorativ 
design, kvalitativ 
ansats 
  

24 deltagande 
familjemedlemmar 
 Framgår ej kön, status 
eller ålder.  

Semi-
strukturerade 
intervjuer 
  

Ljudinspelade,transkriberas, 
induktiv innehållsanalys, 
kodning, teman skapades. 
  

Nikki, L., 
Lepistö, S. & 
Paavilainen, E. 
(2012). 
Finland. 
  

Experiences of 
family members of 
eldery patients in 
the emergency 
department: A 
qualitative study. 
  

Deskriptiv design, 
kvalitativ ansats. 
  

9 deltagare som var 
familjemedlemmar, 
varav 6 kvinnor och 3 
män. 2 makar, 2 
svärdöttrar, 3 döttrar, 1 
fru, 1 son. Ålder 
framgår ej.  
  

Intervjuer.  
  

Inspelade intervjuer, 
transkribering, induktiv 
innehållsanalys. Intervjuerna 
lästes flera gånger. Kategorier 
samt underkategorier 
skapades.  
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Parra, C., Mele, 
M., Alonso, 
I.,Trenchs, V & 
Luaces, C. 
(2018). 
Spanien. 
  

Parent experience 
in the resuscitation 
room: How do they 
feel? 
  

Deskriptiv design.  
Kvalitativ ansats 
  
  

Totalt 50 föräldrar till 
barn på 
akutvårdsavdelning 
varav 40 mammor, 10 
pappor, medianålder 41 
år.  
  

Intervjuer med 
öppna och 
stängda frågor.  
  

Data förs in i statistiskt 
dataprogram. 
  

Zhang, A., 
Yocum, R., 
Repplinger, 
MD., Broman, 
A. & Kim, M. 
(2018). 
  

Factors Affecting 
Family Presence 
During Fracture 
Reduction in the 
Pediatric 
Emergency 
Department 
  

Deskriptiv design, 
Mix-method ansats 
  

  

25 familjemedlemmar. 
Framgår ej kön, status 
och ålder. 18 patienter i 
åldern 4-16 år.  
  

Observation och 
frågeformulär 
  

Kvantitativ data: Statistiskt 
datorprogram. 

Kvalitativ: Granskas av 
innehållsanalys 
, skapa kategorier/teman. 
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Bilaga 5 
Tabell 6. Resultattabell. 

Författare Syfte Resultat 

Barreto,M., Marcon, S.,  & 
Garcia-Vivar, C. (2016). 
Brasilien. 

 
Att förstå släktingars 
handlande till kritiskt sjuka 
patienter på en 
akutmottagning.  

När närstående inkommer med sin sjuke familjemedlem till akutmottagningen, 
upplever närstående oro och ångest på grund av ett oproffessionellt omhändertagande 
från vårdpersonalen. De närstående upplevde även dålig kommunikation i och med att 
vårdpersonalen ej berättade om patientens tillstånd och de kände sig ej delaktig i 
vården. Däremot upplevde en del närstående god kommunikation med personalen när 
det fick närvara vid patienten och ge sin familjemedlem emotionellt och fysiskt stöd, 
vilket gjorde att de närstående upplevde ett lugn istället för oro och ångest.  

 
Botes, M. & Langley, G. 
(2016). Sydafrika.  

 
Att identifiera behov hos 
familjemedlemmar till 
patienter samt att granska 
familjens tillfredsställelse till 
vården på en 
Akutmottagning.   

Närstående upplevde lång väntetid i och med att de fick sitta i väntrummet och ej vara 
närvarande vid patienten som var i undersökningsrummet. Närstående fick heller inget 
svar av resultat vid undersökningar eller vad som skulle ske med patienten vilket 
gjorde att de upplevde dålig kommunikation från vårdpersonalen.  

Cypress, B. (2014). USA. 
 
Att utforska, förstå och 
beskriva de upplevda 
erfarenheterna från patient, 
närstående och sjuksköterska 
under kritisk sjukdom på en 
akutvårdsavdelning.  

 
Närstående upplevde att sjuksköterskorna behandlade deras familjemedlem bra. De 
tog sig tid med patienten och även med den närstående. Genom att lyssna och svara på 
frågor gjorde att närstående upplevde trygghet och förtroende för vårdpersonalen och 
vården. 

 
Forsgärde, ES., Attebring, M. 
& Elmqvist, C. (2016). Sverige. 

 
Att studera patienter och 
närståendes upplevelser av 
missnöje på en 
akutmottagning. 

