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Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelser av hur sjuksköterskor på ett 

äldreboende gav information, lyssnade in och gav stöd gällande vårdtagaren. 

Studien genomfördes som en kvalitativ beskrivande intervjustudie, där urvalet gjordes genom 

bekvämlighetsurval. Deltagarna rekryterades från ett äldreboende i en mindre kommun i 

mellansverige. Författarna kategoriserade intervjumaterialet av sammanlagt åtta intervjuer, 

vilket gav fyra huvudkategorier: Bristande kontakt.  Kommunikation med underkategorierna; 

Hur sjuksköterskor informerar samt brister och förbättringar i vården. Att bli sedd och 

uppmärksammad. Trygghet. Resultatet visade att kontakten och informationen från 

sjuksköterska till anhörig var bra, dock brast den i kontinuitet. Anhöriga ansåg att 

sjuksköterskorna lyssnade samt uppmärksammade dem på ett tillfredställande sätt, genom 

små enkla medel. Trygghet för vården ansåg anhöriga bestod delvis av spontant stöd från 

sjuksköterskorna men att det i nuläget till viss del saknades. Det behövs tydligare riktlinjer för 

att involvera anhöriga då många anhöriga är en del av vårdtagarens liv, samt att ett förbättrat 

samarbete kan stärka förtroendet mellan sjuksköterska, anhörig och vårdtagare vilket i 

slutändan leder till trygg och god vård för vårdtagaren. 
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Abstract 
 

The aim of this study was to describe family members' experiences of how nurses in a nursing 

home provided information, listened in and gave support regarding the resident. 

The study was conducted as a qualitative descriptive interview study, where the selection was 

made through convenience sampling. The participants were recruited from a nursing home in 

a small municipality in central Sweden. The authors categorized the interview material of a 

total of eight interviews, resulting in four main categories; Lack of contact. Communication, 

with the subcategories; How nurses inform, and deficiencies and improvements in care. To be 

seen and acknowledged. Security. The results showed that the contact and information from 

nurses to family members was good, but lacked in continuity. Family members felt that the 

nurses listened and took note of them in a satisfactory manner, by small and simple means. 

Family members also felt that spontaneous support from the nurses would give a greater sense 

of security, but is currently partly missing. There is a need for more precise guidelines for how 

to involve family members, as they are a part of the residents’ life, and improved cooperation 

can strengthen the trust between nurse, family members and residents, which ultimately leads 

to a safe and proper care for the residents. 
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1. Introduktion 

Anhöriga till vårdtagare inom äldreboenden har idag en viktig roll i vården både gentemot 

vårdtagare och vårdgivare, dock är inte samarbetet mellan anhöriga och vårdgivare fullt 

utnyttjat idag. Att skapa goda vårdrelationer till anhöriga är en viktig del av vårdgivarens 

uppgift. Anhöriga kan vara en värdefull länk mellan vårdtagare och vårdgivare då vårdtagaren 

inte alltid kan uttrycka sig samt förstå information helt på egen hand. Mycket fokus läggs på 

vårdtagaren men de är lätt att de anhöriga hamnar i bakgrunden istället för som en del i 

vårdprocessen (Hertzberg & Ekman 2000, Wåhlin m.fl. 2009). Detta styrks även av Davies & 

Nolan (2004) som med sin studie har kommit fram till att om vårdgivare kan se potentialen i 

att använda anhörigas erfarenheter på äldreboenden kan vårdkvaliteten förbättras. 

 

I detta arbete menar författarna med vårdtagare, brukare och/eller vård- och omsorgstagare på 

äldreboenden. Med vårdgivare menar författarna sjusköterskor samt all omvårdnadspersonal 

på ett äldreboende. 

 

1.1 Äldres situation inom sjukvården 

Enligt Socialstyrelsen (2009) så ökar ständigt antalet äldre personer i Sverige och den 

stigande siffran förväntas även öka ganska kraftigt från ca 17 procent till 23 procent år 2030. 

De menar att samhället kommer att få en stor utmaning med att ge alla äldre en god vård och 

omsorg. 

 

Samtidigt som antalet äldre ökar så beskriver Gurner & Thorslund (2003) i sin bok att det 

successivt sker nedskärningar av boendeplatser. Detta bidrar till att det endast är de mycket 

gamla som får plats på äldreboenden vilka också är de som oftast kräver mest professionell 

hjälp av vården, vilket i sin tur bidrar till att arbetet för vårdgivarna blir tyngre och mer 

krävande. 

 

Häggström & Kihlgren (2007) har, från 1991 till 2001 gjort en studie på ett äldreboende i 

Sverige. Studiens resultat visar att anhöriga och vårdgivare är överens om att tycka att det 

sänds ut dubbla budskap till vården, då de får beröm för deras insatser i vården, samtidigt som 

vården ständigt utsätts för stora nedskärningar. Både anhöriga och vårdgivare är missnöjda 

med den nuvarande situationen av vården av äldre personer på äldreboenden. 

