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Introduktion/bakgrund: Att vårdas på sjukhus kan vara stressfull och ångestladdad upplevelse. 

Närstående ska få möjlighet att delta i vården om det anses vara lämpligt, dock finns det inga juridiska 

krav som fastslår närståendes delaktighet. Utifrån ett familjefokuserad förhållningssätt inkluderas 

närstående i patientens vård. Relationen mellan närstående och sjuksköterska ska bygga på ömsesidig 

respekt och gott samarbete. Det finns ett behov inom forskningen att undersöka hur närståendes 

delaktighet påverkar vården på sjukhus. Syfte: Syftet med litteratursammanfattningen var att belysa 

hur närståendes delaktighet påverkar vården på sjukhus. Metod: Litteratursammanfattningen grundade 

sig på Polit och Beck (2017) nio steg. Efter databassökning i CINAHL, PubMed och PsycINFO 

identifierades åtta kvalitativa artiklar och två artiklar med kvalitativ ansats som kombinerade intervjuer 

med observationer. Artiklarna kvalitégranskades, analyserades, bearbetades samt sammanställdes till 

ett resultat. Resultat: Databearbetningen resulterade i huvudkategorierna: Närståendes påverkan på 

patienten som delas i tre underkategorier Närstående som en tolk, Närstående som trygghet och stöd 

och Närstående som en del i omvårdnaden samt huvudkategorin Närståendes påverkan på 

vårdavdelningen som delas i två underkategorier Närståendes påverkan som en resurs och 

Närståendes påverkan på patientsäkerheten. Slutsats: Närstående delaktighet i vården på sjukhus ökar 

patientens känsla av trygghet, har en gynnsam effekt på vårdkvalitén och avlastar sjuksköterskan i 

arbetet, men delaktigheten i omvårdnaden och den långvariga närvaron kan orsaka risker i 

patientsäkerheten. 
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INTRODUKTION 

Många närstående väljer att stanna kvar på sjukhuset tillsammans med patienten (Öhman & 

Söderberg 2004).  Från början av förra seklet har hälso- och sjukvården överförts till 

institutioner, vilket minskade kraven på närstående att vårda patienten. Men på grund av 

nedskärningar inom hälso- och sjukvården under senaste decennierna har utvecklingen vänt 

och fokus läggs mer på närståendes roll (Benzein m.fl. 2010). Olika kulturer har olika syn på 

närståendes betydelse inom sjukhusvård. Till skillnad från den västerländska kulturen där 

patienten står i fokus, får närstående inom muslimsk- och arabisk kultur en mer betydande roll 

i vården av patienten (Hammoud m.fl. 2005). De flesta närstående vill delta i vården och det är 

viktigt att närstående synliggörs och ges en möjlighet att delta och bli involverade i vården 

(Socialstyrelsen 2016). Närståendes delaktighet i vården på sjukhuset ingår i 

forskningsområdet hantering av komplexa ohälsotillstånd. 

BAKGRUND 

Vård på sjukhus 

Orsaken till att individer vårdas på sjukhus beror på att vårdbehovet är större än vad 

öppenvården samt hemsjukvården kan erbjuda (Socialstyrelsen 2018). En person som får vård 

av hälso- och sjukvården benämns som en patient (Socialstyrelsen 2007). En stor andel av 

patienterna som vårdas upplever symtom, såsom smärta, sömnsvårigheter och ångest som är 

oberoende på orsaken till inskrivning på sjukhus (Henoch m.fl. 2014). Patienter kan ofta 

uppleva känslan av oro och osäkerhet, vilket är relaterat till att personen måste möta det faktum 

att hen är sjuk (Meide m.fl. 2015). Enligt Gammon m.fl. (1998) är det allmänt erkänt att 

sjukhusvistelse kan upplevas som en väldigt stressande och ångestladdad upplevelse.  

Patienter kan avstå från att fråga om hjälp från vårdpersonal på sjukhuset, eftersom dem ser att 

personalen är upptagna. När patienten väl frågar om hjälp måste de i vissa fall upprepa frågan 

flera gånger eftersom vårdpersonal inte har tid. Detta orsakar att patienten upplever både 

irritation och osäkerhet (Andersson m.fl. 2011).  

I en iransk studie framkommer det patienter kan uppleva rädsla över att bli lämnade ensamma 

eller bortglömda under sjukhusvistelsen. Patienter uppskattar att sjuksköterskor är närvarande 

och har en god tillsyn av patienten (Vaismoradi m.fl. 2011). På grund av tidsbrist kan 

sjuksköterskor uppleva att dem inte har tillräckligt med tid för att vara fysiskt närvarande med 

patienterna. Skälen till tidsbristen är ett kontinuerligt flöde av patienter samt kravet på allt som 

ska dokumenteras (Hallin & Danielson 2007). Detta kan orsaka en negativ påverkan på vårdens 

kvalité och riskera patientsäkerheten (You m.fl. 2012). 

Närstående 

Definitionen av familj expanderats från endast makar och barn till att inkludera även personer 

som har en signifikant relation med patienten (Gavaghan & Carroll 2002). En familj kan 

beskrivas som en grupp av människor som kopplas till varandra av ett starkt känslomässigt 

band och en känsla av gemenskap (Hartrick & Lindsey 1995; Wright m.fl. 2002). De 

känslomässiga banden som knyter den genetiska familjen till varandra kan även bildas mellan 
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personer som inte har några genetiska band med varandra (Socialstyrelsen 2016; Svenska 

sjuksköterskeförening 2015). Därför kan en familj bestå av andra konstellationer än den 

traditionella kärnfamiljen som exempelvis består av två samkönade föräldrar och barn (Harris 

2008).  

Familj kan ses som ett system som bildar något större än summan av sina delar. Förändringar 

i systemet, exempelvis sjukdom, påverkar familjen i sin helhet (Socialstyrelsen 2016; Svenska 

sjuksköterskeförening 2015). FN:s mänskliga rättigheter definierar att en familj är en 

grundläggande och naturlig enhet i samhället och staten bär ett ansvar att skydda denna enhet 

(Regeringskansliet 2011).  

Det finns flera olika benämningar som beskriver personer i patientens omgivning. Begreppet 

anhörig inkluderar personer som ger stöd eller vård till patienten. Inom hälso- och sjukvården 

beskrivs patientens närstående som anhöriga eller som personer i patientens närmaste kretsen 

(Socialstyrelsen 2016). Vidare kommer ordet närstående användas som indikerar till personer 

som patienten anser att vara en del av dennes familj. 

Delaktighet 

Begreppet delaktighet kan hänvisa till en eller flera personer som deltar i en aktivitet eller i ett 

besluttagande (Thomas 2007) och innebär engagemang och deltagande i en livssituation 

(Socialstyrelsen 2017). Det engelska ordet “participation” kan översättas till både “deltagande” 

och “delaktighet” (Socialstyrelsen 2017). Thompson (2007) framhåller att delaktighet är en 

komplex handling och den som deltar kan göra det på många olika sätt. Närstående beskriver 

delaktighet innebär att involvera sig och vara närvarande hos patienten, fysiskt eller 

känslomässigt. Närstående upplever sig delaktiga i vården genom att var nära patienten. 

Upplevelsen att vara delaktig och ge stöd är relaterade till varandra (Blom m.fl, 2013). 

Närståendes möjlighet att delta i vården 

Uppfattningen av närståendes delaktighet har omvandlats över tiden, förr ansågs de som hade 

en profession inom vårdyrket som experter gällande behandling av problem (Socialstyrelsen 

2014a). I dagsläget finns det inga juridiska krav som kräver att närstående ska ge stöd och 

omvårdnad till sina vuxna familjemedlemmar, men trots detta ges den mesta omvårdnaden av 

närstående (Socialstyrelsen 2014b). I 5 kap. 3 § i patient lagen (SFS 2014:821) beskrivs det att 

närstående ska få möjlighet att delta i vården om det anses vara lämpligt.  

Flera internationella hälsoorganisationer rekommenderar att vården ska främja närståendes 

närvaro och delaktighet som en partner i vården. Det är nödvändigt att betrakta närstående som 

en partner eftersom det kan främja både vårdens kvalité och säkerhet (Bélanger m.fl. 2017). 

