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Introduktion: Sjuksköterskan möter dagligen närstående i sin yrkesroll inom nästan alla 

vårdkontext och det ingår i sjuksköterskans profession att involvera patientens närstående i 

vården. Kvaliteten av mötet med närstående påverkas av sjuksköterskans attityd angående 

vikten av att involvera de närstående i vården. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans 

attityd till att involvera patientens närstående i vården. Metod: En litteraturstudie enligt 

Polit och Becks (2017) niostegsmodell. Efter litteratursökningar i CINAHL, PubMed och 

PsycINFO identifierades elva artiklar som svarade på studiens syfte. Samtliga artiklar 

kvalitetsgranskades och relevant information analyserades, bearbetades och 

sammanställdes. Resultat: Litteraturstudien resulterade i tre huvudkategorier: attityder om 

närstående som betydelsefulla, attityder om närstående som besvärande samt faktorer som 

kan påverka attityden till närstående, med totalt tio tillhörande underkategorier. Slutsats: 

Patientens närstående anses vara betydelsefulla och en förutsättning för god vård. 

Närstående kan också upplevas som tidskrävande och att de hindrar sjuksköterskan i 

arbetet. Utbildning och kunskap angående bemötande av patientens närstående är viktigt 

och bidrar till att sjuksköterskan får en mer positiv attityd till de närstående. Närstående 

upplevs besitta flera betydelsefulla resurser och genom att ta tillvara på dem kan vården 

förbättras.  
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Introduktion 

Familjen har en positiv inverkan på patientens hälsa och välbefinnande och har historiskt sett 

alltid haft en roll i patientens omvårdnad. Från början utfördes omvårdnad i patientens hem 

vilket gjorde involvering av familjen till något naturligt och självklart. Under första hälften av 

1900-talet skedde stora förändringar i samhället och vården förflyttades från hemmen till 

sjukhus. Därmed blev det inte längre lika naturligt att involvera familjen i omvårdnaden. Idag 

riktas återigen fokus mot att involvera patientens familj, nu med mer kunskap och evidens än 

tidigare (Wright & Leahey 2013).  

Personcentrerad vård 

Sjuksköterskans profession innefattar sex kärnkompetenser som alla bidrar till ökad kvalitet 

och säkerhet. En av de sex kärnkompetenserna är personcentrerad vård (Svensk 

sjuksköterskeförening 2016b). Genom att öka utrymmet inom vården för en personcentrerad 

vård skapas större förutsättningar för en holistisk helhetssyn (Edvardsson 2010). Enligt 

McEvoy och Duffy (2008) genomsyras omvårdnaden av ett holistiskt synsätt genom att 

personen betraktas som en helhet. Sociala och kulturella relationer främjas när hela personen 

blir sedd. Personcentrerad vård innebär enligt Slater (2006) att bekräfta och bevara patientens 

personlighet och individualitet. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten ska vara icke-

dömande och bygga på ömsesidig tillit. Den personcentrerade vården ska uppfylla 

professionella etiska riktlinjer, fokusera på patientens styrkor istället för svagheter och skapa 

förutsättningar för patienten att fatta egna hälsobeslut. Vidare ska den personcentrerade 

vården bekräfta och bejaka den enskildes livsvärld (Slater 2006). McCormack et al. (2010) 

tydliggör att det personcentrerade förhållningssättet inte bara involverar relationen mellan 

vårdare och patient, utan också andra personer som är betydelsefulla för patienten. Centrum 

för personcentrerad vård (2016) vid Göteborgs universitet har identifierat tre nyckelbegrepp 

som är centrala för personcentrerad vård: partnerskap, patientberättelsen samt dokumentation. 

Partnerskapet handlar om att ta tillvara på samtliga resurser och kunskap samt visa ömsesidig 

respekt gentemot varandra. Närstående spelar en stor roll i patientberättelsen där de kan bidra 

med ökad kunskap och förståelse för patienten (Centrum för personcentrerad vård 2016). 

Anhörig och närstående 

Socialstyrelsen definierar ordet anhörig som en familjemedlem eller en nära släkting medan 

ordet närstående involverar alla personer som patienten utifrån egen åsikt har en nära relation 

till (Socialstyrelsen 2016a, 2016b). Jeppsson Grassman (2003) beskriver också skillnaden 

mellan anhörig och närstående. Anhörig är en person inom familjen eller släkten som är 

bunden med biologiska eller juridiska band och närstående är ett bredare begrepp som även 

innefattar till exempel vänner och grannar. Begreppet anhörig har med tiden fått en allt 

smalare betydelse i offentliga sammanhang (Jeppsson Grassman 2003), då familjens 

sammansättning de senaste decennierna har förändrats, exempelvis blir samboförhållanden 

mer förekommande samtidigt som färre barn föds (Wright & Leahey 2013). I detta arbete 

kommer ordet närstående att användas för att inkludera så många personer som möjligt som 

står patienten nära. 
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Närståendes rätt till delaktighet 

Den närståendes rätt till delaktighet fastslås i patientlagens femte kapitel: 

Patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen och 

genomförandet av vården, om det är lämpligt och om bestämmelser om sekretess eller 

tystnadsplikt inte hindrar detta. (SFS 2014:821, 5 kap. 3 §) 

Den närståendes rätt till delaktighet stärks ytterligare då Socialstyrelsen (2015) betonar vikten 

av att göra närstående delaktiga och informerade. På så vis kan de närstående stötta patienten 

samt själva få stöttning och kunskap för att hantera frågor och krav som kan uppkomma 

gällande sjukdomssituationen (Socialstyrelsen 2015). Svensk sjuksköterskeförening (2016a) 

tydliggör att den närståendes delaktighet ska främjas inom den personcentrerade vården och 

International Council of Nurses (2012) framhåller sjuksköterskans skyldighet att ge vård till 

och involvera både patienten och familjen. 

Attityd  

Ordet attityd kommer från den franska termen attitude som har sitt ursprung i latinets aptitudo 

(Rosén 2017). Attityd definieras enligt Lindskog (2008) som “benägenhet för ett visst 

beteende i en viss situation, hållning el. inställning till omgivande faktorer” (Lindskog 2008, 

s. 72). Begreppet har varit en viktig term inom socialpsykologin och andra socialvetenskaper 

sedan 1920-talet och används för att beskriva en bestående inställning som bygger på 

erfarenheter (Rosén 2017). Dimbleby och Burton (1997) beskriver attityd som en inställning 

gentemot en annan människa, föremål eller företeelse. Individuella faktorer som exempelvis 

tidigare erfarenheter och händelser i uppväxten påverkar attityden (Dimbleby & Burton 

1997). Erfarenhet kan vara en tidigare upplevelse, händelse eller en praktisk utövning av 

något som individen dragit lärdom av (Nationalencyklopedin 2017). Altmann (2008) skriver 

att en attityd innebär ett medvetet eller omedvetet mentalt tillstånd, en värdering, tro eller 

känsla samt att en attityd predisponerar ett beteende eller handling. Dessa tre egenskaper kan 

sammanfattas i en kognitiv del, en affektiv del och en beteendestyrd del. Vidare är en attityd 

en respons på stimuli (Altmann 2008), och tar sig ofta uttryck genom att vara antingen för 

eller emot något (Rosén 2017).  

Patientens och närståendes attityd 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2012) uppgav att patienter har uttryckt att deras 

närstående har stor påverkan på hur de upplevde sin sjukdom och den vård de erhöll. 

Patienterna uttryckte att det var viktigt för dem att hänsyn togs till de närståendes behov och 

att de närstående fick stöttning samt involverades i beslutsfattandet. Närståendes delaktighet 

och involvering i vården är betydande för resultatet av vården (Myndigheten för vård och 

omsorgsanalys 2012). I Duran et al. (2007) uttryckte patienterna att det var skönt att ha sina 

familjemedlemmar närvarande och att de ansåg det vara deras rätt att ha dem närvarande. I 

Nelson et al. (2010) framkom att familjens närvaro värderades högt av patienterna som 

betonade att familjen var en viktig del i vården och att deras närvaro bidrog med styrka och 

tröst.  

 

Närstående ansåg att relationen med sjuksköterskan var av yttersta vikt, och upplevde den 

som givande men också som problematisk (Bollig et al. 2016). Närstående ansåg att 

sjuksköterskan hade stor påverkan på patientens välmående. De menade också att en bra 

sjuksköterska inte associerades med utbildning utan med attityd. En bra sjuksköterska 

definierades av de närstående som en person som visar att hon ser och bryr sig om patienten 
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(Bollig et al. 2016). Något som de närstående upplevde problematiskt i relationen till 

sjuksköterskan var att de ofta fick framföra klagomål åt patienterna då patienterna själva var 

rädda att möta konsekvenserna av klagomålen. För att inte stämplas som besvärliga undvek 

många närstående att klaga ”för mycket” (Bollig et al. 2016). I Bridges et al. (2010) uttryckte 

närstående att relationen till vårdpersonalen var av stort värde för upplevelsen av vårdtillfället. 