 

 



   

1.2 Anhörigas upplevelser när deras anhöriga flyttar till ett äldreboende 

I en studie gjord av Lindhart m.fl. (2008), Larsson m.fl. (2004) framgår det i deras resultat att 

anhöriga är viktiga samarbetspartner för sjuksköterskor eftersom att de många gånger är 

inblandade i vården av den äldre samt att de besitter värdefull kunskap relaterat till 

vårdtagaren. Vidare beskriver Lindhart m.fl. (2008) i sitt resultat att också skuld, maktlöshet 

samt ångest är vanliga känslor hos anhöriga då deras närståendes hemsituation inte längre 

fungerar och de måste flytta till ett äldreboende. Många gånger dras beslutet ut på tiden tills 

situationen blir för ohållbar för den anhörige att själv vårda sin närstående. Detta kan bidra till 

känslor som att inte räcka till och att de sviker sin närstående samtidigt en känsla av lättnad 

över att vården övertagits av någon annan. Denna, många gånger turbulenta händelse, kan 

orsaka en känsla av låg tillfredställelse med vården för de anhöriga. Genom att då förbättra 

samarbetet mellan anhöriga och vårdgivare kan maktlösheten och skuldkänslorna minskas och 

därmed även öka tillfredställelsen till vården (Lindhart m.fl. 2008, Ryan & Scullion 2000).  

Dessutom framkommer det i Ryan & Scullions (2000) resultat att anhöriga i studien känner att 

stödet från sjukvården i besluttagande om att placera sin närstående på äldreboende var 

otillräckligt, samt att de upplevde det som att de inte hade något val. Denna känsla kan bidra 

till att anhöriga känner sig otrygga och oroliga med att flytta sin närstående till ett 

äldreboende. 

 

 
1.3 Anhörigas upplevelser av sjuksköterskan i vården 

Från anhörigas synvinkel är grunden till ett gott samarbete när sjuksköterskor ger sig tid till 

att involvera samt ge ärlig, rak och förstålig information i vårdarbetet. När sjuksköterskor 

finns där både mentalt och fysiskt bildas ett samspel där vårdtagaren är i högsta fokus 

(Jonasson m.fl. 2010). 

 

Westin m.fl. (2009) har gjort en studie för att få de anhörigas syn på hur de upplever 

samspelet och kommunikationen mellan dem och sjuksköterska. I deras resultat framgår det 

att sjuksköterskorna borde uppmärksamma samt bjuda in de anhöriga så de känner delaktighet 

i vården. Detta kan i sin tur leda till att anhöriga får en känsla av tillit till att vården utformas 

på ett tillfredställande sätt för vårdtagaren. 

 

Hertzberg & Ekman (2000) skriver i sitt reslutat att anhöriga anser att det är viktigt att 

sjuksköterskor bryr sig om deras synsätt och känslor, inte bara ser vårdtagaren och det arbete 



   

som ska utföras. De uttrycker vikten av att deras åsikter ska tas på allvar och att de får vara 

med i vårdandet kring den närstående. Den spontana kontakten från sjuksköterskor som 

önskas av anhöriga är många gånger undermålig, kontakt uppstår endast vid större 

förändringar gällande vårdtagaren. Dessutom har vissa anhöriga erfarenheter av att endast bli 

kontaktad av sjuksköterskorna då det gällde något negativt angående vårdtagaren vilket de 

uttryckte som väldigt ledsamt (Hertzberg & Ekman 2000). 

 

Kaarbø (2010) visar i sitt studieresultat att en tredjedel av anhöriga som deltog i studien var 

missnöjda med den mängd information de fick av sjusköterskorna, samt att kvaliteten på 

informationen var undermålig många gånger. De anhöriga tyckte att den givna informationen 

var för osystematisk och flyktig. Dessutom kunde kvaliteten på informationen variera väldigt 

mycket beroende på vilken sjuksköterska som arbetade just vid det tillfället då anhöriga var 

där. 

 

1.4 Sjuksköterskans roll gentemot de anhöriga 

Enligt Socialstyrelsen (2005) under kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor 

står det att läsa att sjuksköterskan ska ha förmåga att kommunicera med vårdtagare, 

närstående, personal och andra personer på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. 

Sjuksköterskan ska även föra en dialog med vårdtagare eller närstående där stöd och 

vägledning möjliggör en optimal delaktighet för alla inblandade i vården samt behandlingar. 

Det står även skrivet att sjuksköterskan ska informera och undervisa vårdtagare eller 

närstående såväl individuellt som i grupp. Även att försäkra sig om att vårdtagaren eller den 

närstående har förstått den givna informationen är av största vikt. 

 

Hertzberg m.fl. (2003) menar på att sjuksköterskor anser att de anhöriga är lika viktiga som 

vårdpersonalen för vårdtagarnas välmående, dock kan avsaknaden av tid leda till brist på 

information och kommunikations möjligheter med anhöriga. Även om anhöriga är en del av 

sjuksköterskornas arbete så är de inte så högt prioriterade som de borde vara. 

 

Som sjuksköterska ska uppmärksamheten även ligga hos den anhörige då dennes närstående 

flyttar in på ett äldreboende. Det är lätt att bara se vårdtagarens behov men denna förändring 

kan vara en jobbig period för såväl vårdtagaren som den anhörige då bådas liv vänds upp och 

ner. Det kan i många fall kännas som en traumatisk upplevelse för den anhörige som nu får 

anpassa sig till ett liv där inte allt kretsar kring den närstående längre (Davies & Nolan 2004). 



   

Bauer (2006) har, genom sin studie, kommit fram till att det behövs en ny praxis som visar att 

samarbete mellan sjuksköterska och anhörig är en nödvändig del i vårdandet kring 

vårdtagaren, eftersom verksamheten i nuläget fortfarande är inriktad främst på vårdtagaren. 