International Council of Nurses [ICN] (2012) definierar att sjuksköterskan har ett ansvar över 

att involvera både patienten och närstående i vården som ges (ICN 2012). Sjuksköterskans har 

ett ansvar av att leda omvårdnadsarbetet och skapa en relation till patienten och närstående 

(Svenska sjuksköterskeförening 2017). Tidigare forskning har visat på att sjuksköterskor har 

en stödjande inställning till att involvera närståendes i vården (Benzein m.fl. 2008), men enligt 

Åstedt-Kurki m.fl. (2001) förväntar sig de flesta sjuksköterskor att närstående ska inleda 

kontakten. Enligt Partanen m.fl. (2018) finns det behov att undersöka närståendes delaktighet 

på sjukhus, eftersom det finns begränsad antal studier sedan 1990-talet som undersöker detta. 
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Familjefokuserad omvårdnad 

Sjukvård bör vara familjecentrerad, personcentrerad och utvecklingsstödjande (Socialstyrelsen 

2014c). Familjefokuserad omvårdnad är en benämning för vård som fokuserar på familjens 

betydelse för personen som vårdas (Benzein m.fl. 2012a). Familjefokuserad omvårdnad kan 

ses som ett förhållningssätt där den viktigaste källan för patientens välmående är patientens 

närstående (Mitchell & Chaboyer 2010).  

Förhållningssättet omfattar både familjecentrerad och familjerelaterad omvårdnad (Benzein 

m.fl. 2012a). Familjecentrerad omvårdnad vilar på ett systematiskt förhållningssätt där familjen 

ses som en helhet. Familjerelaterad omvårdnad i sin tur innebär att patienten sätts i centrum 

och de övriga utgör en kontext eller vice versa. Familjerelaterad omvårdnad är vanligt 

förekommande inom vården, exempelvis via personcentrerad omvårdnad. Dessa 

förhållningssätt bör ses som komplement till varandra, men det som kan vara utmanande är att 

avgöra vilken av förhållningssätten ska användas i vilken situation (Benzein m.fl. 2012b).  

Familjefokuserad förhållningssätt består av fem grundläggande delar där den viktigaste delen 

är att göra närstående delaktiga i omvårdnaden. De andra delarna innebär att skapa samverkan 

mellan närstående och sjuksköterskan, rådgöra om vården med närstående och att vården ska 

utföras med hög kvalité och med vetenskaplig grund (Coyne m.fl. 2011).  

Familjefokuserad förhållningssätt ska bygga på en relation mellan sjuksköterskan och 

närstående som baseras på ömsesidig respekt, samarbete och stöd. I denna relation har 

kommunikation en viktig roll (Mitchell & Chaboyer 2010). Wigert m.fl. (2006) benämner 

vikten av att sjuksköterskans delger information till närstående, det ses som ett sätt att involvera 

närstående i patientens vård, vilket resulterar att närstående upplever sig sedda (Wigert m.fl. 

2006). Vidare kommer benämningen familjefokuserad förhållningssätt att användas för att 

beskriva familjefokuserad omvårdnad. 

Problemformulering 

Närstående innefattar personer både i patientens biologiska familj och personer som patienten 

själv definierar som sin familj. Tidigare forskning visar att närstående vill vara delaktiga och 

att familjefokuserad förhållningssätt kan öka patientens välbefinnande och kvalitén på 

vården. Dock finns det ett behov inom forskningen att undersöka hur närståendes delaktighet 

på sjukhus påverkar vården av patienten. Anledningen att belysa om ämnet är att närstående 

är en stor del av patientens tillvaro och ska enligt lag få möjlighet att delta i vården. Trots 

detta undertrycks vikten av närstående i många länder. Därför är det angeläget att belysa om 

vad närstående kan bidra med samt undersöka effekten av deras delaktighet inom 

sjukhusvården. 

Syfte 

Syftet med litteratursammanfattning var att belysa hur närståendes delaktighet påverkar vården 

på sjukhus. 
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METOD 

Arbetet utformades som en litteratursammanfattning med kvalitativ ansats. Polit och Beck 

(2017) beskrev litteratursammanfattning som en metod där befintliga data sammanställs från 

vetenskapliga artiklar. Litteratursammanfattning kan göras enligt Polit och Becks (2017) nio 

steg som presenteras nedan. 

 

1. Formulera syfte och eventuell frågeställning. 

2. Utforma sökstrategi och välja databaser samt identifiera sökord. 

3. Sök och identifiera tänkbart material. 

4. Granska materialet för relevans och dess lämplighet. 

5. Läs inhämtad material. 

6. Tolka och sammanställ material. 

7. Kritiskt granska materialet. 

8. Analysera samt bearbeta informationen och sök efter teman. 

9. Sammanställ resultatet. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Polit och Beck (2017) beskriver att med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier kan 

sökningen begränsas till ämnet eller målgruppen som studien berör. Utifrån detta var 

inklusionskriterierna för litteratursammanfattningen att artiklarna skulle vara publicerade 

mellan 2014.01.01 och 2019.11.05. Artiklarna skulle vara originalartiklar, peer review och 

skrivna på engelska. Artiklarnas deltagare skulle vara över 18 år, om deltagare var närstående 

till patienter skulle patienterna vara över 18 år. Litteratursammanfattningen inkluderade 

sjuksköterskans, närståendes och patientens perspektiv och artiklarna skulle innehålla dessa 

eller någon av dessa perspektiven. Exklusionskriterierna var artiklar som berörde forskning 

inom pediatrik, psykiatri, kommunalvård och artiklar som berörde endast patientgrupp med 

kognitiv svikt.  

Litteratursökning 

Som steg ett utifrån Polit och Becks (2017) nio steg påbörjades litteratursammanfattning med 

att utforma ett syfte till arbetet. Som steg två identifierades relevanta sökord och databaser. 

Databaserna som valdes var Cumulative Index to Nursing And Allied Health Literature 

(CINAHL), Public Medline (PubMed) och Psychology Information (PsycINFO). Orsaken till 

valet att dessa databaser var att enligt Polit och Beck (2017) handhar dessa forskningsartiklar 

om ämnet omvårdnad. För att identifiera relevanta sökord användes Svensk MeSH på 

Karolinska Institutets hemsida för att få fram olika synonymer till sökorden på engelska.  

 

I databasen CINAHL användes sökorden ”Visitors to patients”, ”Family”, ”Presence”, 

”Patient attitudes”, ”Nurse attitudes”, ”Family attitudes” och ”Family centered care” i form 

av Major concept (MM). I databasen PsycINFO användes thesaurussökorden ”Family”, 

”Family members”, ”Involvement” och ”Hospitalized Patients” i form av All Subjects & 

indexing (SU). I PubMed användes Medical Subject Headings (MeSH) ”Family*” och 

”Hospitalization*” som Major med trunkeringar. Att trunkera innebär alla böjelser av ordet 

inkluderas i sökningen (Polit & Beck 2017). 

 

Som steg tre (Polit & Beck 2017) verkställdes databassökningar. Sökningarna påbörjades med 

att varje sökord söktes separat utan begränsningar. Sedan kombinerades sökorden med hjälp 
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av Booleska operatorerna AND eller OR. Boolean operatoren AND begränsar sökningen 

genom att sammanföra två sökord och visar resultat som innehåller båda termerna. Booleska 

operator OR ökar sökningen genom att söka artiklar med båda termer (Polit & Beck 2017). Vid 

sökningarna där sökorden kombinerades begränsades sökningen till artiklar som var skrivna 

mellan år 2014 till år 2019 och på databaserna PsycINFO och CINAHL till artiklar som var 

peer review granskade.  

Urval 1 

I steg fyra enligt Polit och Becks (2017) nio steg granskades artiklarna utifrån deras titel och 

abstrakt. Sammanlagt granskades 892 titlar och abstrakt. De artiklar som motsvarade 

litteratursammanfattningens syfte inkluderades. Artiklar som inte motsvarade syftet, var 

systematiska review artiklar samt artiklar som berörde barn, patienter med kognitiv svikt och 

patienter som vårdades i hemmet eller inom psykiatrin exkluderades. Urval 1 granskningen 

resulterade 27 artiklar och efter exklusion av tre interna duplikater från CINAHL kvarstod 24 

artiklar. 