Närstående uttryckte ett behov av att vara delaktiga, inte bara för patientens välmående utan 

också för att som närstående få sina egna behov av stöd och bekräftelse tillgodosedda 

(Bridges et al. 2010).  

Sjuksköterskans relation till patientens närstående  

Sjuksköterskan har en etisk och moralisk plikt att involvera patientens familj i vården (Wright 

& Leahey 2013). Relationen mellan sjuksköterskan och familjen är ett komplext samspel och 

interaktionerna mellan de båda parterna grundar sig på kulturella föreställningar och 

värderingar (Johansson et al. 2006). Dessa föreställningar och värderingar påverkar relationen 

mellan sjuksköterskan och familjemedlemmarna. Mötet med patientens familj underlättas om 

sjuksköterskan har en inkluderande syn på begreppet familj som innefattar fler än bara den 

traditionella familjen, det vill säga även närstående. Närstående som exempelvis nära vänner 

till patienten har samma behov som traditionella familjemedlemmar (Johansson et al. 2006). 

Sjuksköterskan möter dagligen närstående i sin yrkesroll inom nästan alla vårdkontext. 

Kvaliteten på mötet mellan sjuksköterskans och de närstående påverkas av sjuksköterskans 

attityd angående vikten av att involvera dem i vården (Benzein et al. 2008). Bristande 

kommunikation mellan sjuksköterskan och närstående till patienten har visat sig vara en orsak 

till vårdskador (Svensk sjuksköterskeförening 2016c). 

Problemformulering  

Relationen mellan sjuksköterskan och patientens närstående är komplex och grundläggande 

för vårdens resultat. I tidigare forskning har det framkommit att närstående har upplevt 

relationen till sjuksköterskan som problematisk och att bristande kommunikation mellan dessa 

parter ökar risken för vårdskador. Sjuksköterskan möter dagligen närstående inom de allra 

flesta vårdkontext. Kvaliteten på mötet mellan sjuksköterskan och de närstående påverkas av 

sjuksköterskans attityd angående vikten av att involvera de närstående i vården. 

Sjuksköterskans attityd till att involvera närstående i vården är därför ett angeläget ämne att 

belysa.  

Syfte 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans attityd till att involvera patientens 

närstående i vården.  

 

  



   

7 
 

Metod 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) innebär en systematisk litteraturstudie att sökningar 

genomförs för att hitta all tidigare publicerad forskning inom ett valt område. Den framsökta 

litteraturen, som bör vara i form av aktuella vetenskapliga artiklar eller rapporter, bearbetas, 

analyseras och sammanställs (Forsberg & Wengström 2016). I studien har Polit och Becks 

(2017) niostegsmodell använts. Litteratursökningen genomfördes systematiskt, men arbetet 

kan inte betraktas som en systematisk litteraturstudie då det inte fanns möjlighet att bearbeta 

och söka fram all tidigare forskning. 

 

 

Figur 1. Polit och Becks (2017) niostegsmodell. Modifierad och fritt översatt. 

Litteratursökning 

Litteraturstudien genomfördes enligt figur 1, genom att frågeställningar bearbetades och ett 

syfte formulerades (steg 1). Därefter identifierades relevanta sökord och aktuella databaser 

valdes ut (steg 2). Databaserna som användes i studien var CINAHL, PubMed och PsycINFO 

då de enligt Polit och Beck (2017) baseras på forskning inom omvårdnad, medicin, hälsa och 

psykologi. Sökorden formulerades utifrån det valda syftet och ämnet. Artiklarna i de olika 

databaserna är indexerade med ämnesord som karaktäriserar artikelns innehåll (Polit & Beck 

2017). I CINAHL användes följande Headings (MH): nurse attitude, significant other, family, 

extended family samt professional-family relations. Sökordet professional-family relations 

söktes som Major Heading (MM). I PubMed användes MeSH-termerna nurses, family och 

attitude of health personnel. I PsycINFO användes följande Thesaurus: nurses, family och 

health personnel attitudes. Sökorden significant other och extended family användes i 

PsycINFO utan relevanta träffar. Under litteratursökningen eftersträvades att använda så 

likvärdiga sökord som möjligt i de olika databaserna. Inga sökningar gjordes i fritext. 

 

1. Bearbeta frågeställningar 
och formulera syfte till 
litteraturstudien. 

2. Planera studiens 
sökstrategi: identifiera 
sökord, bärande begrepp 
och välj vilka databaser 
som är aktuella.  

 

3. Leta upp och identifiera 
användbara källor. 

•Dokumentera 
sökningarna. 

 

4. Granska källorna utifrån 
relevans och lämplighet.  

•Sortera bort irrelevanta 
och/eller opassande källor.  

 

5. Läs källmaterialet. 

•Identifiera nya referenser, 
dokumentera och granska 
dessa.  

6. Ganska källorna kritiskt. 

7. Sammanfatta och hämta 
information från källorna. 

8. Analysera och 
sammanställ informationen 
från källorna och 
strukturera informationen 
utifrån olika kategorier. 

9. Sammanställ ett resultat 
utifrån analysen.   
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Användbara kombinationer av sökord identifierades och sökningar genomfördes systematiskt 

i de olika databaserna för att hitta material till studien (steg 3). Sökningarna och resultaten 

dokumenterades och presenteras i tabell 1, 2 och 3. Dubbletter som påträffats redovisas med 

*. Intern dubblett innebär en artikel som påträffats flera gånger vid olika sökningar i samma 

databas, medan en extern dubblett innebär en artikel som påträffats flera gånger i olika 

databaser. I studien har endast externa dubbletter identifierats. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Enligt Polit och Beck (2017) ska en litteraturstudie innehålla tydliga kriterier för vilka studier 

som ska inkluderas eller exkluderas. Inklusionskriterierna för studien var att artiklarna i 

resultatet skulle vara vetenskapliga och publicerade under de senaste fem åren (2012–2016). 

Artiklarna skulle vara peer-reviewed, vilket innebär att artiklarnas vetenskapliga kvalitet är 

granskad av andra forskare. Artiklarna skulle också vara publicerade på engelska samt att 

sjuksköterskans attityd skulle vara möjlig att urskilja från andra professioners. 

Exklusionskriterierna för studien var review-artiklar samt artiklar inriktade mot specialistvård 

som barnsjukvård, intensivvård, primärvård, skolhälsovård, psykiatrisk vård, mödravård och 

liknande. 

 

Tabell 1. Sökningar i CINAHL.  

Sökning Sökord Antal träffar  Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 MM ”Professional-family relations” 807    

S2 MH ”Nurse Attitudes” 4323    

S3 MH ”Significant Other” 227    

S4 MH ”Family” 4768    

S5 MH ”Extended Family” 157    

S6 S3 OR S4 OR S5 5116    

S7 S2 AND S6 73 17 3 3 

S8 S1 AND S2 57 11 4 4 

      

 Totalt  28 7 7 

 

Tabell 2. Sökningar i PubMed. 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 ”Attitude of Health Personnel” 25277    

S2 ”Family” 49186    

S3 ”Nurses” 10227    

S4 S1 AND S2 1196    

S5 S1 AND S2 AND S3  99 7 (2*)  1  1 

      

 Totalt  7 (2*) 1 1  
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Tabell 3. Sökningar i PsycINFO.  

Sökning Sökord Antal Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 ”Nurses” 6050    

S2 ”Significant Others” 163    

S3 ”Family” 10963    

S4 ”Extended Family” 55 0   

S5 ”Health Personnel Attitudes” 4323    

S6 S2 OR S3 OR S4  11229    

S7 S1 AND S6 156    

S8 S5 AND S7  35 11 (4*) 3 3 

      

 Totalt   11 (4*) 3 3 

 

Sökningarna genomfördes i januari 2017. Begränsningar användes vid sökningarna i samtliga 

databaser. Sökningarna begränsades till att endast visa peer review-artiklar publicerade på 

engelska. Artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2012 och 2016. 

 
Tabell 4. Sammanställning av urval. Dubbletter har ej redovisats. 

Databas Urval 1 Urval 2 Urval 3  

CINAHL 28 7 7 

PubMed 5  1 1 

PsycINFO 7 3 3 

Totalt 40  11 11 

Urval 

Efter att databassökningen genomförts gjordes tre urval. 