Närstående upplevde att sjuksköterskorna på akutmottagningen inte gav ögonkontakt 
och förtroende till dem vilket gjorde att de upplevde sig som osynliga. De upplevde 
lång väntetid i väntrummet och när de frågade vårdpersonalen om hur länge de skulle 
få vänta fick de inget svar vilket gjorde att de kände sig nonchalerade. Känslan av att 
bli ignorerad av personalen gör att närstående upplever maktlöshet då de själva inte 
kunde göra något för patienten för att hjälpa dem i deras lidande.  
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Hung, M. & Pang, S. (2010). 
Hong Kong. 

 
Att uppmärksamma 
familjemedlemmarnas 
upplevelser under 
återupplivning av deras 
släkting på en 
akutavdelning. 

Närstående har delade uppfattningar och upplevelser av att närvara vid sin släkting 
under återupplivningsprocessen.  
Vissa upplevde stress och rädsla om de inte fick närvara i rummet. Närstående 
upplevde att deras närvaro kunde vara positiv och negativ. Det positiva som vissa 
upplevde var att de kunde vara till hjälp och ge information om patienten till 
personalen samt få information under processens gång. Det negativa var att vissa 
kunde uppleva att de skulle ta plats och störa personalen under deras arbete.  

Landau, SF., Bendalak, J., 
Amitay, G. & Marcus, O. 
(2018). Israel.  

 
Analysera faktorer som är 
relaterade till negativa 
erfarenheter som patient och 
medföljande personer 
upplever på en 
akutmottagning på ett 
israeliskt sjukhus. 

 
Närstående upplever att de utesluts och inte blir involverade i patientens vård relaterat 
till att personalen ej informerar de närstående om patientens situation. De upplever 
även att patienten får för lite information om sin vård och behandling. 

Morphet, J., Decker, K., 
Crawford, K., Innes, A.,. 
Williams, A. & Griffiths, D. 
(2015). Australien. 

 
Att undersöka erfarenheter 
från anhöriga som hade en 
familjemedlem på ett 
ålderdomshem som 
överfördes till en 
akutmottagning. 

 
Närstående upplever att de oftast känner sig uteslutna från familjemedlemmarnas vård 
på grund av att de får stanna utanför undersökningsrummet och de får dålig 
information från vårdpersonal.  
De upplever även att deras äldre familjemedlem ofta blir osynlig på akutmottagningen 
på grund av att vårdpersonalen inte anpassar kommunikationen och tiden efter den 
äldres behov. 

 
Nikki, L., Lepistö, S. & 
Paavilainen, E. (2012). Finland. 

 
Att beskriva erfarenheter 
från familjemedlemmar till 
äldre patienter (över 65 år) 
på en akutavdelning för 
internmedicin. 

Vissa närstående upplever att de är osynliga på grund av att de utesluts och blir 
separerade från patienternas vård.  
Andra närstående har positiva upplevelser av att vara på akutavdelningen för att de 
känner sig delaktiga i patientens vård relaterat till att de får information och bra 
bemötande av vårdpersonalen. 

Parra, C., Mele, M., Alonso, 
I.,Trenchs, V & Luaces, C. 
(2018). Spanien. 

 
Beskriva föräldrarnas 
upplevelse av att närvara vid 

Innan de närstående fick närvara vid patienten kände de nervositet och oro. När de 
sedan fick vara med i behandlingsrummet ändrades deras upplevelse till att känna lugn 
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deras barn i 
återupplivningsrummet. 

genom att veta vad personalen gjorde med patienten och även vad som skedde runt 
omkring patienten. Närstående kunde även ge information om patienten till personalen 
vilket de upplevde som någonting positivt och hjälpande. 

 
Zhang, A., Yocum, 
R., Repplinger, M., Broman, A. 
& Kim, M. (2018) Kalifornien.  

 
Att identifiera faktorer som 
påverkar 
familjemedlemmars val av 
att närvara eller frånvara 
under frakturreduktion på en 
pediatrisk akutavdelning. 

De närstående som medverkade inne i rummet upplevde att det var jobbigt att se 
proceduren men att deras närvaro kunde upplevas positiv eftersom det lugnade 
patienten. Resultatet visade att de som närvarade i rummet upplevde lägre ångest än 
de som inte medverkade. Men det fanns vissa icke medverkande närstående som ansåg 
att deras barn klarade sig själv och därmed upplevde närstående ingen ångest på grund 
av att barnet var i säkra händer hos bra personal. 
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