Urval 2 

Som steg fem och sex (Polit & Beck 2017) lästes 24 artiklar från urval 1 i sin helhet samt 

granskades mer noga utifrån litteratursammanfattningens inklusionskriterier och syfte. Det 

exkluderades 14 artiklar i urval 2, eftersom artiklarna inte motsvarade 

litteratursammanfattningens syfte. Artiklarna exkluderas på grund av att patienterna inte skrevs 

in på sjukhuset och att deltagare var minderåriga eller deltagare var närstående till minderåriga 

patienter. Artiklar som inkluderade endast närstående till patienter med kognitiv svikt eller 

riktade in sig på enskilda omvårdnadsinterventioner, exempelvis närståendes delaktighet i 

patientens medicinhantering, exkluderades. Granskningen resulterade till sex artiklar från 

CINAHL, tre artiklar från PubMed och en artikel från PsycINFO. 

Urval 3 

Enligt Polit och Becks (2017) sjunde steg, granskades och analyserades åtta kvalitativa och två 

artiklar som kombinerade observationsstudie med kvalitativa intervjuer. Artikelgranskningen 

gjordes med hjälp av Polit och Becks granskningsmall ”Guide to an Overall Critique of a 

Qualitative Research”. Med hjälp av granskningsmallen kunde artiklarnas kvalité avgöras. 

Först lästes samt antecknades artiklarnas innehåll enskilt. Sedan diskuterades artiklarna 

gemensamt och anteckningarna jämfördes. Granskningen resulterade till att inga artiklar valdes 

bort efter den kritiska granskningen. 
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Tabell 1. Databassökning i databas Cinahl som gjordes 03.10.19 

 

S = sökning, MM = Major concept, (i) = inklusionskriterier har använts i sökningen ( ) = intern dubblett.  

 

Tabell 2. Databassökning i databas PubMed som gjordes 04.10.19. 

 

S = sökning, [MAJR] = Major, (i) = inklusionskriterier har använts i sökningen, * = trunkering 

 

 

Tabell 3. Databssökning i databas PsycINFO 05.10.19. 

Databas Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PsycINFO S1 Su Family Members 22,512    

 S2 Su Involvement 54,752    

 S3 Su Family 581,147    

 S4 Su Hospitalized Patients 15,477    

 S5(i) S1 AND S2  57 4 1 1 

 S6(i) S3 AND S4  78 1 0 0 

 Totalt   5 1 1 
 

S = sökning, Su = Subject & index, (i) = inklusionskriterier har använts i sökningen 

 

 

 

Databas Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

CINAHL S1 MM "Visitors to Patients" 1,297    

 S2 MM "Family" 19,389    

 S3 MM "Presence” 736    

 S4 MM "Patient Attitudes" 22,799    

 S5 MM "Nurse Attitudes" 15,738    

 S6 MM "Family Attitudes" 2,975    

 S7 MM "Family Centered Care" 3,748    

 S8 MM "Caregivers" 19,489    

 S9(i) S1 OR S2 AND S3 79 10 2 2 

 S10(i) S4 OR S5 OR S6 AND S7 79 7 3 3 

 S11(i) S4 OR S5 OR S6 AND S8  299 10 (3) 1 1 

 Totalt   24 6 6 

       

Databas Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PubMed S1 Family* [MAJR] 166,906    

 S2 Hospitalization* [MAJR] 80,446    

 S3(i) S1 AND S2 300 7 3 3 

 Totalt   7 3 3 
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Databearbetning 

Som steg åtta (Polit & Beck, 2017) bearbetades och analyserades artiklarnas resultat. Detta 

påbörjades genom att artiklarnas resultat lästes återigen individuellt och sedan diskuterades 

gemensamt. Artiklarna numrerades från 1–10 för att lättare kunna skiljas från varandra. Sedan 

lästes artiklarna ytterligare en gång och de delar av resultaten som ansågs vara relevanta och 

av betydelse till litteratursammanfattningens syfte markerades med färgpennor. De markerade 

texterna i resultaten översattes till svenska på ett separat Word dokument i punktform. Numret 

på artikeln skrevs efter varje punkt för att lätt identifiera vart data kom ifrån och efter detta 

skrevs dokumentet ut och klipptes i delar.  

För att identifiera olika kategorier sorterades de urklippta delarna efter likheter i plastfickor. 

Delarna som hade liknande innebörd bildade en kategori. Sedan lästes varje urklipp var för sig 

och en diskussion fördes över om det kunde ses ett samband mellan fynden. Det identifierade 

kategorierna sammanställdes på ett word dokument. Det identifierades fem underkategorier: 

Närstående som en tolk, Närstående som trygghet och stöd, Närstående som en del i 

omvårdnaden, Närståendes påverkan som en resurs samt Närståendes påverkan på 

patientsäkerheten. Underkategorierna sammanställdes sedan till två huvudkategorier: 

Närståendes påverkan på patienten och Närståendes påverkan på vårdavdelningen. Slutligen 

sammanställdes resultatet som steg nio enligt Polit och Becks (2017) nio steg. 

Forskningsetiska överväganden 

Vid en litteratursammanfattning bör etiska överväganden göras enligt Forsberg och Wengström 

(2015). Endast artiklar som har granskats av en etisk kommitté och vidhöll god kvalité 

inkluderades till litteratursammanfattningen (Forsberg & Wengström 2015; Polit & Beck 

2017). Alla inkluderade artiklar redovisades och presenterades i resultatet (Forsberg & 

Wengström 2015). Genom korrekt referering visades hänsyn till artiklarnas författare. För att 

undvika missuppfattningar som kunde förvränga artiklarnas resultat, användes en svensk-

engelskt lexikon vid översättningar. Artiklarna lästes med objektiv sinnesstämning i syfte att 

undvika egna värderingar och åsikter. Enligt Polit och Beck (2017) finns det grupper som anses 

att vara känsliga att forska om, bland annat minderåriga, personer med mentala- eller 

känslomässiga funktionshinder. Därför har denna litteratursammanfattning exkluderat artiklar 

som undersöker dessa grupper.   
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RESULTAT 

Syftet med litteratursammanfattning var att belysa hur närståendes delaktighet påverkar 

vården på sjukhus. Resultatet utgörs av åtta kvalitativa artiklar och två artiklar som 

kombinerade kvalitativa intervjuer med observationsstudier, samtliga artiklar redovisas i 

artikel matrisen (bilaga 1).   

Närståendes påverkan på patienten 

I huvudkategori beskrivs hur närstående kan bidra i vården av patienten. Det framkom under 

databearbetning tre underkategorier: närstående som en tolk, närstående som trygghet och 

stöd samt närstående som en del i omvårdnaden. 

Närstående som tolk 

Patienter upplever trygghet när närstående har vetskapen om den aktuella situationen och kan 

agera som förmedlare åt patienten (Mackie m.fl. 2019). Närstående kan ses som en tillgång i 

vården genom att återberätta och klargöra innebörden av tilldelad information till patienten 

(Alshahrani m.fl. 2018; Bergerød m.fl. 2018). Vid lägen där patienten är oförmögen att uttrycka 

sig, kan närstående agera som tolk mellan vårdpersonal och patient. På grund av den nära 

relationen förstår närstående vad patienten vill kommunicera (Haugdahl m.fl. 2018, Mackie 

m.fl. 2019). Patienten litar på att närstående och vårdpersonal säkerställer dennes intresse och 

att närstående för patientens talan i beslutstagande där patienten själv inte kan förmedla sig 

(Andersen m.fl. 2017). 

Närståendes kännedom om patientens sjukdomshistoria, hälsoförändringar och 

personlighetsdrag bidrar till att närstående kan delge en mer omfattande information om 

patienten och dennes preferenser till sjuksköterskan. Detta bidrar till att vården kan 

individualiseras, vilket kan ha en positiv påverkan på sjukdomsförloppet (Haugdahl m.fl. 2018; 

Mackie m.fl. 2017).  

Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten kan vara problematisk, speciellt vid 

vård av äldre patienter eller vid språkliga förhinder (Nayeri m.fl. 2015) och därför kan 

närståendes delaktighet ses gynnsamt (Haugdahl m.fl. 2018; Nayeri m.fl. 2015). Närstående 

kan hjälpa patienten förstå anledningar till behandling och därmed öka samarbetet med 

vårdpersonalen, vilket bidrar till förbättrad följsamhet av patienten genom behandlingen 

(Nayeri m.fl. 2015). I de lägen då patienten inte förstår den information som delges och är för 

generad för att be om förtydligande eller ställa motfrågor, önskar patienten att närstående 

kommunicerar med vårdpersonalen istället (Uysal m.fl. 2019).  