De anhörigas behov blir tyvärr åsidosatta (Bauer 2006). Detta åsidosättande av anhörigas 

behov menar Kellett (1999) att sjuksköterskor ska uppmärksamma då resultatet i studien visar 

på hur viktigt det är att visa anhöriga stöd och intresse. Anhöriga till vårdtagare vill många 

gånger bidra med så väl nödvändig social information som känslomässiga aspekter för att 

hjälpa till och komplettera den professionella vården (Kellett 2007). Även studier av Weman 

m.fl. (2004) visar med sitt reslutat att sjuksköterskor vill få ett bättre samarbete med anhöriga 

så att vården utformas till vårdtagarens fördel med hjälp av anhöriga, men att modeller för att 

förbättra samarbetet saknas i nuläget. 

 

I en studie gjord av Kaarbø (2010) visar resultatet att anhöriga uttrycker ett stort behov av att 

få mera information och bättre kommunikation med sjuksköterskor. Anhöriga eftersöker 

systematiskt information om utvecklingar och förändringar hos vårdtagaren. De uttrycker 

även en önskan om regelbundna möten samt muntlig och skriftlig kommunikation från 

ansvarig sjuksköterska. 

  

Westin m.fl. (2009) visar med sitt studieresultat hur viktigt det är som sjuksköterska att 

involvera anhöriga i vården, då detta ger positiva upplevelser för de anhöriga när de besöker 

sin närstående. Studiens resultat visar att anhöriga kände gemenskap med sjuksköterskor som 

tar sig den tiden, samt att de känner sig värdefulla i sin roll som anhöriga. Denna känsla av 

gemenskap bidrar till en underlättad vård för vårdtagaren då samarbetet blir bättre mellan 

anhörig och sjuksköterska.  

 

1.5 Problemformulering 

Som inledningen sammanfattade finns det forskning som visar på anhörigas betydande roll i 

vårdandet kring vårdtagare på äldreboenden, dock är det lätt att de anhöriga hamnar i 

bakgrunden istället för som en del i vårdprocessen (Hertzberg & Ekman 2000).  Anhörigas 

erfarenheter samt deras vilja att tillföra kunskaper om vårdtagaren är i dag outnyttjad på grund 

av att vården många gånger inte ser deras kapacitet som en tillgång. Det finns idag heller inte 

tid till att prioritera anhöriga inom vården, men genom att lyfta fram anhörigas upplevelser av 

sjuksköterskor vill författarna få vården att inse att många anhöriga är en outnyttjad resurs. 

Om sjuksköterskor i vården blir bättre på att informera, ge stöd och lyssna på anhöriga så kan 



   

det leda till bättre förståelse samt bättre samarbete mellan dessa parter, vilket kan bidra till en 

förhöjd vårdkvalitet för vårdtagaren.  

 

1.6 Syfte  

Syftet med denna studie var att beskriva anhörigas upplevelser av hur sjuksköterskor på ett 

äldreboende gav information, lyssnade in och gav stöd gällande vårdtagaren. 

 

1.7 Frågeställning 

Hur upplever anhöriga den information de får av sjuksköterskan?  

Hur upplever anhöriga att sjuksköterskan lyssnar på dem? På vilket sätt känner de sig hörda/ej 

hörda? 

Får anhöriga stöd och på vilket sätt upplever de då att sjuksköterskan ger stöd gällande 

vårdtagaren? 

 

2. Metod 

 

2.1 Design 

Studien har en beskrivande design med kvalitativ ansats (Graneheim & Lundman 2004). 

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

Urvalet gjordes genom ett bekvämlighetsurval. Undersökningsgruppen bestod av åtta 

anhöriga till vårdtagare på ett äldreboende med fem avdelningar i Mellansverige. 

Inklusionkriterierna till denna studie var att den som intervjuades hade en närstående boendes 

just då, på en av de fem avdelningarna på det utvalda äldreboendet. Totalt fick författarna ihop 

nio stycken svar om deltagande i studien. En av deltagarna valde att inte delta innan någon 

intervju genomförts. På grund av tidsbrist till studien hann inte författarna rekrytera fler 

deltagare. Undersökningsgruppen bestod slutligen av tre döttrar, två makor, två makar och en 

syster till vårdtagare på äldreboendet. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen har genomförts med semistrukturerade intervjuer med hjälp av en 

intervjuguide som fick ligga som grund för att styra intervjuerna till att svara på syftet för 

studien. Intervjuguiden innehöll fyra huvudfrågor med tretton följdfrågor. Författarna ändrade 

något på frågornas ordningsföljd under intervjun för att få till en bra dialog med den 



   

intervjuade. Intervjufrågorna berörde anhörigas upplevelser av hur sjuksköterskorna gav 

information, stöd samt om sjuksköterskorna lyssnade på den anhöriges synpunkter gällande 

vårdtagaren. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Författarnas grundtanke var att intervjua anhöriga till vårdtagare på ett korttidsboende. 

Informationsbreven, där även en förfrågan om deltagande ingick, som lämnades ut gav 

dessvärre inga deltagare vilket gjorde att författarna fick ändra sin inriktning och valde istället 

anhöriga till vårdtagare på permanenta äldreboenden. Dessa ändringar godkändes av 

handledare, examinator samt forskningsetiska rådet. 

 

Efter att studien godkänts av forskningsetiska rådet så presenterades studiens syfte för 

verksamhetschefen för det aktuella äldreboendet då ett godkännande krävdes från denne. 

Sjuksköterskorna för avdelningarna informerades om studien samt att utlämnandet av 

informationsbreven till de anhöriga krävde deras hjälp. Därefter gjorde författarna en 

testintervju med en, för författarna känd, person som tidigare haft en närstående på detta 

äldreboende för att träna på intervjutekniken samt för att testa intervjuguiden. Testintervjun 

bidrog till att några av frågorna formulerades om för att bättre passa studiens syfte. 

