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En intensivvårdssjuksköterska kommer i sin yrkesutövning ofta att möta närstående till 
svårt sjuka patienter. Tidigare studier har påvisat närståendes betydelse inom 
intensivvården och hur komplicerat samspelet med närstående kan vara, under de 
speciella omständigheter som råder på en intensivvårdsavdelning. Syftet med denna 
studie var att belysa intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av aspekter som bidrar 
till att främja ett gott samspel med patientens närstående. En kvalitativ ansats har 
använts i studien. Datainsamling utfördes via halvstrukturerade intervjuer, styrda av en 
intervjuguide. Tio intervjuer genomfördes med intensivvårdssjuksköterskor som 
arbetade på två olika intensivvårdsavdelningar i mellansverige. Inklusionskriterier var 
sjuksköterskor med specialistutbildning inom intensivvård med minst tre års erfarenhet 
av arbete inom specialiteten. Innehållsanalys av data genomfördes och tre 
huvudkategorier framträdde: Aspekter i intensivvårdsmiljön, Aspekter i den egna 
kompetensen samt Aspekter hos närstående. Resultatet visar att det finns åtskilliga 
aspekter, såväl i intensivvårdsmiljön som hos sjuksköterskorna själva samt hos de 
närstående, som kan bidra till att främja ett gott samspel. Intensivvårdsjuksköterskorna 
framhåller vikten av att vara förberedd samt att etablera en relation till de närstående. 
Hur väl detta lyckas påverkas av såväl yttre förutsättningar i intensivvårdsmiljön som 
den egna kompetensen. Resultatet indikerar även att färdigheter i att möta närstående 
erhålls genom yrkeserfarenhet, vilket väcker frågor om hur en oerfaren 
intensivvårdssjuksköterska hanterar samspelet med närstående. 
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A critical care nurse will in the course of her work often meet relatives of severely ill patients. 
Previous studies have confirmed the importance of relatives in intensive care and how 
complex the interaction with these may be, due to the special conditions existing in an 
intensive care unit. The purpose of this study was to highlight the critical care nurse's 
experiences of aspects that help improve a sound relationship with the patient's relatives. A 
qualitative approach was used in the study. Data collection was conducted through semi-
structured interviews, guided by an interview guide. Ten interviews were conducted with 
ICU nurses who worked in two different intensive care units in central Sweden. Inclusion 
criteria were nurses with specialist training in intensive care, with at least three years 
experience of working in the ICU. Content analysis was conducted and three main 
categories emerged: Aspects of the intensive care environment, Aspects of their own 
competence and Aspects of significant others. The results show that there are several 
aspects. Both the intensive care environment, the nurses themselves as well as the patients 
relatives can help promote a sound relationship. Intensive care nurses stressed the 
importance of being prepared and to establish a relationship with the relatives. How well 
this succeeds is affected by both external conditions in the intensive care environment and 
the nurses own competence. The results also indicate that skills in meeting relatives is 
obtained by work experience, which raises questions about how an inexperienced ICU 
nurse does interact with relatives of patients. 
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INLEDNING 
Utifrån författarnas egna erfarenheter från arbete inom sjukvården, har närstående en 
central roll i arbetet kring patienten. Sökning i litteratur och möten med 
intensivvårdssjuksköterskor, visar att närståendes roll är lika central och viktig på en 
intensivvårdsavdelning som på en vanlig vårdavdelning, om inte än mer viktig. Dock 
framgår det att erfarenheterna och upplevelserna av relationerna till och samspelet med 
närstående inom intensivvården varierar. Ett intresse av att studera detta närmare 
väcktes. 
 
I litteratur och forskning används inom området begrepp som anhörig, närstående och 
familj, för att beskriva de människor som står patienten närmast. Socialstyrelsens 
termbank definierar anhörig som ”person inom familjen eller bland de närmaste 
släktingarna". Närstående definieras som ”person som den enskilde anser sig ha en 
nära relation till”. I denna studie kommer närstående att vara det begrepp som används 
(Socialstyrelsens termbank 2010) och med patient är det vuxna intensivvårdspatienter 
som avses. Intensivvårdssjuksköterskor kommer fortsättningsvis att benämnas som 
sjuksköterskor i denna studie. 
 
BAKGRUND 

Samspel med närstående  - en utmaning i intensivvården  

Samspelet mellan sjuksköterska, patient och närstående är en av hörnstenarna i 
omvårdnad. Detta samspel är viktig för alla inblandade parter (Åstedt-Kurki, 
Paavilainen, Tammentie & Paunonen-Ilmonen, 2001). På intensivvårdsavdelningar 
(IVA) är den traditionella sjuksköterska-patient-relationen ofta ersatt av en 
sjuksköterska-närstående-relation, på grund av patientens kritiska tillstånd (Hupcey, 
1999). Hela familjen är involverad när en familjemedlem befinner sig på en 
intensivvårdsavdelning. Närstående upplever det som väldigt viktigt att få vara nära den 
svårt sjuka patienten, även om omgivningen upplevs som skrämmande (Engström & 
Söderberg, 2004; Åsgård & Harder, 2007). 
 
Inom intensivvården har sjuksköterskan en avgörande roll när det gäller att göra 
närstående delaktiga i det dagliga arbetet på avdelningen (Åsgård & Terkildsen 
Maindal, 2009). Närstående kan upplevas som en resurs, samtidigt som de i sin situation 
kan vara utsatta och sårbara (Åsgård & Harder, 2007). Sjuksköterskor betraktar 
omsorgen om närstående som en nödvändig del av sitt arbete och ser skapandet av en 
öppen och tillitsfull relation med dessa, som en av de viktigaste delarna av arbetet. 
Dock beskrivs detta vara något som kan ta mycket tid och energi (Engström & 
Söderberg, 2007; Söderström, Benzein & Saveman, 2003). Sjuksköterskorna menar att 
kontakten med närstående blivit en allt större del av arbetet de sista åren. När en patients 
tillstånd är kritiskt är sjuksköterskan helt hänvisad till att samspela med patientens 
närstående (Söderström et al., 2003).  
 