Missförstånd som sker inom vården beror ofta på kommunikationen eftersom sjuksköterskan 

använder sig av svåra medicinska termer som patient och närstående har svårt att förstå och 

kontrollerar inte att mottagaren har förstått informationen (Mackie m.fl. 2019). När patienten 

inte har förstått den information som ges kan känslor som oro och förvirring uppstå (Uysal 

m.fl. 2019). Enligt Mackie m.fl. (2019) förväntas patienten återberätta information till 

närstående ifall dem inte är närvarande. I de lägen där patienten har missförstått informationen, 

brister kommunikationskedjan och det finns en risk att informationen till närstående blir 

förvrängd. Närstående uttrycker ett missnöje över bristen på kommunikation från 

sjuksköterskor eftersom dem inte tog tillfället i akt till att dela information med närstående.  
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Enligt Andersen m.fl. (2017) kan patientens hälsa påverkas ifall närståendes åsikt i kliniska 

beslut och vården inte inkluderas. Vidare beskriver Mackie m.fl. (2019) att närstående i vissa 

fall upplever informationen från vården bristfällig, det kan beror på långa avstånd till sjukhus 

som kan orsaka att möjligheten till deltagandet vid samtal minskar (Mackie m.fl. 2019). 

Närstående som trygghet och stöd 

Om det uppstår situationer där sjukvårdspersonal misslyckas att möta patientens psykologiska 

behov, kan närstående bistå med emotionellt stöd till patienten. Närståendes närvaro och stöd 

har en positiv påverkan på patientens förmåga att hantera upplevelser av att vårdas på sjukhus 

och öka trygghetskänslan (Mackie m.fl. 2019; Nayeri m.fl. 2015). Andra känslor som rädsla, 

stress och oro kan reduceras vid närståendes närvaro (Alshahrani m.fl. 2018; Dias Szerwieski 

m.fl. 2016; Mackie m.fl. 2019; Nayeri m.fl. 2015; Uysal m.fl. 2019). Närståendes närvaro kan 

bidra till att patienten upplever ökat välbefinnande samt känner sig starkare (Mackie m.fl. 2019; 

Uysal m.fl. 2019). Genom sin kunskap om patientens intressen och preferenser kan närstående 

stärka patientens inre styrka och därmed hjälpa patienten att hantera stress och känslan av 

sjukdom (Alshahrani m.fl. 2018; Haugdahl m.fl. 2018). Detta kan minska den psykiska och 

fysiska belastningen för patienten (Uysal m.fl. 2019) och bidrar till en positiv påverkan på 

patientens förmåga att återhämta sig från sjukdom (van Rosse m.fl. 2016). 

Närstående vill försäkra sig om att patienten får den vården som patienten är i behov av och 

blir behandlade med respekt och medkänsla (Alshahrani m.fl. 2018; Mackie m.fl. 2019). Dem 

känner ansvar över att bevaka vårdkvalitén för att säkerställa att vården som ges till patienten 

håller hög kvalité och är lämplig (Mackie m.fl. 2019; Nayeri m.fl. 2015).  

Närstående som en del i omvårdnaden 

Uysal m.fl. (2019) beskriver att patienter har en förväntan att närstående ska delta i 

omvårdnaden, men vill inte att närstående ska uppleva sig tvingade till att delta. Vidare redogör 

Mackie m.fl. (2019) att närstående uppger att det är en självklarhet för dem att finnas där som 

stöd för patienten. Flera studier beskriver att närstående kan bistå med observationer gällande 

förändringar i patientens hälsotillstånd och vid tecken på obehag och på så sätt delta i 

omvårdnaden av patienten (Haugdahl m.fl. 2018; Mackie m.fl. 2017; Nayeri m.fl. 2015). 

Uppgifter som närstående kan utföra i omvårdnaden kan vara duschning, matning och assistans 

vid läkemedelsadministration (Bergerød m.fl. 2018; Nayeri m.fl. 2015). Enligt Bergerød m.fl. 

(2018) inkluderas inte närstående i medicinska uppgifter, medan andra studier (Alshahrani 

m.fl. 2018, Nayeri m.fl. 2015) beskriver att närstående deltar och utför avancerade 

omvårdnadsuppgifter, exempelvis förbandsbyten, reglering av intravenöst dropp och syrgas 

samt ge sondnäring. Enligt Nayeri m.fl. (2015) kan närståendes delaktighet i den avancerade 

omvårdnaden utgöra risker i patientsäkerheten. På grund av bristande övervakning och 

utbildning av närstående, kan deras delaktighet i omvårdnaden på sjukhus äventyra patientens 

hälsa.  

Vidare kan patientens återhämtning från sjukdom påverkas negativt om närstående är 

närvarande under längre perioder på sjukhuset, eftersom att det påverkar patientens möjlighet 

till vila och återhämtning. Vidare kan även detta påverka andra patienters förmåga till 

återhämtning, eftersom dem befinner sig i samma sal och störs av närståendes närvaro (van 

Rosse m.fl. 2016).  
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Närståendes påverkan på vårdavdelningen 

I huvudkategorin framkommer det att närståendes närvaro och delaktighet har en påverkan på 

vårdavdelningen. Det identifieras två underkategorier, närståendes påverkan som en resurs 

och närståendes påverkan på patientsäkerheten. 

Närståendes påverkan som en resurs 

Närstående kan avlasta sjuksköterskans arbete genom att delta i patientens omvårdnad 

(Alshahrani m.fl. 2018; Bergerød m.fl. 2018; Mackie m.fl. 2019; van Rosse m.fl. 2016). 

Bergerød m.fl. (2018) beskriver att sjuksköterskor ser närstående som en resurs och en naturlig 

samarbetspartner som kan minska arbetsbelastning vid personal- och tidsbrist och detta kan ha 

en positiv påverkan i vårdkvalitén och patientsäkerheten. 

Sjuksköterskor stödjer närståendes delaktighet och är villiga att inkludera dem i omvårdnaden 

men endast om det gynnar sjuksköterskans arbete. Dock ser dem inte närstående som en 

samarbetspartner i vården. Om närstående försöker ta kontakt med sjuksköterskan som 

upplever att denne inte hade tid, kan det upplevas som att närstående stör sjuksköterskans 

arbete (Mackie m.fl. 2017).  Vidare beskriver van Rosse m.fl. (2016) att sjuksköterskor kan 

anse närståendes delaktighet som ett störningsmoment, eftersom närstående på grund av sin 

relation till patienten anser sig i vissa fall veta vad patienten behöver trots att de saknar 

medicinsk utbildning.  

Bergerød m.fl. (2018) framhåller att på grund av bristen på erfarna sjuksköterskor hindras 

närståendes delaktighet i omvårdnaden. Nayeri m.fl. (2015) återger att sjuksköterskor kan 

uppleva närståendes delaktighet som en utmaning, eftersom dem har ibland svårt att följa 

sjuksköterskans råd och instruktioner. 

Närståendes påverkan på patientsäkerheten 

Sjuksköterskor anser att närståendes delaktighet bidra till ökad patientsäkerhet vid exempelvis 

förflyttningar av patienten mellan avdelningar (Mackie m.fl. 2017). Dock på grund av att det 

finns en brist på riktlinjer som beskriver hur närstående kan delta i vården orsakar det en 

förvirring av närståendes funktion i patientens vård på sjukhuset (Alshahrani m.fl. 2018, 

Bergerød m.fl. 2018, Nayeri m.fl. 2015). Frånvaro av riktlinjer orsakar att sjuksköterskor 

känner sig osäkra och upplever oro över patientsäkerheten (Alshahrani m.fl. 2018; Bergerød 

m.fl. 2018). Det framkommer meningsskiljaktigheter mellan sjuksköterskor om vilka uppgifter 

närstående kan utföra och delta i. På grund av detta upplever närstående det svårt att 

tillfredsställa sjuksköterskors olika förväntningar (Alshahrani m.fl. 2018). Närstående får inga 

klara instruktioner från sjuksköterskan om vilka uppgifter de får genomföra, vilket skapar 

osäkerhet (Alshahrani m.fl. 2018; Nayeri m.fl. 2015). Missförstånd och höga förväntningar 

bidrar till att patientsäkerheten äventyras (van Rosse m.fl. 2016).  