Författarna lämnade informationsbreven till sjuksköterskorna på äldreboendet, som i sin tur 

gav dessa till alla anhöriga som sjuksköterskorna träffade under en två veckors period. 

Sjuksköterskorna fungerade endast som en länk mellan författarna och de anhöriga vid 

utlämnandet av informationsbreven. De anhöriga som valde att delta fyllde i 

informationsbrevet, la det i ett bifogat kuvert inne på avdelningens kontor som författarna 

sedan samlade in. Författarna tog därefter telefonkontakt med de anhöriga som svarat och 

bestämde tid och plats för intervjun samt informerade om att deltagandet fortfarande var 

frivilligt. Intervjuerna genomfördes i enskilda rum på det aktuella boendet på tider som den 

intervjuade själv fått bestämma. Intervjuerna spelades in och författarna turades om att 

intervjua medan den andra antog en mera passiv roll och fyllde i med följdfrågor där det 

behövdes. Intervjuerna tog mellan sju och tjugo minuter och transkriberades under oktober 

månad 2011. 

 

 

 

 



   

2.5 Dataanalys 

Analyseringen av data genomfördes med en manifest innehållsanalys inspirerad av 

Graneheim & Lundman (2004). Varje intervju lyssnades noggrant igenom av båda författarna 

och därefter transkriberades intervjuerna ordagrant samt avidentifierades. Författarna läste 

igenom de transkriberade texterna för att få en god förståelse för sammanhanget. Därefter 

letade författarna tillsammans ut meningsbärande enheter. Dessa kondenserades för att sedan 

kodas, utifrån koderna fick författarna fram fyra kategorier samt två sub kategorier. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocess 
Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad text Kod Kategori 

De är sällan ja 

träffer nån 

sjuksköterska, de är 

många år sen.. 

Träffar sällan 

sjuksköterskan, 

många år sedan 

Dålig kontakt  

 

 

 

Bristande kontakt Dom har ja haft 

väldigt lite kontakt 

mä.. 

Lite kontakt Bristande kontakt 

Dom hade inte ringt 

å sag tatt han hade 

ramlat.. 

Dom ringde inte Dålig telefonkontakt 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden  

Studien godkändes av forskningsetiska rådet på Gävle högskola. Verksamhetschefen för det 

aktuella äldreboendet har godkänt studien, eftersom undersökningsgruppen är anhöriga till 

vårdtagare på äldreboendet. Deltagarna informerades via ett informationsbrev, men även 

muntligt vid intervjun, att deltagandet är helt frivilligt samt att de när som helst under studiens 

gång kunde välja att avbryta sitt deltagande utan motivation. Allt material hanterades 

konfidentiellt för att ingen av deltagarna skulle kunna identifieras. Alla deltagare fick 

författarnas namn, telefon nummer samt e-mail adress för att lätt kunna kontaktat författarna 

vid eventuella frågor eller funderingar. 

 

 



   

3. Resultat 

Resultatet presenterades genom fyra huvudkategorier vilket författarna har fått fram ur 

koderna från analysprocessen. Dessa fyra kategorier speglar anhörigas upplevelser av hur 

sjuksköterskan informerar, lyssnar in samt ger stöd. Nedan presenteras huvudkategorierna: 

kontakt, information med tillhörande sub kategorier, att bli sedd och uppmärksammad samt 

trygghet (se figur 1). Resultatet förstärks med citat från anhöriga, dock har författarna valt att 

inte ange någon demografisk information vid citaten då anonymiteten då kan bli svår att 

garantera. 

 

Bristande kontakt 

 

 

Kommunikation 
Hur sjuksköterskor informerar Brister och förbättringar i vården 

 

 

Att bli sedd och uppmärksammad 

 

 

Trygghet 

 

Figur 1: Huvudkategorier med tillhörande underkategorier. 

 

3.1 Bristande kontakt 

Den första huvudkategorin växte fram tidigt då författarna tydligt kunde se ett samband i alla 

åtta intervjuer där just ordet kontakt var genomgående. 

 

Att ha en god direktkontakt med sjuksköterskorna är viktigt för många anhöriga. Vissa 

anhöriga tycker att sjuksköterskorna har bra telefonkontakt när det gäller vårdtagaren, dock 

saknas många gånger den direkta kontakten på avdelningen mellan anhöriga och 

sjuksköterskorna. Vissa anhöriga träffar sällan personligen sjuksköterskorna och upplever det 



   

som beklagligt. Många gånger uppstår det frågor och funderingar hos anhörig gällande 

vårdtagaren som de gärna vill tala direkt med sjuksköterskorna om, istället går kontakten nu 

via omvårdnadspersonalen. Samtidigt finns en förståelse för att sjuksköterskorna inte kan vara 

tillängliga på samma sätt eftersom de ansvarar för flera avdelningar samtidigt. 

 

Nää, de är sällan.. de är sällan ja träffar nån sjuksköterska. 

 

Ööh, de är sällan man ser henne [sjuksköterskan] här, ööh.. 

 

För ja menar, en sköterska som finns på hela äldreboendet, hon har ju många avdelningar.. 

 

3.2 Kommunikation 

Att få information av sjuksköterskorna samt att sjuksköterskorna kommunicerar på ett bra sätt 

med anhöriga gällande vårdtagarens hälsa anses som en viktig aspekt. Anhöriga anser att de 

får god information men att de många gånger går för lång tid mellan informationstillfällena. 