 

Urval 1. Artiklar vars titel och abstract var relevant för studiens syfte identifierades och 

dokumenterades (steg 4). I det första urvalet primärgranskades totalt 320 artiklar inklusive 

dubbletter. Av dessa valdes 40 artiklar ut för vidare granskning i urval två (se tabell 4).  

 

Urval 2. Artiklarna från urval ett studerades med fokus på metod och resultat. Artiklar som 

inte ansågs stämma med studiens syfte eller inte uppfyllde studiens inklusionskriterier valdes 

bort (steg 5). Studier som var inriktade mot specialistvård trots att det inte framkom i artikelns 

titel och abstrakt valdes bort. Artiklar där sjuksköterskans åsikt inte kunde särskiljas från 

annan vårdpersonal var exempel på artiklar som också valdes bort. Urval två resulterade i 

totalt elva artiklar (se tabell 4). 

 

Urval 3. De valda artiklarna från urval två kvalitetsgranskades av författarna (steg 6). Till 

hjälp användes följande granskningsmallar: “Guide to an Overall Critique of a Qualitative 

Research Report” (Polit & Beck 2017, s. 106) och “Guide to an Overall Critique of a 

Quantitative Research Report” (Polit & Beck 2017. s. 102). Då alla artiklar från urval två 

ansågs hålla en tillräckligt hög kvalitet, resulterade även urval tre i elva artiklar (se tabell 4). 

Litteraturstudiens resultat baseras på artiklarna från urval tre. 
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Databearbetning 

De utvalda artiklarna granskades, sammanställdes och sammanfattades i en artikelmatris (steg 

7), se bilaga 1. Artiklarna numrerades från 1–11 för att minska risken för förväxling. 

Artiklarnas lästes igenom enskilt av författarna för att stärka objektiviteten, vilket enligt Polit 

och Beck (2017) är en metod för att säkerställa relevansen av data. Därefter diskuterades 

artiklarnas resultat gemensamt för att säkerställa att all relevant information för studiens syfte 

fångats upp. Artiklarna bearbetades genom att relevanta meningsenheter identifierades och 

markerades. Meningsenheterna analyserades upprepade gånger och fördelades i olika 

underkategorier. Underkategorierna slogs därefter samman i huvudkategorier när konsensus 

uppnåtts (steg 8). Totalt identifierades tre huvudkategorier med tio tillhörande 

underkategorier vilka redovisas i resultatet (steg 9). 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) ska artiklar som inkluderas i en litteraturstudie ha 

tillstånd från en etisk kommitté som granskat och godkänt studien. Det är av yttersta vikt att 

redovisa alla artiklar som svarat på litteraturstudiens syfte samt att allt resultat sammanställs. 

Uteslutning av artiklar som inte stödjer forskarens hypotes är oetiskt (Forsberg & Wengström 

2016). Polit och Beck (2017) betonar vikten av att inte utesluta och förvränga resultatet. 

Enligt Vetenskapsrådet (2016) ska allt resultat presenteras för att forskningen ska anses 

vetenskaplig. Om det inte efterföljs kan förtroendet för forskare och forskning skadas 

(Vetenskapsrådet 2016).  

 

I studien har endast artiklar godkända av en etisk forskningskommitté eller som följer World 

Medical Association Declaration of Helsinki använts. För att undvika förvrängning och 

feltolkningar av resultatet har text översatts med stor noggrannhet och med hjälp av lexikon.  

Citat har redovisats ordagrant på originalspråk och endast primärkällor har använts för att 

undvika andrahandscitering. För att bekräfta att tolkningarna var likvärdiga författarna 

emellan lästes artiklarna noggrant igenom enskilt och diskuterades därefter gemensamt. 

Författarna har beaktat sin förförståelse genom diskussioner med varandra och handledare för 

att nå objektivitet i så stor utsträckning som möjligt. Allt framkommet resultat har 

presenterats.  
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Resultat 

Resultatet baserades på elva kvalitetsgranskade artiklar varav nio var kvalitativa, en var 

kvantitativ och en hade mixad metod. Databearbetningen av artiklarna resulterade i tre 

huvudkategorier: attityder om närståendes som betydelsefulla, attityder om närstående som 

besvärande samt faktorer som kan påverka attityden till närstående, med totalt tio tillhörande 

underkategorier, se figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Huvudkategorier och underkategorier som beskriver attityder till patientens närstående i 

vården samt faktorer som kan påverka attityden.  

Attityder om närstående som betydelsefulla 

I följande huvudkategori beskrivs sjuksköterskans attityder om närståendes som 

betydelsefulla. Tre underkategorier framkom under databearbetningen: närstående är 

värdefulla för patienten, närstående som en informationskälla och närstående som en partner 

i vården.  

Närstående är värdefulla för patienten  

I flera studier framkom att sjuksköterskor hade en positiv attityd till närstående och betraktade 

dem som viktiga, värdefulla och av stor betydelse (Coughlin 2013; da Silva & da Silva Lima 

2014; Fry et al. 2015; Gallagher et al. 2014; Namasivayam et al. 2014). Sjuksköterskorna 

ansåg närståendes närvaro som en förutsättning för god vård (Namasivayam et al. 2014), detta 

oavsett om de deltog aktivt i vården eller inte (da Silva & da Silva Lima 2014). Många 

sjuksköterskor upplevde att närstående förbättrade vårdkvaliteten (Fry et al. 2015). Vidare 
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tyckte sjuksköterskor att interaktioner med patientens familj var viktiga då deras deltagande 

bidrog till en bättre situation och bättre vård för patienten (Coughlin 2013). 

I Fry et al. (2015) uttryckte sjuksköterskorna att närståendes närvaro verkade lugnande och 

betryggade för patienten och bidrog till en mer positiv upplevelse av besöket. Deras lugnande 

effekt på patienten underlättade för sjuksköterskorna vid undersökning, omvårdnad, 

behandling och smärtlindring. Närstående minskade graden av konfusion och agitation som 

ofta var associerad med smärta hos patienten och minskade den negativa påverkan av 

sjukhusmiljön (Fry et al. 2015). Sjuksköterskorna i Gallagher et al. (2014) uttryckte att 

närstående kunde distrahera och hindra patienten från riskfyllt beteende som kunde orsaka 

skada. Närstående ansågs även öka patientens välbefinnande (Gallagher et al. 2014). 

Sjuksköterskorna uttryckte familjens närvaro som värdefull när familjen hade en god relation 

till patienten (da Silva & da Silva Lima 2014).   

Närstående som en informationskälla 

I flera studier uttryckte sjuksköterskorna en positiv attityd till närstående då de betraktades 

som en viktig och betydelsefull informationskälla (Coughlin 2013; da Silva & da Silva Lima 

2014; Fry et al. 2015; Fry et al. 2014; Gallagher et al. 2014). Sjuksköterskorna ansåg att 

närstående bidrog till en mer individuellt anpassad och säker vård genom att de tillförde 

information om patienten (Fry et al. 2015; Fry et al. 2014). Sjuksköterskorna i Fry et al. 

(2015) betraktade de närstående som en värdefull och nödvändig källa till information då de 

hade kunskap om patientens normaltillstånd, behov och sjukdomshistoria. Informationen 

ledde till en djupare förståelse för patientens behov och situation. Sjuksköterskorna uttryckte 

att de närstående lätt kunde identifiera och uppmärksamma förändringar i patientens mående 

(Fry et al. 2015) vilket underlättade vid bedömningen av patientens tillstånd (Gallagher et al. 

2014). De närstående kunde också identifiera beteenden hos patienten relaterade till obehag 

som annars kunde förbisetts samt uttrycka patientens behov när patienten själv inte hade 

förmåga att göra det (Fry et al. 2015). 

 

Närstående upplevdes bättre kunna kommunicera med patienten än vad sjuksköterskan 

kunde.  På så vis bidrog de med information till sjuksköterskan och synliggjorde patientens 

behov. De närstående hjälpte också patienten att bättre förstå den information som 

sjuksköterskan försökte förmedla (Fry et al. 2015). Informationen som de närstående bidrog 

med sparade tid åt sjuksköterskorna och underlättade för vårdpersonalens beslutsfattande samt 

bedömning av hur kritisk situationen var. Närståendes information underlättade även vid 

riskbedömningar då de hade god kunskap om patientens förmåga att klara av saker (Fry et al. 