Ytterligare en faktor som kan påverka säkerheten på vårdavdelningen är stora grupper av 

närstående hos patienten. Stora grupper kan orsaka att framkomligheten till patienten försvåras 

och att ljudnivå ökar på avdelningen. Om det är många personer befinner sig på avdelningen 

kan risken för spridning av infektioner ökas (Alshahrani m.fl. 2018, Bergerød m.fl. 2018). 
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DISKUSSION 

Syftet med litteratursammanfattningen var att belysa om hur närståendes delaktighet påverkar 

vården på sjukhus. I resultatet framkommer det att närståendes delaktighet i vården kan ha både 

en positiv och en negativ påverkan. Genom att vara närvarande kan närstående stödja patienten 

både fysisk och psykiskt, men deras närvaro och delaktighet kan påverka sjuksköterskans 

arbete och patientsäkerheten. Vid databearbetning identifierades huvudkategori Närståendes 

påverkan på patienten som dels i tre underkategorier: Närstående som en tolk, närstående som 

trygghet och stöd och Närstående som en del i omvårdnaden. Den andra huvudkategorin som 

framkom under databearbetning var Närståendes påverkan på vårdavdelning som delas i två 

underkategorier, Närståendes påverkan som en resurs och Närståendes påverkan på 

patientsäkerheten. 

Resultat diskussion 

I underkategori Närstående som tolk beskrivs det att sjuksköterskor anser att närstående kan 

bidra med viktig information om patienten som kan hjälpa sjuksköterskan att individualisera 

vården efter patientens behov (Haugdahl m.fl. 2018; Mackie m.fl. 2017). Detta styrks av Fry 

m.fl. (2015) som i sin studie beskriver att närstående kan bidra med information om patienten 

som kan ge sjuksköterskan en bättre uppfattning om patientens behov och sätt att vara.  

Det framkommer också i litteratursammanfattningens resultat att närståendes delaktighet kan 

ses gynnsamt när vårdpersonal kommunicera med patienten som har svårt att ta emot och 

förstår information. Det framkommer också i underkategori Närstående som tolk att närstående 

kan hjälpa sjuksköterskan att få bättre kännedom om patienten (Haugdahl m.fl. 2018; Nayeri 

m.fl. 2015; Uysal m.fl. 2019). Lin m.fl. (2013) har identifierat liknande fynd i sin studie, där 

patienterna anser att närstående kan agera som en kommunikationskanal mellan patienten och 

vårdpersonalen. Närstående kan informera patienten om det vårdpersonalen försöker förmedla 

och vice versa. På liknande sätt beskriver Boi (2000) att sjuksköterskor anser att närstående 

kan agerar som tolk och skapa en förbindelse mellan sjuksköterskor och patienten (Boi 2000). 

Vidare skildrar Adams studie m.fl. (2017) sjuksköterskornas åsikt om att kommunikationen 

med närstående är en viktig del i deras arbetet. Sjuksköterskor har en betydelsefull roll i att 

delge information som kan bidra till att närstående bättre förstår patientens situation och 

behandling.  

Detta kan tolkas att det är en fördel att patienten har närstående närvarande, specifikt när 

patienten har svårt att uttrycka sitt behov självständigt. Detta kan underlätta kommunikationen 

mellan de olika parter. Kommunikationsbrister kan uppkomma av språkliga skäl men även på 

grund av själsliga orsaker, exempelvis kulturskillnader. Vi tolkar att närstående har en bättre 

kunskap över patientens behov och person. Med hjälp av närståendes information om patienten 

kan sjuksköterskan skapa ett band med patienten som underlättar omvårdnaden och möjliggör 

personcentrerad vård.  

I litteratursammanfattningens resultat framkommer det att patienten förväntas återberätta 

informationen till närstående. Kommunikationen påverkas av att sjuksköterskor uttrycker sig 

med svårbegripligt språk som patienten inte förstår. Om patient har missförstått informationen 

kan det orsakar att närstående får felaktig information (Mackie m.fl. 2019; Uysal m.fl. 2019). 

Detta fynd stärks av McCarthy m.fl. (2012) som beskriver att patienter kan ha svårigheter med 

att minnas medicinska instruktioner samt den delgivna informationen. Minnet av den delgiven 

informationen minskar avsevärt inom 15 minuter efter samtalet. Enligt 
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litteratursammanfattningens författare kan missförstånd undvikas genom att sjuksköterskan är 

tydlig i sin kommunikation och anpassar sig efter individens förmåga att ta emot information. 

Det är även viktigt att patientens närstående blir informerade av sjuksköterskan om det som har 

bestämts, eftersom i de flesta fallen kan närstående hjälpa patienten genom att återberätta vad 

som har sagts. Detta bekräftas även av Palonens m.fl. (2016) studie där det framkommer att 

information som ges direkt från sjuksköterskan till närstående är mer korrekt än när patienten 

själv återberättar informerar till närstående. Trots detta låter sjuksköterskorna patienten att 

uppdatera närstående i deras ställe.  

Litteratursammanfattningens författare anser att om sjuksköterskan har en dialog med både 

närstående och patient kan missförstånd undvikas och tilliten till vården kan öka. Därför är det 

viktigt att sjuksköterskan är tydlig i sitt sätt att uttrycka sig gentemot patienten och närstående. 

Det kan även ses angeläget att informationen som ges till patientens, ges även i pappersformat 

så att patienten har en möjlighet att läsa informationen vid senare tillfälle. 

I underkategorin Närstående som trygghet och stöd framkommer det att närståendes 

delaktighet och stöd kan reducera patientens upplevelse av stress som orsakas av 

sjukhusvistelsen (Alshahrani m.fl. 2018; Dias Szerwieski m.fl. 2016; Mackie m.fl. 2019; 

Nayeri m.fl. 2015; Uysal m.fl. 2019). I likhet med detta fynd har andra studier identifierat att 

närståendes närvaro på sjukhus kan bringa patienten psykologiskt stöd och support samt ökad 

välmående (Nikki m.fl. 2012; Mitchell & Chaboyer 2010). Tidigare studier beskriver att 

patienterna uppskattar närståendes närvaro samt att upplevelsen av ångest och oro reduceras 

(Williams 2005). Närståendes närvaro har god emotionell och social effekt på patienten, 

särskilt när närstående deltar i omvårdnaden (Ambrosi m.fl. 2017; Quattrin m.fl. 2009). Enligt 

Mollon (2014) visar forskning att närståendes delaktighet i patientens vård förbättrar inte bara 

patientens upplevelse av att vårdas, utan ger patienten en känsla av trygghet. Sammantaget 

beskriver Mollon att det är enormt värdefullt för patienter att ha närståendes fysiskt närvarande 

eftersom det bidrar till känsla av säkerhet, vilket stärker litteratursammanfattningens resultat.  

Det framkommer i underkategorin Närstående som en del i omvårdnaden att närstående i vissa 

fall deltar i omvårdnadsuppgifter på sjukhus som kan ses som avancerad omvårdnad, 

exempelvis medicingivning och sondmatning (Nayeri m.fl. 2015). Till skillnad från vad som 

framkommer i litteratursammanfattningens resultat anser sjuksköterskor som deltog i 

Hertzbergs m.fl. (2003) studie att närståendes delaktighet i omvårdnaden kan orsaka en risk i 

patientens och närståendes säkerhet. Sjuksköterskor anser att närstående inte har tillräckligt 

med kunskap för att delta i omvårdnaden av patienten och därför föredrar dem att 

vårdpersonalen sköter patientens omvårdnad. Litteratursammanfattningens författare anser att 

uppgifter som kräver en legitimation är ytterst olämpligt att utföras av närstående. Även fast 

närstående skulle vara utbildad inom vårdyrket och ha en legitimation som intygar att hen får 

utföra avancerade omvårdnadsuppgifter, upplevs det att den närstående inte kan hålla sig 

objektiva i situationen. Närstående ska kunna endast vara närstående, vilket innebär att de inte 

ska känna ett måste i delta i omvårdnaden. De ska även kunna få tid att bearbeta sina känslor 

och upplevelser. 

I huvudkategorin Närståendes påverkan på vårdavdelningen beskrivs det att närståendes 

deltagande i omvårdnad kan underlätta sjuksköterskans arbetsbelastning (Alshahrani m.fl. 

2018; Bergerød m.fl. 2018; Haugdahl m.fl. 2018; Mackie m.fl. 2017; Mackie m.fl. 2019; 

Nayeri m.fl. 2015; van Rosse m.fl. 2016). Sjuksköterskor har olika förväntningar om 

närståendes delaktighet (Alshahrani m.fl. 2018) och på grund av brist på klara instruktioner 

skapas förvirring och osäkerhet hos närstående (Nayeri m.fl. 2015). Sjuksköterskor kan 

uppleva närstående som ett hinder i arbetet, när dem försöker ta kontakt med sjuksköterskorna 
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när hen är upptagen (Mackie m.fl. 2017). I likhet med litteratursammanfattningens resultat 

beskriver Lindhardt m.fl. (2008) att sjuksköterskor förväntar sig att närstående ska upptäcka 

lämpliga tillfällen där dem kan avbryta sjuksköterskan i arbetet. Dem förväntas också veta hur 

mycket tid dem får uppta från sjuksköterskan och ska även avstå från att ställa vissa typer av 

frågor (Lindhardt m.fl. 2008). 