Anhöriga uttrycker även en önskan om att få mera information direkt från sjuksköterskan. 

Dessutom har anhöriga tidigare sett brister med hur de får information. Kategorin 

kommunikation gav författarna två underkategorier: Hur sjuksköterskor informerar samt 

brister och förbättringar i vården.  

 

3.2.1  Hur sjuksköterskor informerar 

Att ge tydlig och lättförstålig information till anhöriga angående försämringar, förbättringar 

samt medicinändringar är något som uppskattas högt av de anhöriga. Informationen från 

sjuksköterskorna upplevs som bra även om den ofta ges via telefonkontakt. Anhöriga upplever 

att sjuksköterskorna tar sig tid att förklara den ibland svårförståliga informationen. Men även 

om anhöriga anser informationen som heltäckande så brister den något i kontinuitet. Det 

händer ibland att anhöriga själva ringer till sjuksköterskorna för att få den aktuella 

informationen de saknar gällande vårdtagaren.    

 

Åh förstår ja inte så förklarar dom [sjuksköterskorna] liksom å.. så de tycker ja är helt, helt 

suveränt alltså! 

 

Jaa.. om de är nå viktigt då ringer dom iallafall hem, sjuksköterskan, å informerar att ja.. jag 

kan inte klaga på de! 



   

 

Äre nån ändring då tar dom [sjuksköterskorna] kontakt, å vill ja veta nånting då prater ja mä 

dom å fråger dom. 

 

3.2.2 Brister och förbättringar i vården 

I studien framkommer det att informationen från sjuksköterskorna till anhöriga ibland brister. 

Anhöriga upplever det även som att sjuksköterskorna ibland glömmer bort att vidarebefordra 

information, och det leder till en försening av aktuell information som kan anses som viktig 

av anhörig. Vården har även ifrågasatts då informationen mellan omvårdnadspersonal och 

sjuksköterska verkar ha brustit enligt vissa anhöriga. En stor brist där kommunikationen av 

information var avgörande. Dock medförde ifrågasättandet en positiv förändring eftersom 

anhöriga nu upplever en bättre nivå på informationen, både till dem själva och mellan 

omvårdnadspersonalen och sjuksköterskor.  

 

De vet man ju att dom [sjuksköterskorna] har ändra mediciner nångång å de är klart att ja 

får reda på de så småningom, men... 

 

Jo men de är ju för att dom, dom [sjuksköterskorna] är ju mer observant med å tala om saker 

å ting för mej nu sen ja börja ifrågasätta. 

 

3.3 Att bli sedd och uppmärksammad 

Att som anhörig bli uppmärksammad av sjuksköterskorna som en egen individ, inte bara som 

”anhörig till..” är av stor betydelse och flera anhöriga menar att när sjuksköterskorna lyssnar 

på dem känner de sig uppmärksammade när de väl träffar sjuksköterskorna, något som tyvärr 

är för sällan. Men anhöriga menar ändå att det inte behövs mycket från sjuksköterskornas sida 

för att anhöriga ska känna sig sedda och hörda. Vissa anhöriga uttrycker att motfrågor från 

sjuksköterskorna ger en slags bekräftelse såväl som ett leende eller ett igenkännande. 

Anhöriga uppskattar sjuksköterskor som ger sig tid till att lyssna och som ställer upp för dem. 

Att få uppmärksamhet och att sjuksköterskorna lyssnar kan även visa sig som ett utförande då 

de tar till sig den anhöriges åsikter och funderingar och ibland gör denna förändring om det 

anses som en förbättring i vården.  

 

Ja, jo nog tycker ja att dom [sjuksköterskorna] lyssner på en allt, för att i allmänhet får man 

ju en fråga tillbaka liksom, om ja säger nånting så att jo.. dom lyssnar på en, absolut! 



   

 

Jao.. ja tycker dom [sjuksköterskorna] prater ju mä en, å hejjer å är glá å taler om hure ä. 

 

Dom har ju liksom, eller, tid iallafall å lyssner å ställer upp.. så de tycker ja. 

Då äre ju liksom dä.. hare blive nån förändring liksom, så ja vill att dom ska åka å titta va.. 

Då har dom ju gjort de. 

 

3.4 Trygghet 

En viktig del enligt anhöriga är att kunna känna tillit och trygghet till att vården utformas på 

bästa sätt för vårdtagaren. Även känslan av att kunna få stöd vid behov är viktigt för att uppnå 

trygghet hos anhöriga. Överlag upplever inte anhöriga något direkt stöd från sjuksköterskorna 

i nuläget. Då det spontana stödet anses som undermåligt, samtidigt ser anhöriga stöd som 

någonting de själva måste be sjuksköterskorna om när behovet uppstår. En förklaring av 

anhöriga till avsaknaden av spontant stöd beror i många fall delvis på personalbrist vilket i sin 

tur kan leda till tidsbrist. Om tiden inte räcker till så blir stödet till anhöriga lågt prioriterat.  

 

Nä ja har väl inte kontakta dom [ sjuksköterskorna] heller, då kan man ju inte få nå stöd 

heller. 

 

[Författarna] Hade det känts tryggare om sjuksköterskan hade varit mer tillgänglig här så att 

säga? 

Det tror jag nog..// Men dom [sjuksköterskorna] är väl så lite personal dom å, så dom hinner 

väl inte mä tänker ja.  