2014). Familjen ansågs kunna bidra med viktig information om patienten då de spenderar stor 

tid tillsammans med patienten (da Silva & da Silva Lima 2014). Genom att skapa en relation 

till patientens familj ökade förståelsen för patienten (Coughlin 2013). 

Närstående som en partner i vården 

Det framkom i flera studier att sjuksköterskan hade en positiv attityd till närstående då de 

betraktades som en betydelsefull samarbetspartner och en viktig del i omvårdnadsteamet 

(Coughlin 2013; da Silva & da Silva Lima 2014; Fry et al. 2015; Gallagher et al. 2014). 

Sjuksköterskorna såg de närstående som allierade då de bidrog med assistans och stöttning i 

omvårdnadsarbetet (da Silva & da Silva Lima 2014; Fry et al. 2015). 

 

Närståendes närvaro ansågs underlätta sjuksköterskans arbete (da Silva & da Silva Lima 

2014; Fry et al. 2015). Vid hög arbetsbelastning när sjuksköterskorna upplevde att de inte 

själva kunde säkerställa patientens trygghet, sågs familjen som en resurs. Deras närvaro 
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ansågs bidra till ökad säkerhet för patienten (Gallagher et al. 2014). I flera studier uttryckte 

sjuksköterskorna närstående vara ett säkerhetsnät för patienten (Fry et al. 2015; Gallagher et 

al. 2014). Familjens närvaro ansågs positiv då sjuksköterskorna kunde involvera dem i träning 

och undervisning för att underlätta inför kommande hemgång och vistelse i hemmet (da Silva 

& da Silva Lima 2014). Det framkom även i Coughlin (2013) att sjuksköterskorna ansåg det 

viktigt att involvera de närstående i undervisningen. 

Attityder om närstående som besvärande  

I denna huvudkategori beskrivs besvärande och försvårande attityder hos sjuksköterskan 

gentemot de närstående i två underkategorier: närstående är tidskrävande och närstående är 

hindrande. Dessa innefattar att närstående upptar mycket av sjuksköterskans tid och att de kan 

hindra sjuksköterskans arbete.  

Närstående är tidskrävande 

Sjuksköterskorna uttryckte en besvärande attityd till närstående då de upplevdes som 

tidskrävande (Beckstrand et al. 2012; Fry et al. 2014). Det största hindret som 

sjuksköterskorna upplevde för att ge god vård var att närstående ofta ringde till dem för 

information om patientens tillstånd istället för att prata med varandra, vilket krävde mycket av 

sjuksköterskornas tid (Beckstrand et al. 2012). Tiden som krävdes för att svara på de 

närståendes frågor begränsade tiden som sjuksköterskorna kunde lägga på patienten. Detta 

skapade känslor av frustration och irritation hos sjuksköterskorna (Fry et al. 2014):   

 
...and there’s just continuing questioning and repetitive questioning. I had a 

gentleman last night, that was due his medication at 7 o’clock, and he has it at 7 

o’clock at every night...and it was 8 o’clock and the wife was just continuously asking 

for this medication, and I was explaining that the doctor was going to come and see 

him...but it’s like, I explained it to you possibly five times and the tenth time I was 

like ‘I can’t do this anymore’. (Fry et al. 2014, s. 33) 

 

Närstående är hindrande 

I flera studier framkom att sjuksköterskan hade en besvärande attityd till närstående då de 

upplevdes kunna hindra sjuksköterskan från att ge rätt vård till patienten (Chang et al. 2012; 

Fry et al. 2015; Fry et al. 2014). Närstående upplevdes ibland hindra kommunikationen 

mellan sjuksköterskan och patienten genom att avbryta samtal och prata i patientens ställe 

(Fry et al. 2014). Närstående ansågs kunna hindra patienten från att uttrycka sina symtom 

vilket upplevdes som en kränkning av patientens rättigheter. Det hindrade sjuksköterskan från 

att lära känna och involvera patienten i vården. Sjuksköterskorna upplevde närstående vara i 

vägen fysiskt, till exempel om det var många besökande samtidigt hos patienten, vilket gjorde 

det svårare att ge rätt vård till patienten (Fry et al. 2014).  

 

Sjuksköterskorna i Fry et al. (2015) uttryckte att närstående kunde vara ett hinder till att ge 

rätt och ändamålsenlig vård, då de ibland upplevde spänningar vid beslutsfattande kring 

smärtlindring och annan behandling vilket kunde hindra att patienten fick bästa möjliga vård. 

Relationen till patientens familjemedlemmar kunde försvåra sjuksköterskans arbete (Chang et 

al. 2012). Sjuksköterskorna i Fry et al. (2015) uttryckte oklarheter angående 

medgivandeprocessen och vem av de närstående som var ytterst ansvarig när patienten inte 

själv kunde ge medgivande. Motstridiga budskap och krav från de närstående skapade 

frustration hos sjuksköterskan (Fry et al. 2015).  
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Faktorer som kan påverka attityden till närstående 

I denna huvudkategori beskrivs vad som kan påverka sjuksköterskans attityd till de 

närstående. Fyra underkategorier framkom under databearbetningen: arbetsförhållanden, 

sjuksköterskans kompetens och utbildning, sjuksköterskans personliga egenskaper och 

erfarenheter, närståendes kunskap, förståelse och förväntningar samt närståendes 

engagemang och beteende.  

Arbetsförhållanden 

Sjuksköterskans attityd till de närstående påverkades av förhållanden på arbetsplatsen 

(Gallagher et al. 2014; Rahmqvist Linnarsson et al. 2015; Segaric & Hall 2015). I Segaric och 

Hall (2015) framkom att attityden gentemot patientens familj kunde påverkas av hur många 

patienter sjuksköterskan ansvarade för, hur kritiskt patientens tillstånd var, 

personalbemanningen samt kontinuiteten i omvårdnaden. Vid låg bemanning, kritiskt sjuka 

patienter, för högt antal patienter och dålig kontinuitet i omvårdnaden påverkades attityden 

negativt (Segaric & Hall 2015).  

 

Arbetsplatsens riktlinjer och policy samt sjuksköterskans kunskap om dessa påverkade också 

sjuksköterskans attityd till patientens närstående (Rahmqvist Linnarsson et al. 2015; Segaric 

& Hall 2015). Attityden gentemot familjen påverkades negativt när sjuksköterskan inte ansåg 

att det ingick i arbetsuppgifterna att involvera patientens familj i vården (Rahmqvist 

Linnarsson et al. 2015). Ytterligare en omständighet som påverkade attityden var hur mycket 

tid sjuksköterskan hade för sina arbetsuppgifter (Rahmqvist Linnarsson et al. 2015; Segaric & 

Hall 2015). Tidsbrist gjorde att sjuksköterskan fick en mer negativ attityd gentemot de 

närstående (Rahmqvist Linnarsson et al. 2015) och när arbetsförhållandena krävde att 

sjuksköterskan måste prioritera bland sina arbetsuppgifter upplevdes ihållande och upprepade 

frågor från närstående som irriterande (Segaric & Hall 2015). Under hög arbetsbelastning 

upplevde sjuksköterskorna i Gallagher et al. (2014) att de misslyckades med att leva upp till 

både sina egna och närståendes förväntningar. De kände sig missförstådda och dömda av de 

närstående vilket ledde till frustration och besvikelse hos sjuksköterskorna (Gallagher et al. 

2014). Vid svåra arbetsförhållanden fokuserade sjuksköterskorna på att utföra sina 

arbetsuppgifter medan de vid goda arbetsförhållanden hade möjlighet att lägga mer 

engagemang på patientens familj (Segaric & Hall 2015).  

Sjuksköterskans kompetens och utbildning  

Det framkom att sjuksköterskans attityd till närstående kunde påverkas av sjuksköterskans 

kompetens (Segaric & Hall 2015) och utbildning i att bemöta och hantera patientens 

familjemedlemmar (Dorell et al. 2016). Bristande kompetens bidrog ofta till att 

sjuksköterskorna intog en mer avståndstagande attityd gentemot familjen (Segaric & Hall 

2015). Utbildning och kunskap kunde påverka sjuksköterskans attityd till patientens familj. 