I litteratursammanfattningens resultat framkommer det att närvaro av många närstående i 

patientens rum kan försvåra sjuksköterskans möjlighet att arbeta, eftersom framkomligheten 

till patienten försvåras (Alshahrani m.fl. 2018, Bergerød m.fl. 2018). Ellison (2003) identifierar 

även att organisatoriska faktorer, såsom brist på utrymme och bemanning, kan ha en negativ 

inverkan på sjuksköterskans inställning till närståendes delaktighet. Enligt 

litteratursammanfattningens författare kan problemet lösas genom att ha tydligare riktlinjer om 

hur många närstående får närvara samtidigt hos patienten samt en flexibilitet både från 

närstående och vårdpersonal. I vissa patientfall kan det vara olämpligt att flera närstående är 

närvarande, vilket bör även kommuniceras med närstående. Genom en öppen dialog där 

sjuksköterskan förklarar läget till närstående kan få en bättre förståelse varför antalet personer 

är begränsat. I de lägen där närståendes närvaro inte är ett störningsmoment anses det att 

sjukvården ska tillåta att fler närstående närvarar hos patienten.  

Flera studier i litteratursammanfattningens resultat visade att det fanns en brist på riktlinjer som 

beskrev i vilken grad närstående kan delta och inkluderas i vården (Alshahrani m.fl. 2018, 

Bergerød m.fl. 2018, Nayeri m.fl. 2015). Det framkommer även att närstående har en viktig 

roll i vården av patienten. Därför anses det viktigt att vården ska tillämpas på ett sätt där 

närstående får möjlighet till deltagande utan att känna sig i vägen. När det inte finns riktlinjer 

för närståendes delaktighet i vården blir det svårt för sjuksköterskan att göra en bedömning om 

när det anses vara lämpligt för närstående att delta och närstående kan bli åsidosatta. Genom 

att skapa tydliga riktlinjer och rutiner som beskriver i vilka situationer närstående kan delta i 

vården blir det lättare för sjuksköterskor att inkludera närstående i omvårdnaden. 

Meningsskiljaktigheterna minskar med hjälp av tydliga riktlinjer vilket kan öka vårdens 

säkerhet. 

Metoddiskussion 

Polit och Becks (2017) nio steg användes som en utgångspunkt till litteratursammanfattningen, 

eftersom den är vetenskapligt utformad och beprövad struktur och ett systematiskt arbete kunde 

utföras med hjälp de nio stegen. Litteratursammanfattningen baseras på redan befintlig 

forskning inom forskningsområde omvårdnad. Genom att beskriva noggrant hur de nio stegen 

genomfördes ökar detta arbetets replikerbarhet eftersom det går att följa arbetets olika steg.  

Databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed bedömdes att komplettera varandra i sökandet 

av artiklar till litteratursammanfattningen, vilket var grunden till valet av databaser. Enligt 

Forsberg och Wengström (2015) innehåller databasen CINAHL och PubMed studier om 

omvårdnad samt medicin, medan databasen PsycINFO innehåller en bred bas som täcker 

psykologisk forskning inom bland annat omvårdnad och medicin.  

Enligt Polit och Beck (2017) ger kvalitativa studier information på ett beskrivande sätt medan 

kvantitativa studier beskriver fenomen och dess förekomst generellt i en population. 

Litteratursammanfattningens resultat baseras på åtta kvalitativa artiklar och två artiklar som 

använde sig av intervjuer och observationer. Att inte ha kvantitativa artiklar i resultatet kunde 

bidra till en viss svaghet, eftersom det kunde ha gett en bredare kunskap om ämnet. Dock 
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framkom det inga kvantitativa artiklar i databassökningarna som motsvarade 

litteratursammanfattningens syfte.   

Sökning som grundas på MeSH och Thesaurus termer med för ökad replikerbarhet till 

sammanfattningen, eftersom detta gör det möjligt att andra att utnyttja samma sökord och få 

samma urval av artiklar. Sökorden som användes i databassökningarna ansågs vara relevanta i 

syftet att belysa hur närståendes delaktighet påverkar vården på sjukhus. Sökorden i 

databaserna skiljde sig ifrån varandra eftersom de inte alltid fanns som MeSH term eller 

Thesaurus i respektive databas. Däremot sökordet Family var genomgående på alla databaser 

eftersom sökordet fanns både som MeSH och Thesaurus term.  

I databasen CINAHL framkom det att när sökorden Hospitalized patient, Hospitalization och 

Inpatient användes, begränsades sökningen och många relevanta artiklar föll bort och därför 

valdes det att dessa sökord exkluderades. För att identifiera relevanta artiklar som berörde 

sjukhuskontext valdes det att artiklarna skulle granskas manuellt. Varje titel och abstrakt lästes 

för att få en bild av artiklarnas innebörd och för att se att studien berörde sjukhusmiljö. 

I databasen PubMed fanns det ingen MeSH term för sökorden participation eller involvement, 

därför valdes det att söka endast med sökorden family* och hospitalization* och genom att läsa 

artiklarnas titel och abstrakt kunde det avgöras om dem var relevanta till sammanfattningens 

syfte. Orsaken till att trunkera sökorden var att utöka sökningen till de olika böjelserna av 

orden. I efterhand insågs det att sökorden participation och involvement kunde ha inkluderats 

i sökningarna genom att använda dem som fritextsökord. Men eftersom sökningen gicks 

igenom manuellt för att identifiera artiklar som motsvarade litteratursammanfattningens syfte 

ansågs detta inte påverka resultatet. 

I databasen PsycINFO användes sökorden Family member, Involvement, Family och 

Hospitalized patients. En provsökning gjordes där sökordet Participation kombinerades med 

sökorden Family och Hospitalized patients med hjälp av Booleska operatorn AND. Sökningen 

resulterade till fem artiklar, dessa artiklar ansågs inte motsvara litteratursammanfattningens 

syfte. Därför exkluderades sökrordet Participation och sökordet Involvement användes istället. 

När sökningen gjordes identifierades det att vissa artiklar saknade abstrakt, dessa artiklar 

exkluderades eftersom artiklarnas innehåll inte kunde identifieras. Eftersom det framkom i 

sökningarna att artiklar som var skrivna på engelska försvann från sökningen om 

begränsningen endast på engelska användes, valdes det att inte använda språkbegränsningen, 

utan artiklarna granskades manuellt. De artiklar som inte var skrivna på engelska exkluderades. 

Att inkludera artiklar som var skrivna på engelska kan detta eventuellt vara en svaghet, 

eftersom det fanns en risk att informationen kunde misstolkas. För att undvika missförstånd 

och feltolkningar användes svensk-engelskt lexikon vid de tillfällen det fanns ord som var svåra 

att förstå och diskuterades ifall översättningen var svårtolkad.   

I databaserna CINAHL och PsycINFO användes begränsningen peer reviewed eftersom att 

detta begränsar sökningen till endast artiklar som är vetenskapligt granskade. Men i databasen 

PubMed fanns ingen avgränsning för att reducera sökningen endast till granskade artiklar. 

Detta orsakade att artiklarna granskades manuellt, vilket kan ha en påverkan på 

sammanfattningens repliker barheten. De artiklar som inkluderades i resultatet var utgivna 

mellan 2014-01-01–2019-11-05, vilket medför trovärdighet till litteratursammanfattning 

eftersom forskningen anses vara aktuell. Men detta kan även ses som en svaghet, då endast 

studier utgivna under de senaste 5 åren inkluderades, svagheten beror på att artiklar som kunde 

ses som relevanta kan ha exkluderats på grund av tidsbegränsningen.  
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Endast artiklar där deltagare och patienter var över 18 år inkluderades till 

litteratursammanfattningen. Det reflekterades att begränsningen “all adults” på databaserna 

hade olika lägsta åldrar om vad som definierades som vuxen, vilket var en av orsakerna att inte 

använda begränsningen. Den andra orsaken var att det identifierades att vissa relevanta artiklar 

föll bort från sökningen ifall begränsningen “all adults” användes trots att deltagarna var över 

18 år. Därav valdes det att artiklarna söktes utan åldersbegränsning och sorterades manuellt 

och på grund av detta kan möjligheten att replikera litteratursammanfattningen minska. 