 

4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

Studiens resultat visar att ”kontakt” är den starkaste gemensamma nämnaren genom de gjorda 

intervjuerna. Det är avsaknaden av direktkontakten med sjuksköterskorna som behöver 

förbättras enligt anhöriga. Sjuksköterskorna ger anhöriga tydlig och heltäckande information 

dock brister den i kontinuitet. Resultatet visar även att sjuksköterskorna är bra på att lyssna 

och uppmärksamma anhöriga som en egen individ bara genom små enkla medel som t.ex. ett 

leende i förbifarten. Däremot upplvever anhöriga att de för sällan får denna uppmärksamhet 

just på grund av för lite direktkontakt. Anhöriga uttrycker en känsla av trygghet till att vården 



   

utformas till fördel för vårdtagaren. Trots detta så upplever anhöriga inte något stöd från 

sjuksköterskorna vilket återigen kan kopplas tillbaka till för lite direktkontakt från 

sjuksköterskorna samt att anhöriga ser stöd som något de själva måste be om för att få.  

 

4.2 Resultat diskussion 

Föreliggande studie visar på att anhöriga anser att direktkontakten med sjuksköterskor har en 

betydande del i vården. Dessvärre är upplevelsen att denna kontakt är en bristvara på detta 

äldreboende och anhöriga uttryckte en önskan om mera kontakt för att få mer aktuell 

information om vårdtagarens hälsa och välmående. Innehållet i informationen från 

sjuksköterska till anhörig anses ändå som tillfredställande men det studien visar är att 

informationsmöjligheterna är för få på grund av för dålig kontakt. Hertzberg & Ekman (2000) 

visar även de i sitt resultat att anhöriga vill bli informerade om vårdtagarens tillstånd, 

behandlingar och omsorg. Det var dock svårt för anhöriga att få tag i den informationen från 

sjuksköterskorna och oftast så visste inte anhöriga mer om vården än vad de själva kunde se 

vid sina besök. Det överensstämmer med Kaarbøs (2010) studie där resultatet visar att 

anhöriga uttrycker en vilja och behov av att få mera exakt information samt bättre 

kommunikation från sjuksköterskor. De vill ha informationen systematiskt och föreslog 

regelbundna möten som en möjlig förbättring. Dessa resultat överensstämmer med resultatet 

från Wallengren m.fl. (2010) där det framkommer att anhöriga vill ha mer professionell 

information, eftersom de inte vågar lita på sin egen kompetens inom området vård. De önskar 

mera information om medicinska tillstånd, undersökningar samt behandlingar. Resultatet i 

studien påvisar även att anhöriga behöver information för att lättare klara av deras egen 

emotionella oro som kan uppstå. Därför behöver sjuksköterskor bli bättre på att identifiera 

anhörigas behov av information. 

 

Att bli uppmärksammad och att sjuksköterskorna lyssnar på åsikter och funderingar från 

anhöriga är betydelsefullt. Det krävs inte stora ansträngningar från sjuksköterskornas sida för 

att ge denna tillfredställelse. Föreliggande studies reslutat visar att anhöriga är nöjda med hur 

sjuksköterskorna ger denna uppmärksamhet, hur de lyssnar in åsikter och att anhöriga känner 

sig hörda samt tagna på allvar. Det framkommer även av resultatet att anhöriga inte kräver 

mycket uppmärksamhet av sjuksköterskorna, ett leende eller en bekräftelse i form av en 

motfråga är bevis nog. Men även om anhöriga är nöjda med detta, så visar resultatet att 

bristen på direktkontakt med sjuksköterskorna gör att de för sällan blir uppmärksammad. 

Westin m.fl. (2009) beskriver i sitt resultat att anhöriga ser även den minsta kontakt ifrån 



   

sjuksköterska som positiv likväl som att kontinuerlig kontakt med sjuksköterskor ger en 

känsla av uppmärksamhet och en trygghet för vården. Att uppmärksamma anhöriga i vården 

tar Westin m.fl. (2009) upp då studiens resultat visar att med frasen ”bli uppmärksammad” 

menar anhöriga att de blir sedda och hörda av sjuksköterskorna på ett glatt och välkomnande 

sätt när de besöker vårdtagaren. Anhöriga upplever sjuksköterskornas alltid glada bemötande 

som ett uttryck för att ha blivit sedda även om det bara består av en hälsning eller ett kort 

möte. Detta bidrar till att anhöriga känner sig viktiga och att de är någon som 

sjuksköterskorna tar sig tid till att involvera i vården, samt att anhöriga känner det som att 

sjuksköterskorna är intresserad av att höra deras synpunkter. Det framkommer även i en studie 

av Hertzberg & Ekman (2000) att anhöriga anser att det är av största vikt att deras åsikter tas 

som seriösa och på allvar av vårdgivare. 

 

Stöd är inget som anhöriga upplever att de får av sjuksköterskorna, men något som de inte 

heller uttrycker ett behov av. De anser att de själva får söka det stöd de behöver, samt att 

bristen av spontant stöd kan förklaras med avsaknaden av kontakten med sjuksköterskor och 

personalbrist och/eller tidsbrist. Dock visar resultat att trygghet för vården var viktigt för 

anhöriga och att en del i tryggheten var möjligheten till att kunna få stöd vid behov. 