Resultatet av en interventionsstudie (Dorell et al. 2016) visade att en utbildningsinsats 

angående bemötande av familjer bidrog till en mer positiv attityd till närstående. Innan 

utbildningen upplevde sjuksköterskorna familjemedlemmarna som besvärliga medan 

sjuksköterskor som fått utbildning upplevde familjen som en resurs och att de blivit mer 

benägna att involvera dem i vården. Utbildningen ledde till en ökad förståelse för familjen 

som en enhet samt att relationen till dem förbättrats (Dorell et al. 2016). 
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Sjuksköterskans personliga egenskaper och erfarenheter 

I flera studier framkom att sjuksköterskans personliga egenskaper och erfarenheter kunde 

påverka attityden till närstående (Beckstrand et al. 2012; Chang et al. 2012; Coughlin 2013; 

Dorell et al. 2016; Rahmqvist Linnarsson et al. 2015; Segaric & Hall 2015). Personliga 

egenskaper som lågt självförtroende gjorde att sjuksköterskor upplevde kontakten och mötet 

med familjemedlemmarna som besvärlig (Chang et al. 2012). Sjuksköterskorna i Dorell et al. 

(2016) uttryckte rädsla och fruktan för att inte kunna möta familjemedlemmarnas behov. 

Bristande intresse bidrog ofta till att sjuksköterskorna intog en mer avståndstagande attityd 

gentemot familjen (Segaric & Hall 2015).  

 

Sjuksköterskor som hade egen personlig erfarenhet av kritisk sjuka familjemedlemmar eller 

var kvinnor hade en mer positiv attityd till familjen och var mer troliga att involvera dem i 

vården (Rahmqvist Linnarsson et al. 2015). Det fanns också situationer där sjuksköterskans 

egna erfarenheter gjorde kontakten med familjen svårare att hantera (Chang et al. 2012). 

Sjuksköterskor i Beckstrand et al. (2012) uppgav att det var svårare att utföra sitt arbete om de 

kände patientens närstående privat. Sjuksköterskor som däremot inte lyckats skapa någon som 

helst relation till patientens familj upplevde att de misslyckats med sin uppgift, vilket 

orsakade frustration (Coughlin 2013).  

Närståendes kunskap, förståelse och förväntningar  

Flera studier visade att sjuksköterskans attityd till de närstående påverkades av de närståendes 

kunskap, förståelse och förväntningar (Beckstrand et al. 2012; Chang et al. 2012; da Silva & 

da Silva Lima 2014; Fry et al. 2015; Gallagher et al. 2014; Namasivayam et al. 2014; Segaric 

& Hall 2015).  

 

När närstående hade bristande kunskap och förståelse för den vård som utfördes kunde deras 

närvaro anses som negativ och problematisk (Beckstrand et al. 2012; da Silva & da Silva 

Lima 2014). I Beckstrand et al. (2012) uttryckte sjuksköterskorna att de närstående inte alltid 

förstod följder av vissa åtgärder, exempelvis att provtagning orsakar blåmärken och smärta, 

att intubering hindrar patienten från att prata och att brutna revben är vanligt förekommande 

vid bröstkompressioner i samband med återupplivning. Sjuksköterskorna ansåg närståendes 

bristande kunskap och förståelse vara ett stort problem som hindrade dem från att ge rätt vård 

till patienten (Beckstrand et al. 2012). När familjemedlemmarna inte var insatta i vården, 

saknade förståelse för vården, var kognitivt nedsatta eller förnekade patientens sjukdom 

ansågs deras närvaro bidra till känslor av ångest och hjälplöshet men också till konflikt (da 

Silva & da Silva Lima 2014). Familjemedlemmar som var insatta i vården bidrog till en 

positiv attityd hos sjuksköterskorna (da Silva & da Silva Lima 2014).  

 

Sjuksköterskans attityd till närstående påverkades när sjuksköterskan och patientens 

närstående hade olika förväntningar på vården och vårdtillfället (Fry et al. 2015) vilket kunde 

skapa spänningar i relationen (Namasivayam et al. 2014). I Gallagher et al. (2014) framkom 

att de närståendes förståelse för sjuksköterskans engagemang och prioriteringar påverkade 

sjuksköterskans attityd. Sjuksköterskorna uttryckte att de närstående ofta inte förstod hur 

mycket tid och engagemang de lade ner och varför vissa prioriteringar gjordes, men när 

sjuksköterskan upplevde att de närstående hade förståelse för detta minskade deras känslor av 

frustration (Gallagher et al. 2014). När sjuksköterskorna saknade förståelse för syftet med 

vårdinsatsen, eller när de upplevde att patientens familj saknade förståelse för varför 

vårdinsatsen gjordes, resulterade det i en mer negativ upplevelse av att arbeta med familjen 



   

16 
 

(Chang et al. 2012). Situationer där familjemedlemmarna hade bristande kunskap i det språk 

som sjuksköterskan själv talade upplevdes som problematiska (Segaric & Hall 2015). 

Närståendes engagemang och beteende 

Flera studier visade att sjuksköterskornas attityd till närstående påverkades av de närståendes 

engagemang och beteende (Beckstrand et al. 2012; Chang et al. 2012; da Silva & da Silva 

Lima 2014; Fry et al. 2015; Fry et al. 2014; Segaric & Hall 2015).  

 

Närståendes närvaro upplevdes ibland besvärlig i situationer där de närstående var i 

emotionell obalans (Beckstrand et al. 2012; Chang et al 2012), inte hade tid eller inte ville 

delta i vården samt om de var gamla eller sjuka (da Silva & da Silva Lima 2014). I Fry et al. 

(2014) framkom att bristande engagemang och stor frånvaro av närstående ansågs krävande 

och skapade frustration hos sjuksköterskorna. I sådana situationer upplevde sjuksköterskorna 

de närstående som ett problem och att de riskerade att hindra de uppsatta målen för vården 

från att uppnås (Fry et al. 2014). Frånvaro av närstående upplevdes vara ett stort problem vid 

kommunikationssvårigheter med patienten då det orsakade fördröjning av information som 

kunde kompromissa med patientens vård och säkerhet (Fry et al. 2014). Det skapade 

frustration och irritation hos sjuksköterskorna som upplevde att de närstående inte tog sitt 

ansvar (Fry et al. 2014). Närståendes frånvaro innebar även att sjuksköterskan behövde 

spendera mer tid för att titta till patienten vilket ökade sjuksköterskans arbetsbelastning. Det 

bidrog till emotionell stress och att sjuksköterskan tvingades kompromissa med standarden på 

vården (Fry et al. 2015).   

 

Närstående med stort engagemang (Fry et al. 2014; Segaric & Hall 2015), åtagande och 

deltagande i vården (Fry et al. 2014) samt en god relation till sjuksköterskan bidrog till en 

positiv attityd till närståendes närvaro (da Silva & da Silva Lima 2014). Positiv dynamik 

mellan sjuksköterskan och familjen såsom leenden, vänlighet, humor och att uttrycka 

uppskattning kunde påverka relationen till det bättre (Segaric & Hall 2015). Sjuksköterskorna 

uttryckte att relationen till familjen påverkades av graden av kommunikation, respekt, tillit, 

empati, ärlighet, förståelse och professionalism (Chang et al. 2012).  
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Diskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa sjuksköterskans attityd till att involvera patientens 

närstående i vården. Resultatet påvisar ett flertal attityder hos sjuksköterskan som 

sammanfattas i tre huvudkategorier: attityder om närstående som betydelsefulla, attityder om 

närstående som besvärande samt faktorer som kan påverka attityden till närstående. 

Resultatdiskussion 

I huvudkategorin attityder om närstående som betydelsefulla beskrivs hur sjuksköterskan 

betraktade närstående som viktiga och allierade inom vården samt att de bidrog till god vård. I 

Lindhardt et al. (2008) framkom att sjuksköterskorna värdesatte och ansåg närstående som en 

viktig del i omvårdnaden. De uttryckte närstående som allierade och som en resurs då deras 

närvaro ansågs stötta patienten men också avlasta sjuksköterskorna genom att tillhandahålla 

praktisk hjälp (Lindhardt et al. 2008). Sjuksköterskorna i Saiani et al. (2008) ansåg att 

familjen var av yttersta vikt för patientens välmående och i Ellison (2003) uttryckte 

sjuksköterskorna att familjemedlemmar hade en viktig uppgift i att tala för patienten och att 

stötta patienten både känslomässigt och andligt. Underkategorin närstående som en 

informationskälla beskriver hur sjuksköterskorna ansåg de närstående bidra med information 

om patienten som underlättade vårdpersonalens beslutsfattande. Lindhardt et al. (2008) 

bekräftar att närståendes kunskap om patienten ansågs hjälpa sjuksköterskorna vid 

beslutfattande gällande behandling och vård. Vidare beskriver underkategorin hur 

sjuksköterskorna upplevde att de närstående hjälpte patienten att bättre förstå den information 

som sjuksköterskan försökte förmedla. McLeod et al. (2010) skriver att sjuksköterskorna såg 

familjen som ett stöd och ett par extra öron som kan uppfatta och registrera information som 

patienten inte själv lyckats ta in. Patientens familj har alltså en viktig del i vården och deras 

närvaro värderas högt av sjuksköterskor. De bidrar med information, trygghet för patienten 

samt en extra hand för sjuksköterskan.  Det är därför viktigt att inte förbise de närstående utan 

ta vara på resurserna som de kan bistå med. 