De artiklar som endast berörde patienter med demenssjukdom eller patienter som vårdades 

inom psykiatrin exkluderades. Polit och Beck (2017) beskriver att dessa grupper anses vara 

sårbara, därför kan det vara känsligt att forska på dessa grupper. Därför valdes det att inte 

inkludera studier som undersöker dessa grupper ur ett etiskt perspektiv. I studier där deltagarna 

hade andra professioner än sjuksköterskeyrke kontrollerades texten särskilt noga för att 

identifiera vilka delar som berörde sjuksköterskor, närstående och patienter för att sedan 

abstrahera dessa delar ur artiklarna resultat. I van Rosses m.fl. (2016) studie deltog förutom 

närstående och patienter både sjuksköterskor och läkare som beskrev närståendes delaktighet i 

vården på sjukhus. I studien av Dias Szerwieski m.fl. (2016) deltog sjuksköterskor och 

undersköterskor. I studien av Bergerød m.fl. (2018) var deltagare sjuksköterskor, 

verksamhetschefer, konsulter och kvalitetsansvariga. Eftersom artiklarna redovisar tydligt 

vilka delar berörde sjuksköterskan inkluderades dessa delar till litteratursammanfattningens 

resultat. 

Två av de tio artiklar som användes i resultatet var skrivna av samma forskare, vilket kan ses 

både som styrka och svaghet till litteratursammanfattningen. Fördelen med detta var att 

forskarna undersökte närståendes delaktighet i den ena artikeln utifrån sjuksköterskornas 

perspektiv och medan i den andra studerades närståendes och patientens perspektiv. Detta 

bidrog till att båda artiklarna beskrev närståendes delaktighet ur flera synvinklar. 

SLUTSATS 

Litteratursammanfattningen visar att närstående kan bidra i vården genom att agera som en 

tolk, stöd och vårdgivare till patienten på sjukhus. Närstående delaktighet i vården på sjukhus 

ökar patientens känsla av trygghet och kan ha en gynnsam effekt på vårdkvalitén. Dock kan 

närståendes delaktighet i omvårdnadsuppgifter samt att ha många närstående hos patienten kan 

ha en påverkan på säkerheten. Närstående kan avlasta sjuksköterskan och fylla i 

informationsluckor i vården. På grund av brist på erfarna sjuksköterskor samt riktlinjer orsakas 

det förvirring över närståendes roll i vården på sjukhus. Missförstånd och höga förväntningar 

från sjuksköterskan om närståendes delaktighet påverkar patientsäkerheten. 

KLINISK BETYDELSE 

I litteratursammanfattningen framkommer det att närståendes delaktighet främjar patientens 

förmåga att hantera tillvaron på sjukhuset och kan påverka tillfriskningsprocessen. Resultatet 

av denna litteratursammanfattning kan komma till nytta för att sjuksköterskan ska få bättre 

inblick i vikten av närstående delaktighet i omvårdnaden. Förutom stödet som närstående kan 

tillföra, kan dem dessutom bidra med viktig information som kan hjälpa sjuksköterskan att 

tillämpa bättre och säkrare vård för patienten. Därav kan det ses angeläget att inkludera 

närstående vid samtalen som berör patienten. Vidare beskrivs det i resultatet att ibland när 

vårdpersonal utnyttjar språk som består av medicinska facktermer kan missförstånd mellan 

vårdpersonalen och patienten samt närstående uppstå. Därför kan det ses mycket viktigt att 
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sjuksköterskan anpassar sitt språk på ett sätt så att mottagaren förstår informationen. Eftersom 

de olika samhällen är under förändring, relaterat till globalisering samt att olika kulturer har 

olika traditioner angående närståendes delaktighet i vården, är det viktigt att sjuksköterskor får 

en förmåga att anpassa sitt sätt att bemöta närstående och föra dem delaktiga i vården. Därför 

är det ytterst viktigt att sjuksköterskan jobbar ur familjefokuserad förhållningssätt. 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Det förekommer att forskningen angående närståendes delaktighet i sjukhusvård berör ofta 

intensivvård, barnsjukvård och palliativ vård. Därför skulle det vara intressant att undersöka 

närståendes delaktighet i andra vårdkontext inom sjukhus. Resultatet av 

litteratursammanfattningen visade också att det finns brist på tydliga riktlinjer som beskriver 

hur närstående ska inkluderas i vården. Därav ett förslag på fortsatt forskning är att undersöka 

vidare på vilka åtgärder kan göras för att inkludera närstående mer på ett säkert sätt i patientens 

vård på sjukhus.
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Alshahrani m.fl. 

2018 

Saudiarabien och 
Australien 

Relatives’ 

involvement in the 

care of patients in 

acute medical wards 

in two different 

contries – An 

ethnographic study 

Syftet med studien var 

att beskriva naturen av 

närståendes medverkan 

i akuta medicinska 

miljöer på två olika 

ställen samt utforska 

närståendes och 

sjuksköterskors 

uppfattning om 

medverkan 

 

Metod: Kvalitativ etnografisk metod 

baserad på tolkande paradigm 

Datainsamling: Observationer och 

individuella intervjuer. 

Urval: 173 deltagare, patienter, 

närstående och sjuksköterskor som 

vårdade patienterna via strategiskt 

urval. 

Bortfall: Redovisas ej. 
Analysmetod: Data analyserades 

genom att identifiera koder från 

transkriberad text, som sedan 

granskades av studiens författare och 

resulterade till koder och teman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visade att det fanns 

tvetydigheter av de olika rollerna. 

Brist på riktlinjer orsakade att 

sjuksköterskor upplevde förvirring 

angående närståendes delaktighet i 

vården.  

 

 

 

 



 

  

Andersen m.fl. 

2017 

Danmark 

Patients’ and their 

family members’ 

experiences of 

participation in care 

following an acute 

exacerbation in 

chronic obstructive 

pulmonary disease: A 

phenomenological-

hermeneutic study 

Syftet vad att utforska 

patienter med kronisk 

lungsjukdom och deras 

närståendes erfarenheter 

av att delta i vården 

under sjukhusvistelsen 

för akut förvärring av 

kronisk obstruktiv 

lungsjukdom och av den 

efterföljande dagliga 

vården i hemmet. 

 

Metod: Longitudinell kvalitativ design 

med hermeneutisk fenomenologisk 

metod.  

Datainsamling: Fältstudier, 

observationer och intervjuer. 

Urval: 15 patienter och 12 närstående 

deltog i observationer och i intervjuer 

deltog 10 patienter och 5 närstående. 

Bortfall: 5 patienter och 7 närstående 
Analysmetod: Fenomenologisk-

hermeneutisk strategi inspirerad av 

Ricoeurs tolkningsteori. 

 

Resultatet visade att närstående 

har en viktig roll i att försäkra att 

patienterna blir sedda, hörda och 

förstådda och närstående vill bli 

sedda som en resurs i vården. Gott 

samarbete med vårdpersonalen är 

avgörande för att stödja 

utskrivningsprocessen och den 

dagliga vården i hemmet.   

Bergerød m.fl. 

2018 

Norge 

 

Next-of-kin 

involvement in 

improving hospital 

cancer care quality and 

safety – a qualitative 

cross-case study as 

basis for theory 

development 

 

Syftet med denna studie 

var att utforska 

inflytandet av 

närståendes medverkan 

i kvalitet och 

säkerhetsförbättring 

inom cancervård på 

sjukhus 

 

Metod: Kvalitativ jämförelsestudie 

mellan två sjukhus. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. 

Urval: 32 deltagare som identifierades 

med hjälp av deras chefer och 

snöbollsurval. 

Bortfall: Redovisas ej. 

Dataanalys: Innehållsanalys. 

 

 

Resultatet visade att det fanns 

strategier för att involvera 

närstående i behandling och vård, 

men inget formellt sätt att göra 

detta. Det upplystes nio områden 

där närstående var viktiga för att 

förbättra vårdens kvalité och 

säkerhet. Utmaningar som 

framkom och som påverkade 

närståendes möjlighet till 

delaktighet var otillräckliga 

fysiska arbetsförhållanden och 

plats samt brist på kontinuitet i 

erfaren vårdpersonal. 