Avsaknaden av kontakt med sjuksköterska styrker Weman & Fagerberg (2006) i sitt resultat 

som visar att även om sjuksköterskorna vill samarbeta och ge stöd till anhöriga så prioriteras 

inte detta på grund av tidsbrist. Resultaten från Wåhlins m.fl. (2009) studie visar att många 

anhöriga som annars anser sig som mentalt starka ibland behöver, i rollen som anhörig, få 

stöd eller råd vid behov, samt att bli erkända av vårdgivarna då de besöker sin närstående. De 

behöver få känna att personalen bryr sig och att de alltid är välkomna. En kram, förståelse 

eller sympati är ofta uppskattat. Dock varierar dessa behov från anhörig till anhörig och 

vårdgivarna bör därför anpassa stödet till varje individ. Andersson m.fl. (2007), Nolan & 

Dellasega (2000) menar med sitt resultat att brist på stöd och trygghetskänsla från vårdgivaren 

kan leda till en känsla av hjälplöshet hos anhöriga då vårdtagaren flyttar eller nyss har flyttat 

in på ett äldreboende. 

 

4.3 Metod diskussion 

Credibility- trovärdighet 

Studien genomfördes med en kvalitativ beskrivande design för att få en djupare förståelse för 

hur anhöriga upplever att sjuksköterskor ger information, lyssnar in samt ger stöd. Författarna 

valde ut ett äldreboende och, med hjälp av sjuksköterskor, bjöd in anhöriga som besökte 



   

äldreboendet under en två veckors period. Detta kan ha påverkat studien resultat då endast 

anhöriga med starka åsikter kan ha valt att delta. Därmed är det inte säkert att resultatet 

överensstämmer med majoriteten av anhörigas åsikter och upplevelser på äldreboendet. Från 

början hade författarna tänkt intervjua anhöriga till vårdtagare på ett korttidsboende, där 

förfrågningarna om deltagande inte gav några svar. Därför valde författarna att ändra 

inriktning till anhöriga till vårdtagare på ett permanent äldreboende med fem avdelningar. 

Denna ändring ökade tidspressen ytterligare och kan ha påverkat resultatet då längre tid gett 

författarna mer tid att reflektera och förbättra intervjutekniken, och på detta sätt förstärkt 

trovärdigheten i studien. Författarna tror även att denna ändring kan ha gett ett annat resultat, 

då anhöriga till vårdtagare på permanenta äldreboenden generellt sett har mer erfarenhet av att 

ha kontakt med äldreboendet, till skillnad från ett korttidsboende där vårdtagarens vistelse kan 

vara väldigt kort. Båda författarna har deltagit under samtliga intervjuer vilket kan ha både 

positiva och negativa effekter. En svaghet är att deltagarna kan ha känt sig i underläge för att 

berätta sina upplevelser och åsikter inför två okända personer. Författarna försökte öka 

förtroendet hos den anhörige genom att förtydliga konfidentialiteten samt att skapa en trivsam 

miljö. En styrka med studien är att det finns två synvinklar på varje intervju som även de 

stärker trovärdigheten. Ytterligare en viktig aspekt för att styrka trovärdigheten är att 

författarna inte har uteslutit någon som anmält sitt deltagande, enda inklusionskriterien för att 

få delta var att vara anhörig till en vårdtagare på äldreboendet, relation, ålder, genus spelade 

ingen roll. 

 

Ytterligare en risk med studien skulle kunna vara att sjuksköterskorna väljer ut de anhöriga 

som de anser sig ha en god relation till och vet att svaren blir till deras fördel. Det hanterade 

författarna genom att förfrågan lämnades ut till alla anhöriga som passade in i kriterierna för 

medverkan i studien. Om sjuksköterskorna skulle ta illa vid sig av studiens resultat och känna 

sig mindre uppskattade så menar författarna att åsikterna inte kommer att kunna kopplas till 

en speciell sjuksköterska, de behöver inte känna sig utpekade och själva ansvariga för den 

negativa kritiken eftersom studien sammanfattar sjuksköterskornas arbete som en helhet. 

Även om det blir ett negativt resultat så ser författarna det som en positiv sak som aldrig utan 

studien skulle ha upptäckts. Är anhöriga missnöjda med hur sjuksköterskorna arbetar så får 

nu, genom denna studie, sjuksköterskorna en möjlighet att förbättra och ändra sitt arbetssätt. 

Dessutom får de anhöriga som annars inte vågar säga sina åsikter direkt till sjuksköterskorna 

nu en chans att få sina röster hörda. 

 



   

Transferability- överförbarhet 

Denna studie anser författarna har viss låg överförbarhet då anhörigas upplevelser är helt 

individuellt, alla anhöriga har olika typer av upplevelser och åsikter om sjuksköterskans 

arbetssätt. Likaså skiljer sig sjuksköterskornas arbetssätt beroende på vilket äldreboende de 

arbetar på. Det som skulle kunna bidra till en viss överförbarhet är bredden i urvalsgruppen, 

då det inte är specifikt vilken ålder, genus eller relation de anhöriga behöver ha till 

vårdtagarna för att få delta i studien.  

 

Dependability- pålitlighet 

Författarna gjorde en test intervju som resulterade i några justeringar för att frågorna bättre 

skulle svara till syftet. Efter varje intervju lyssnade författarna tillsammans igenom materialet 

för att kunna höra brister samt kunna förändra intervjutekniken till nästa intervju. Författarna 