 

Huvudkategorin attityder om närstående som besvärande beskriver att närstående tar tid från 

sjuksköterskan och att detta begränsar sjuksköterskans tid med patienten samt möjligheterna 

att ge god vård. Sjuksköterskorna upplevde de närstående vara i vägen rent fysiskt vilket 

också ansågs som ett hinder för god vård. Detta bekräftas i Ellison (2003) där sjuksköterskor 

uttryckt att patientens familj upptar tid som hindrar dem i deras arbete. Sjuksköterskorna 

upplevde att familjemedlemmar stört deras arbete på grund av miljömässiga begränsningar 

och att patientrummet upplevdes trångt när många familjemedlemmar varit närvarande 

samtidigt (Ellison 2003). Trots att familjen värderas högt kan deras närvaro ibland skapa 

problem och svårigheter. Genom att be de närstående att tillfälligt lämna patientrummet i 

samband med särskild vård kan sjuksköterskan på ett enkelt sätt undvika att rummet känns 

trångt. 

 

Huvudkategorin faktorer som kan påverka attityden till närstående tar upp fyra olika 

underkategorier. Underkategorin arbetsförhållanden beskriver hur olika arbetsförhållanden 

kan påverka sjuksköterskans attityd gentemot närstående. Bland annat framkom att tidsbrist 

påverkade attityden negativt. I Lindhardt et al. (2008) beskrev sjuksköterskor ofta tidspress 

som något som gjorde att samarbetet med närstående blev lidande, men de var också ovilliga 

att använda tidsbristen som en ursäkt för den bristande involveringen av patientens 

närstående. Det ansågs istället handla om dålig prioritering (Lindhardt et al. 2008). 

Underkategorin beskriver även hur arbetsplatsens riktlinjer, policy och organisation 

påverkade sjuksköterskans attityd till närstående. Detta bekräftas i Lindhardt et al. (2008) där 
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sjuksköterskorna uppgav att bland annat medicinskt fokus på arbetsplatsen och tidspress 

gjorde att de var tvungna att prioritera bland sina arbetsuppgifter vilket gjorde att närstående 

blev satta åt sidan. Rätt förutsättningar på arbetsplatsen är således viktigt för att 

sjuksköterskan ska kunna utföra sitt arbete korrekt, något som också minskar risken för att 

närstående prioriteras bort vid tidspress.  

 

I underkategorin sjuksköterskans kompetens och utbildning framkom att sjuksköterskor som 

genomfört utbildning rörande bemötandet av familjer till patienter hade ökad förståelse för 

familjemedlemmarna och var mer benägna att involvera dem i vården. I Svavarsdottir et al. 

(2015) framkom att sjuksköterskornas attityd till att involvera familjen i omvårdnaden var 

mer positiv bland de sjuksköterskor som genomfört utbildning angående bemötandet 

gentemot patienters familjemedlemmar (Svavarsdottir et al 2015). En viktig del i att förbättra 

sjuksköterskans attityd till närstående är alltså att öka kunskapen och kompetensen kring 

bemötandet av de närstående. I Sjuksköterskans personliga egenskaper och erfarenheter 

beskrivs att kvinnliga sjuksköterskor hade en mer positiv attityd till närstående och var mer 

troliga att involvera dem i vården. I Benzein et al. (2008) framkom det att manliga 

sjuksköterskor i mindre utsträckning än andra finner patientens familjemedlemmar som en 

resurs och mer sällan inbjuder till konversation med dem vid mötet i vården. Kunskap och 

utbildning angående vikten av att involvera patientens närstående är fortsatt en viktig 

komponent för att förbättra attityden till närstående bland alla sjuksköterskor.  

 

Underkategorin närståendes kunskap, förståelse och förväntningar redogör för att 

sjuksköterskans attityd till närstående påverkas av vilken kunskap och förståelse de har för 

den vård som utförs. Bristande kunskap och förståelse från patientens närstående upplevdes 

som ett stort problem och hinder för att ge rätt vård till patienten. I Ellison (2003) upplevde 

sjuksköterskorna familjemedlemmar med bristande kunskap som ett problem som störde 

deras arbete, vilket bekräftas ytterligare i Saiani et al. (2008) där närståendes bristande 

kunskap upplevdes som ett stort hinder för att ge rätt vård till patienten. I Lindhardt et al. 

(2008) framkom att om de närstående hade förståelse för vad som gjordes var det lättare att 

involvera dem i vården. Det kan anses vara ett svårt uppdrag för den enskilda sjuksköterskan 

att ensam öka närståendes kunskap och förståelse men vid goda arbetsförhållanden kan 

sjuksköterskan ta sig mer tid till de närstående och med små medel öka närståendes förståelse 

och kunskap kring vårdsituationen. 

Metoddiskussion 

Studien har genomförts med ett systematiskt arbetssätt och följt Polit och Becks (2017) 

niostegsmodell, se figur 1. För att underlätta arbetet har modellen modifierats genom att steg 

sex och sju bytt plats. Litteraturstudien utgörs av artiklar publicerade under åren 2012 till 

2016 vilket innebär att studiens resultat baseras på ny och aktuell forskning. Intentionen vid 

studiens start var att inkludera forskning från de senaste tio åren för att få ett brett underlag. 

När sökningar tio år tillbaka genomförts framkom fler relevanta artiklar att inkludera i 

databearbetningen än vad som var genomförbart för denna studie. Sökningarna begränsades 

därför till artiklar publicerade de senaste fem åren. Resultatet anses ändå bygga på ett brett 

underlag då olika vårdmiljöer förekom från flera olika länder och publiceringsår. Endast 

artiklar godkända av en etisk kommitté eller som följt World Medical Associations 

“Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research Involving Human 

Subjects” har använts i studiens resultat. Detta för att säkerställa att artiklarnas resultat är 

etiskt tillförlitligt. Samtliga artiklar har även kvalitetsgranskats av andra forskare. Författarna 

har också själva granskat artiklarnas kvalitet enligt Polit och Becks (2017) granskningsmallar. 

Artiklarna har således granskats i flera omgångar vilket anses stärka resultatets trovärdighet.  
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Samtliga artiklar i studiens resultat var publicerade på engelska, vilket medförde en risk för 

feltolkning av text. För att minska risken för detta har språklexikon använts vid översättning 

av text till svenska. Vidare lästes texten enskilt av författarna för att sedan diskuteras 

gemensamt, vilket minimerade risken för feltolkning ytterligare. Studiens resultat består av 

nio kvalitativa artiklar, en kvantitativ artikel och en artikel med mixad metod som alla ansågs 

relevanta för studiens syfte. En majoritet av kvalitativa artiklar ansågs fördelaktigt för 

studiens syfte då kvalitativa artiklar enligt Polit och Beck (2017) kan användas för att 

beskriva människors egna upplevelser, erfarenheter och uppfattningar. Attityder kan 

emellertid undersökas både med kvalitativ och med kvantitativ metod, därför sågs det som en 

styrka att studiens resultat utgörs av en kombination av dem båda.  

 

Litteraturstudiens resultat bygger på artiklar där studier genomförts i olika vårdkontext 

relevanta för allmänsjuksköterskans arbete inom somatisk vård. De vårdkontexter som 

representeras är akutmottagning, palliativ vård, kommunal hemsjukvård, kommunala 

äldreboenden samt hjärtkirurgisk vårdavdelning. Flera av artiklarna i studiens resultat är 

utförda på akutmottagningar, men då litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskan har 

liknande attityd oavsett vårdkontext anses resultatet kunna appliceras inom flera olika 

vårdkontexter där allmänsjuksköterskor arbetar. Bredden av olika vårdkontext bland 

artiklarna anses vara stor och bidrar till ett starkt och tillförlitligt resultat även om flera av 

studierna är utförda på akutmottagning. 