 



 

  

Dias Szerwieski m.fl. 

2016 

Brasilien 

Caregivers of 

hospitalized adults from 

the perspective of the 

nursing staff 

 
Syftet med studien var 
att undersöka 
vårdpersonalens 
åsikter om vårdgivare 
till vuxna patienter på 
sjukhuset. 

 

Metod: Beskrivande 
undersökningsstudie med kvalitativ 
ansats 

Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer 

Urval: 2 sjuksköterskor och 11 
undersköterskor från avdelningen. 
Bortfall: Redovisas ej. 
Analysmetod: Tematisk 
innehållsanalys 

 
Resultatet visade att närstående 
inte accepterades av 
vårdpersonalen, trots att dem 
kan lindrar patientens smärta 
och ångest samt hjälpa till i 
omvårdnaden. Negativa 
uppfattningar påverkades av det 
faktumet att vissa vårdgivare 
skapar friktioner under 
procedurerna genom att inte 
hjälpa till i vården samt krävde 
information om patientens 
hälsotillstånd 

Haugdahl m.fl. 

2018 

Norge 

From breaking point 
to breakthrough 
during the ICU stay: A 
qualitative study of 
family members’ 
experiences of long-
term intensive care 
patients’n pathway 
towards survival 

 
Syftet var att utforska 
familjemedlemmarnas 
erfarenheter av 
långvariga IVA-
patienters väg mot 
överlevnad och att 
klargöra hur deras 
ansträngningar gynnar 
patientens 
läkningsprocess 

 

Metod: Kvalitativ hermeneutrisk-
fenomenologisk studie. 
Datainsamling: Semi-strukturerade 
djupintervjuer 
Urval: Strategisk urval, 13 
familjemedlemmar deltog i studien. 
Bortfall: Inget bortfall redovisas. 
Analysmetod: Temaanalys  

 
Resultatet visade att 
närståendes närvaro och 
handlingar var hälsofrämjande 
och baserades på deras unika 
kunskap om patientens 
egenskaper. Kunskapen 
tillämpades medvetet för att 
utlösa och frigöra patientens 
inre styrka. Familjens närvaro 
baserat på deras exklusiva 
förståelse av patienten som en 
unik person och avslöjades att 
ha hälsofrämjande inflytande 
som drog patienten mot livet 
igen. 
 
 



 

  

 
Mackie m.fl.  
 
2017 
 
Australien 

 
Acute care nurses’ 
views on family 
participation and 
collaboration in 
fundamental care 

 
Syftet med studien var 
att förstå 
sjuksköterskor tron, 
attityder och 
uppfattningar 
angående närståendes 
deltagande och 
samarbete i vården av 
patienten som är 
inskriven på sjukhus  

 

Metod: Naturalistisk mixedmetod med 

två faser. 

Datainsamling: Fas 1: observationer 

Fas 2: Semistrukturerade intervjuer. 

Urval: 30 sjuksköterskor deltog 

sammanlagt i studien men 14 

intervjuades. Strategiskt urval. 

Bortfall: Inget bortfall. 
Analysmetod: Innehållsanalys 

baserades på Miles, Huberman och 

Saldanas teori. Triangulering av data 

från observationer och intervjuer 

vägleddes enligt Robinson, Elliott och 

Eyles teori. 

 

 
Studiens resultat framhöll att 
närståendes delaktighet i 
grundläggande vård uppnåddes 
på bästa sätt när sjuksköterskor 
främjade delaktigheten. 
Sjuksköterskornas attityd 
påverkade deras beteende och 
detta ska beaktas när strategier 
utvecklas för att förbättra 
närståendes delaktighet i 
vården.  

 
Mackie m.fl. 

 

2019 

 

Australien 

Patient and family 

members’ perceptions 

of family 

participation in care 

on acute care wards 
 
 

 

 

Syftet med studien var 

att utforska patienters 

och närståendes 

perspektiv inom en 

vuxenvårdsavdelning: 

(a) deras övertygelser 

och attityder till 

närståendes deltagande i 

patientvård och (b) 

personalens beteenden 

som stödjer eller hindrar 

närståendes deltagande i 

patientvården. 

 

 

Metod: Naturalistisk mixedmetod med 

två faser. 

Datainsamling: Fas 1: Observationer 

Fas 2: Semistrukturerade intervjuer  

Urval: Strategisk urval med 

maximerad variation. 32 patienter och 

26 närstående deltog varv 18 patienter 

och 15 närstående intervjuades. 

Bortfall: Anges ej. 
Analysmetod: Dataanalys av 

avskrifterna och fältanteckningarna 

genomfördes med hjälp av analytisk 

ram baserat på Miles, Huberman och 

Saldanas teori. Observations- och 

intervjudata triangulerades för att ge en 

omfattande beskrivning och djupare 

förståelse. 

 

 

Studiens resultat visade att 

närståendes delaktighet förbättrade 

patientvårdens kvalité och 

uppnåddes på bäst när närstående 

känner sig berättigade. Resultatet 

avslöjade också att trots att 

närstående var närvarande, 

vårdpersonal ändrade inte sitt 

kommunikationssätt för att främja 

närståendes delaktighet. 



 

  

 
Nayeri m.fl. 
 
2015 
 
Iran 

Family Involvement 

in the Care of 

Hospitalized Elderly 

Patients 
 

 
Syftet med denna 
studie var att 
förtydliga 
uppfattningen om 
familjens deltagande i 
akutvårdsammanhang 
i Iran 
 

 

Metod: Kvalitativ studie 

Datainsamling: Individuella 

semistrukturerade intervjuer och 

observationer. 

Urval: 6 närstående, 10 sjuksköterskor 

och 5 patienter deltog och 

identifierades med hjälp av strategiskt 

urval 

Bortfall: Inget bortfall redovisas. 
Analysmetod: Deskriptiv och 

tolkande innehållsanalys 

 

 

 

 

 
Resultatet visade att 
sjukhusvistelsen kunde upplevas 
skrämmande och att 
närståendes närvaro minskade 
stressen. Följande teman om 
närståendes delaktighet 
identifierades i resultatet: (a) 
säkerhet och kvalitet i 
patientvård och (b) oplanerad 
och ostrukturerad patientvård. 

Uysal m.fl. 
 
2019 
 
Turkiet 

The feelings and 

experiences of 

hospitalized patients 

regarding informal 

caregivers: a 

qualitative study 

  
   

 

 
Syftet med studien var 
att förstå sjukhus 
inskrivna patienters 
syn på 
familjevårdgivare. 

 

Metod: Kvalitativ design. 
Datainsamling: Semistrukturerade 
fokusgrupp intervjuer och 
djupgående individuella intervjuer 

Urval: 25 patienter deltog i studien 
och identifierades med hjälp av 
bekvämlighetsurval. 
Bortfall: Inget redovisas. 
Analysmetod: Tema analys. 

 

Patienterna beskrev positiva 

känslor angående närståendes 

närvaro på sjukhus, men upplevde 

samtidigt att rädsla över att 

uppfattas som en börda till 

närstående. Resultatet visade att 

närstående är ett viktigt socialt 

stöd för patienter. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
van Rosse m.fl. 
 
2016 
 
Nederländerna 

 

Role of relatives of 
ethnic minority 
patients in patient 
safety in hospital care: 
a qualitative study 

 
Syftet med studien var 
att utforska de 
potentiella roller som 
närstående tar på sig 
själva och deras 
inflytande på 
patientsäkerheten hos 
patienter med etnisk 
minoritet på sjukhuset 

 

Metod: Kvalitativ studie. Ingår i en 

större studie som kallades 

paraplystudie. 

Datainsamling: Kombinerats av 

dokumentanalys, semistrukturerade 
intervjuer och observationer 
Urval: Strategisk urval. 20 fall från 

paraplystudien valdes till studien, där 

patienten, närstående och vårdpersonal 

ingick i studien. Sammanlagt deltog  

Bortfall: Redovisas inte. 
Analysmetod: Temaanalys 

 

 

 

 
Resultatet visade att familjen tog 
på sig fyra roller: besökare, tolk, 
patient och vårdgivare. Alla fyra 
roller kan hjälpa till att optimera 
kvalitén av vården och minska 
säkerhetsrisker för patienter på 
sjukhus, men kan också öka 
risken av patientsäkerhet. God 
förståelse mellan vårdpersonal 
och närstående tenderar att öka 
patientsäkerheten. 

 

 

 

 