är medvetna om att intervjutekniken och sedan innehållsanalyseringen blev bättre med tiden, 

och skulle kunna ha gått tillbaka för att förbättra de första innehållsanalyserna för att stärka 

pålitligheten för studien. Däremot har författarna stärkt pålitligheten i denna studie genom att 

använda sig utav samma intervjuguide och alla anhöriga har fått samma frågor. Författarna 

försökte även stärka pålitligheten genom att noggrant förklara konfidentialiteten för att 

deltagarna skulle känna sig trygga med att dela med sig av sina upplevelser då risken med 

studien kan vara att anhöriga undanhåller åsikter pga. rädsla att individuell information 

kommer fram till sjuksköterskorna. Det finns även risk att de intervjuade kommer att känna 

skuldkänslor över sina åsikter och må dåligt för vad som kommer med i studien. Det har 

författarna försökt förhindra genom att tydligt förklara konfidentialiteten. Författarna kan inte 

säga med säkerhet att deltagarna gav ärliga svar, dock gav ingen deltagare uttryck för att inte 

vara ärlig och inte våga svara. Intervjuerna var relativt korta, de tog mellan sju och tjugo 

minuter och detta kan ha påverkat pålitligheten då längre tid kan ha gett författarna större 

möjligheter till att få en mer heltäckande bild av anhörigas upplevelser. Författarna kan i 

efterhand tycka att intervjuguiden brustit något, då frågorna ibland blev för avsmalnad. Om 

författarna hade använt sig av mer öppna frågor kanske det skulle ha givit ett annat resultat. 

 

 

4.4 Allmän diskussion 

Anhörigas upplevelser är subjektiva och uttryckts väldigt individuellt. Samma händelse kan 

ge olika upplevelser från person till person vilket sjuksköterskor behöver komma ihåg i sitt 



   

yrke. Detsamma gäller att komma ihåg med denna studie då denna studie med nya deltagare 

kan ge helt nya upplevelser. 

 

Det framkommer i föreliggande studie att anhöriga saknar kontinuerlig kontakt och 

information av sjuksköterskorna. Anhöriga uttrycker en önskan om att sjuksköterskorna ska 

vara mera tillängliga på avdelningarna för att möta upp de behov som saknas och lättare 

kunna svara på frågor samt funderingar gällande vårdtagaren. Att bli uppmärksammad av 

sjuksköterskorna är även det en viktig del för anhöriga och resultatet visar att i nuläget ges 

denna uppmärksamhet bra, med hjälp av små enkla medel, fast för sällan på grund av att de 

har för lite direktkontakt med sjuksköterskorna. Det framkommer i studiens resultat att 

anhöriga överlag är nöjda med sjuksköterskorna även om de saknas vissa delar som skulle 

kunna förbättras genom mer kontinuerlig kontakt. Dock visar resultatet att 

omvårdnadspersonalen på avdelningarna fyller upp för sjuksköterskornas brister genom att 

vara mera lättillängliga enligt anhöriga.  

 

Utifrån författarnas studie framgår det att anhöriga inte involveras tillräckligt i vården kring 

vårdtagaren. Detta menar författarna är en brist som skulle kunna förbättras genom nya, 

tydligare riktlinjer om hur sjuksköterskor kan se anhöriga som en tillgång. Självklart ska 

fokus ligga på vårdtagaren, men författarna anser att många gånger är anhöriga en så pass stor 

del av vårdtagaren och dess liv att vården inte kan utesluta dem på grund av tidsbrist, 

personalbrist eller vad det nu må vara för anledning. Även Hertzberg & Ekman (2000) styrker 

detta med sitt resultat som säger att de anhöriga ofta hamnar i bakgrunden i stället för som en 

del i vårdprocessen då det idag läggs mera fokus på vårdtagaren. Hertzberg m.fl. (2003) 

förklarar i sitt resultat att sjuksköterskorna prioriterar vårdtagaren och att en involvering av 

anhöriga skulle ta värdefull tid från vårdtagaren. Likaså gör rutiner att sjuksköterskorna inte 

räknar med de anhörigas behov i vården. Detta är något som ytterligare stärker författarnas tro 

om att tydligare riktlinjer behövs då kategorin anhöriga alltid kommer att finnas inom vården 

och inte kommer att kunna uteslutas. Även Bauer (2006) har i sitt resultat kommit fram till att 

det behövs en ny praxis som visar att samarbete mellan sjuksköterska och anhöriga är en 

nödvändig del i vården. I nuläget är verksamheten mera inriktad på vårdtagaren. 

 

 



   

Författarna tror att anhöriga många gånger kan ses som en belastning i vården istället för en 

tillgång, och ibland kan vården inte tillåta anhöriga allt tillträde på grund av olika 

omständigheter. Åter igen kommer författarna då tillbaka till att det behövs klarare riktlinjer 

om hur vården ska hantera anhöriga i olika situationer för att göra alla parter nöjda.  

 

Sjuksköterskorna i Hertzberg m.fl. (2003) studieresultat upplever att anhöriga av manligt kön 

är mera lättsamma att prata med om omvårdnaden kring vårdtagaren, i jämförelse med 

anhöriga av kvinnligt kön som är bättre på att uppmärksamma saker hos vårdtagaren men som 

oftare ifrågasätter detaljer i vården. Detta anser författarna som intressant då flertalet deltagare 

i deras studie var kvinnor vilket kan diskuteras, har kvinnor och män olika upplevelser av hur 

sjuksköterskor informerar, lyssnar in och ger stöd?  Författarna tycker att det skulle vara en 

intressant ny synvinkel för vidare forskning att ta reda på om genusperspektivet har någon 

påverkan på upplevelser av sjuksköterskor.  

 

Denna studie tror författarna har en möjlighet att öka förståelsen och kunskapen om vad det 

innebär att ytterliggare involvera de anhöriga i vården. Ett förbättrat samarbete stärker 

förtroendet mellan sjuksköterska, anhörig och vårdtagare vilket i slutändan leder till en trygg 

och god vård för vårdtagaren. 
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