 

Studiens syfte var att belysa sjuksköterskans attityd till att involvera patientens närstående i 

vården. Flera av studiens artiklar har undersökt sjuksköterskors uppfattningar, upplevelser, 

erfarenheter och förväntningar angående patientens närstående. Dessa artiklar har valt att 

inkluderas i studien då attityder enligt Dimbleby och Burton (1997) baseras på tidigare 

erfarenheter och upplevelser. Studien innehåller även artiklar som använt termerna 

familjemedlemmar, vårdare och släktingar. Då närstående är ett ord som innefattar både 

familjemedlemmar och släktingar men också andra personer med en nära relation till 

patienten har även dessa artiklar inkluderats. Det kan ses som en begränsning att majoriteten 

av artiklarna använt termen familjemedlemmar, då resultatet eventuellt kan ha blivit smalare 

än vad intentionen med användandet av begreppet närstående var. I samband med 

databasökningarna användes sökordet family men också andra sökord som extended family 

och significant other. Sökorden valdes för att inkludera som många personer som möjligt som 

står patienten nära men också för få ett större antal träffar.  Significant other är ett sällan 

förekommande begrepp inom omvårdnad men ansågs ändå relevant att använda för att bredda 

sökningen. Användning av sökordet attitude of health personnel resulterade i artiklar som 

berörde fler professioner än endast sjuksköterskans. Artiklar där sjuksköterskans attityd inte 

gick att skilja från andra professioner har därför valts bort. Databaserna som användes var 

CINAHL, PubMed och PsycINFO då de enligt Polit och Beck (2017) är lämpliga att använda 

vid databassökningar inom omvårdnad. För att göra databassökningarna så systematiska som 

möjligt eftersträvades att sökorden i de olika databaserna skulle vara likvärdiga och att alla 

sökord som användes skulle vara Headings, MeSH och Thesaurus.  

 

Närstående till patienten finns inom vården i alla delar av världen, och är något som 

sjuksköterskan ständigt måste förhålla sig till. Artiklarna i litteraturstudien kom från sex olika 

länder, vilka var Sverige, USA, Kanada, Australien, Malaysia och Brasilien. En majoritet av 

artiklarna var från länder utanför Europa vilket eventuellt kan anses begränsa överförbarheten 

av resultatet till svensk sjukvård. Å andra sidan är patientens närstående och familj viktiga i 

alla samhällen världen över samtidigt som sjuksköterskan enligt International Council of 
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Nurses (2012) har en skyldighet att ge omvårdnad som respekterar och tar hänsyn till 

mänskliga rättigheter, oavsett kulturella skillnader och olikheter. Därför borde resultatet ändå 

vara användbart i ett land som Sverige där många olika kulturer möts.  

Klinisk betydelse 

I litteraturstudiens resultat framkom flera faktorer som kunde påverka sjuksköterskans attityd. 

Kunskap och utbildning gällande bemötande av närstående bidrog till ökad förståelse för de 

närstående och en mer positiv attityd till dem. Förhållanden på arbetsplatsen hade också stor 

påverkan på sjuksköterskans attityd där bland annat arbetsbelastning, bemanning, riktlinjer 

och arbetsplatsens policy var viktiga faktorer. I sjuksköterskans profession ingår att involvera 

patientens närstående i vården. Litteraturstudiens resultat visar att positiva attityder gentemot 

de närstående ökar chansen att de involveras i vården. Därför är det viktigt att sjuksköterskor 

men också att sjuksköterskestudenter får kunskap och utbildning om bemötandet och vikten 

av att involvera närstående i vården. Vidare är det viktigt att ge sjuksköterskor i klinisk 

verksamhet rätt förutsättningar för att involvering av patientens närstående ska underlättas. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

I litteraturstudiens resultat framkom att närstående ibland kunde upplevas som besvärande 

och hindra en god omvårdnad. Ett förslag på fortsatt forskning är att undersöka vilka 

strategier som sjuksköterskan använder sig av för att lösa svåra och problematiska situationer 

med patientens närstående. Mycket av befintlig forskning angående sjuksköterskans attityd 

till närstående är gjord inom akutsjukvård, palliativ vård, barnsjukvård och intensivvård. 

Därför kan det vara intressant att utöka forskningsområdet till ännu fler vårdkontext då 

närstående är viktiga inom alla vårdmiljöer. Mycket av den befintliga forskningen handlar 

också om attityden till patientens familj och för att involvera fler personer som är viktiga för 

patienten vore utökad forskning om närstående intressant.  

Slutsats 

Sjuksköterskan har en positiv attityd till patientens närstående i vården och upplever att de är 

betydelsefulla, både för patienten och för sjuksköterskans arbete. När sjuksköterskan saknar 

tid och förutsättningar för att involvera de närstående i vården kan de upplevas besvärande. 

Rätt förutsättningar på arbetsplatsen är därför av yttersta vikt. Utbildning och kunskap 

angående bemötande av patientens närstående bidrar till att sjuksköterskan få en mer positiv 

attityd till närstående. Närstående upplevs besitta flera betydelsefulla resurser och genom att 

ta tillvara på och utnyttja dessa resurser kan vården förbättras.  
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Beckstrand, R., 

Giles, V., Luthy, K., 

Callister, L. & 

Heaston, S.  

The Last Frontier: 

Rural Emergency 

Nurses’ 

Perceptions of 

End-of-Life Care 

Obstacles. 

2012.  

 

USA.  

Att undersöka vilka 

hinder som 

sjuksköterskor 

upplever gällande 

vård i livets 

slutskede på 

akutmottagningar på 

landsbygden i USA.  

 

Kvantitativ metod.  

Design: Tvärsnittsstudie. 

Datainsamling: Enkäter. 

Urval: Sjuksköterskor på 

akutmottagningar på 52 

olika sjukhus. Av 508 

utskickade enkäter 

besvarades 236 st.  

Bortfall: 53,6 %.  

De största hindren som 

sjuksköterskorna identifierade 

var familj och vänner som 

konstant ringde för uppdatering 

om patientens tillstånd samt 

närstående som saknade 

förståelse för vad livräddande 

åtgärder innebar. Att känna den 

närstående personligen 

upplevdes också som ett stort 

hinder.   

Chang, E., Bidewell, 

J., Hancock, K., 

Johnson, A. & 

Easterbrook, S. 

Community 

Palliative Care 

Nurse 

Experiences and 

Perceptions of 

Follow-Up 

Bereavement 

Support Visits to 

Carers. 

2012. 

 

Australien.  

Att undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattningar och 

erfarenheter av 

uppföljningssamtal i 

hemmet för sörjande 

familjemedlemmar 

och vårdare efter 

dödsfall. 

Mixad metod.  

Design: Icke-experimentell 

tvärsnittsstudie samt 

innehållsanalys.    

Datainsamling: 

Enkätundersökning 

bestående av både färdiga 

svarsalternativ och öppna 

frågor, vilket gav både 

kvantitativ och kvalitativ 

data. 

Urval: 202 sjuksköterskor 

inom kommunal vård 

tillfrågades, varav 58 st 

svarade. 

Bortfall: 71 %. 

Tidigare vårdrelation till 

familjemedlemmen eller 

vårdaren påverkade 

sjuksköterskans upplevelse av 

uppföljningssamtalet. Faktorer 

som påverkade relationen var 

bland annat graden av 

kommunikation, respekt och 

tillit. Samtalen upplevdes svåra 

när sjuksköterskan själv kunde 

identifiera sig med den sörjande 

eller när sjuksköterskan saknade 

självförtroende för uppgiften. 
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Syfte Metod Resultat 

Coughlin, C.  An Ethnographic 

Study of Main 

Events During 

Hospitalisation: 

Perceptions of 

Nurses and 

Patients.  

2013.  

 

USA.  

Att undersöka 

sjuksköterskors och 

patienters 

uppfattningar om 

vården under viktiga 

händelser vid 

sjukhusvistelse.  

 

 

Kvalitativ metod. 

Design: Etnografisk studie.  

Datainsamling: Deltagande 

observationer samt 

ostrukturerade enskilda 

intervjuer. 

Urval: Två sjuksköterskor 

och tio patienter på en 

hjärtkirurgisk avdelning. 

 

Sjuksköterskorna ansåg mötet 

med familjen som mycket 

viktigt. En god relation till 

familjen ledde till en bättre 

förståelse för patienten medan 

frustration uppstod om inte en 

god relation fanns. 

Sjuksköterskorna ansåg det 

även viktigt att involvera 

familjen i undervisningen.  

Da Silva, M. & da 

Silva Lima, L.  

Participation of 

the Family in 

Hospital-Based 

Palliative Cancer 

Care: Perspective 

of Nurses. 

2014.  

 

Brasilien.  

Att förstå 

sjuksköterskors 

perspektiv gällande 

familjemedlemmars 

deltagande inom 

palliativ cancervård 

samt att analysera 

sjuksköterskornas 

strategier för att 

möta deras behov.  

Kvalitativ beskrivande 

metod. 

Design: Tematisk analys.  

Datainsamling: 
Semistrukturerade enskilda 

intervjuer. 

Urval: 17 sjuksköterskor 

från en palliativ 

vårdavdelning.  

Sjuksköterskorna ansåg 

familjens närvaro som essentiell 

då det ökade patientens trygghet 

och livskvalitet. När 

familjemedlemmen saknade 

kunskap och förståelse för 

vårdsituationen uppstod lätt 

konflikter.  

  



 

 
 

Författare Titel Årtal & 

land 

Syfte Metod Resultat  

Dorell, Å., Östlund, 

U. & Sundin, K. 

Nurses’ 

Perspective of 

Conducting 

Family 

Conversation. 

2016. 

 

Sverige.  

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

delta i och 

genomföra 

interventionen 

“Family Health 

Conversations” med 

familjemedlemmar 

till patienter på 

äldreboende.   

Kvalitativ metod. 

Design: Induktiv 

innehållsanalys.   

Datainsamling: 

Dagboksanteckningar och 

semistrukturerade enskilda 

intervjuer.  

Urval: Tre sjuksköterskor 

från varsitt äldreboende.  

Innan datainsamlingen 

började fick 

sjuksköterskorna utbildning 

angående ”Family Health 

Conversations”.   

Efter utbildning och 

implementering av ”Family 

Health Conversations” uppgav 

sjuksköterskorna att de tog sig 

mer tid till patientens familj 

vilket förbättrade deras relation. 

De blev mer benägna att 

involvera dem i vården. 

Sjuksköterskorna gick från att 

se familjemedlemmarna som en 

svårighet till en resurs.   

Fry, M., Chenoweth, 

L., MacGregor, C. & 

Arendts, G.  

Emergency 

Nurses 

Perceptions of the 

Role of 

Family/Carers in 

Caring for 

Cognitively 

Impaired Older 

Persons in Pain: A 

Descriptive 

Qualitative Study. 

2015. 

 

Australien.  

Att förstå 

sjuksköterskornas 

uppfattning av 

patientens familj och 

vårdares betydelse 

vid vård av äldre 

kognitivt nedsatta 

patienter med smärta 

på en 

akutmottagning.  

 

Kvalitativ metod.  

Design: Tematisk analys.    

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

gruppintervjuer.  

Urval: 80 sjuksköterskor 

från fyra olika sjukhus  

deltog i totalt 16 olika 

fokusgrupper.  

Sjuksköterskorna såg 

familjemedlemmar/vårdare som 

en källa till information och en 

resurs då deras närvaro ansågs 

lugna patienten i den stressiga 

miljön. Sjuksköterskorna 

upplevde att problem kunde 

uppstå främst i samband med 

smärtlindring då 

familjemedlemmar/vårdare ofta 

ifrågasatte beslut angående 

medicinering.    

  



 

 
 

Författare Titel Årtal & 

land 

Syfte Metod Resultat 

Fry, M., Gallagher, 

R., Chenoweth, L. & 

Stein-Parbury, J.  

Nurses’ 

Experiences and 

Expectations of 

Family and Carers 

of Older Patients 

in the Emergency 

Department.  

2014.  

 

Australien.  

Att utforska vilka 

erfarenheter och 

förväntningar 

sjuksköterskor har 

gentemot familj och 

vårdare till äldre 

patienter.  

Kvalitativ metod.  

Design: Tematisk analys.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

gruppintervjuer.  

Urval: 27 sjuksköterskor 

från en akutmottagning 

intervjuades i fyra 

fokusgrupper om 6-12 

deltagare i varje.  

 

Tiden hade störst påverkan på 

sjuksköterskans attityd till 

familjen/vårdaren, då 

sjuksköterskorna antingen 

kunde vinna eller förlora tid 

beroende på om de närstående 

upplevdes hjälpande och 

stöttande eller krävande och 

hindrande. Familjen/vårdaren 

ansågs vara en källa till kunskap 

om patienten samtidigt som de 

kunde upplevas vara i vägen, 

både kommunikationsmässigt 

och fysiskt.  

Gallagher, R., Fry, 

M., Chenoweth, L., 

Gallagher, P. & 

Stein-Parbury, J.  

Emergency 

Department 

Nurses’ 

Perceptions and 

Experiences of 

Providing Care 

for Older People.  

2014. 

 

Australien. 

Att undersöka 

sjuksköterskornas 

uppfattningar och 

erfarenheter av att 

vårda äldre patienter 

på en 

akutmottagning. 

Kvalitativ metod.  

Design: Tematisk analys.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

gruppintervjuer  

Urval: 27 sjuksköterskor 

från en akutmottagning 

intervjuades i fyra 

fokusgrupper om 6-12 

deltagare i varje.  

Sjuksköterskorna upplevde 

frustration när 

familjemedlemmarna/vårdarna 

inte ansågs förstå deras 

arbetsbelastning, tidspress 

prioriteringar. 

Familjens/vårdarens närvaro 

hos patienten värderades högt 

och de ansågs fungera som ett 

skyddsnät då bland annat 

förändringar hos patienten 

snabbt kunde identifieras.  

  



 

 
 

Författare Titel Årtal & 

land 

Syfte Metod  Resultat 

Namasivayam, P., 

Lee, S., O’Connor, 

M. & Barnett, T.  

Caring for 

Families of the 

Terminally ill in 

Malaysia From 

Palliative Care 

Nurses’ 

Perspectives.  

2014.  

 

Malaysia.  

Att beskriva 

sjuksköterskornas 

erfarenheter av att 

samarbeta med 

familjer inom 

palliativ vård och 

vilka utmaningar de 

upplever.   

Kvalitativ metod.  

Design: Grounded theory. 

Datainsamling: 

Diskussioner i fokusgrupper 

samt enskilda intervjuer. 

Urval: Totalt intervjuades 

22 sjuksköterskor som 

arbetade med palliativ vård. 

I studien användes 

snöbollsurval.  

Samarbete med familjen ansågs 

nödvändigt för en god palliativ 

vård. Det största problemet 

sjuksköterskorna upplevde var 

att deras och familjens 

förväntningar skiljde sig åt. En 

positiv utgång gav en känsla av 

harmoni hos sjuksköterskorna 

medan en negativ utgång gav en 

känsla av olust.    

Rahmqvist 

Linnarsson, J., 

Benzein, E. & 

Årestedt, K. 

Nurses' Views of 

Forensic Care in 

Emergency 

Departments and 

Their Attitudes, 

and Involvement 

of Family 

Members. 

2015. 

 

Sverige.  

Att beskriva 

sjuksköterskors syn 

på att ge vård till 

våldsoffer och deras 

familjer på 

akutmottagningen 

för att identifiera 

faktorer som är 

förknippade med 

sjuksköterskors 

attityd till familjen i 

vården, samt om 

attityderna kan 

påverka familjens 

involvering i vården. 

Kvantitativ metod. 

Design: Tvärsnittstudie. 

Datainsamling: 

Webbaserad 

självsvarsenkät. 

Urval: Enkäten skickades 

till alla anställda 

sjuksköterskor på 28 

akutmottagningar i Sverige. 

Totalt tillfrågades 867 

sjuksköterskor, varav 457 

svarade.  

Bortfall: 47 %. 

Majoriteten av sjuksköterskorna 

involverade familjemedlemmar 

i vården, något som 

förknippades med en positiv 

attityd gentemot familjen. 

Positiv attityd var bland annat 

förknippat med egna 

erfarenheter av kritiskt sjuka 

familjemedlemmar. 

Anledningar till att familjen inte 

involverades var till exempel att 

allt fokus lades på patienten, 

tidsbrist samt att 

gärningsmannen var en 

familjemedlem till patienten. 
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Segaric, C. & Hall, 

W.  

Progressively 

Engaging: 

Constructing 

Nurse, Patient and 

Family 

Relationships in 

Acute Care 

Settings. 

2015. 

 

Kanada.  

Att förklara hur 

sjuksköterskor, 

patienter och 

familjemedlemmar 

skapar relationer 

med varandra under 

vårdtillfället på 

akutmottagningen.   

Kvalitativ metod. 

Design: Grounded theory 

med snöbollsurval. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade enskilda 

intervjuer, deltagande 

observationer samt 

fältanteckningar.  

Urval: 13 sjuksköterskor, 

17 patienter och 10 

familjemedlemmar. 

Deltagarna kom från tio 

olika akutmottagningar.  

Relationen mellan 

sjuksköterskan, patienten och 

familjemedlemmen byggde på 

olika grader av engagemang. 

Samarbetet och känslan av 

tillfredsställande ökade i takt 

med engagemanget.   

 