Samspelet med närstående beskrivs dock, av sjuksköterskor i flera studier, vara en av de 
mest krävande uppgifterna i arbetet, en utmaning (Engström & Söderberg, 2007; 
Söderström et al., 2003; Ågård & Terkildsen Maindal, 2009). Många sjuksköterskor 
tycker att det är svårt att knyta an till familjemedlemmar och att bemöta närstående som 
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kräver mycket stöd (Holden, Harrison & Johnson, 2002; Söderström et al., 2003; Ågård 
& Terkildsen Maindal, 2009). Närstående beskrivs ibland komplicera arbetet och vara 
en extra belastning för personalen, ett ytterligare stressmoment i intensivvårdsarbetet 
(Åstedt-Kurki et al., 2001; Stayt, 2007). En del sjuksköterskor upplever det svårt att ta 
hand om närstående, samtidigt som de måste koncentrera sig på den kritiskt sjuka 
patienten och apparaturen (Engström & Söderberg, 2007). Trots de svårigheter som kan 
uppstå i relationen till närstående och trots att det är känslomässigt krävande, uttrycker 
sjuksköterskor en önskan om att samspela med dessa (Åsgård & Terkildsen Maindal, 
2009). 
 

Närståendes betydelse för intensivvårdspatienten 

Ett flertal studier påvisar att sjuksköterskor är överens om att närstående är en viktig del 
av vården. De närstående är också en värdefull källa till information, som är nödvändig 
för att kunna skapa en individuellt anpassad, holistisk vård för den svårt sjuka patienten 
(Ågård & Terkildsen Maindal, 2009; Åstedt-Kurki et al., 2001; Söderström et al., 2003; 
Engström & Söderberg, 2007; Mitchell, Chaboyer, Burmeister & Foster, 2009). 
Närstående är en viktig länk för att lära känna och förstå den kritiskt sjuka patienten 
(Engström & Söderberg, 2007) och är för patienten en livlina till verkligheten 
(Granberg, Bergbom-Engberg & Lundberg, 1998). Närstående kan delta i patientvården 
och de är ofta avgörande för planeringen av patientens fortsatta behandling och 
utskrivning. Att patientens sjukdom inverkar på närstående, närståendes behov av stöd 
och det stöd som närstående ger patienten, är anledningar till att sjuksköterskor finner 
samspelet med närstående som viktig (Åstedt-Kurki et al., 2001). De närståendes 
närvaro tas för given. Avsaknad av närstående beskrivs av sjuksköterskor till och med 
som frustrerande, liksom tillfällen när det är svårt att få kontakt med närstående 
(Engström & Söderberg, 2007). Närstående kan genom att dela sina minnen av livet 
utanför intensivvårdsavdelningen och tankar kring olyckan eller sjukdomen, ge 
patienten mod och kraft att kämpa för att överleva (Bergbom & Askwall, 2000). För att 
de närstående ska kunna ge sitt fulla stöd och sin omsorg till patienten behöver också 
deras behov mötas (Mitchell et al., 2009). 
 

Att möta de närstående 

De närståendes osäkerhet gällande sin roll på IVA framgår tydligt i en studie av (Åsgård 
& Harder, 2007). Att hitta en plats och vänja sig vid miljön och situationen tar mycket 
energi. Närstående sätter många gånger sina egna känslor, behov och upplevelser åt 
sidan för att fokusera helt på patienten. De uttrycker sina egna känslor som oberättigade 
i sammanhanget. Detta kan påverka närståendes uppfattning om sin roll på IVA och 
deras uppfattning om vilken uppmärksamhet de själva kan förvänta sig av 
sjuksköterskan (a.a.). 
 
Att bygga goda relationer med närstående är väsentligt för sjuksköterskan. 
Sjuksköterskor som strävar efter att ge sina patienter en holistisk vård, behöver förstå 
vikten av att också vårda patientens närstående. Det tar tid och energi att utveckla 
relationerna och samspelet mellan sjuksköterskor och närstående, men att det också kan 
bidra till en minskad stress för alla inblandade. Det är därför viktigt att sjuksköterskor 
förstår hur deras samspel kan bidra till att etablera en god relation till närstående. För 
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detta behövs färdigheter, kunskap och resurser samt systematiskt utarbetade strategier. 
Trots att sjuksköterskor ofta är i den bästa positionen att möta deras behov, möts inte 
alltid dessa och forskning har visat att sjuksköterskor har svårigheter på det här området 
(Holden et al., 2002). Om sjuksköterskan redan från början kan upprätta en god och 
förtroendefull relation till de närstående kan det underlätta vården, kommunikationen 
och det vidare samspelet (Larsson & Rubertsson, 2005). I en studie av Söderström et al. 
(2003) uppger sjuksköterskor hur de måste göra sig själva tillgängliga för närstående. 
Tillgängligheten består i att bekräfta närstående, vara närvarande, lyssna, svara på 
frågor och erbjuda stöd. Detta kräver mycket mod. (a.a.). Att identifiera de närståendes 
oro och ge dem stöd genom diskussion, behöver inte nödvändigtvis kräva mycket tid. 
Det är snarare en fråga om en attityd gentemot dessa och att erkänna deras betydelse för 
patientens välmående (Åstedt-Kurki et al., 2001). Det är viktigt att lyckas upprätta en 
god relation också till närstående som är missnöjda och därför är svårare att möta 
(Engström & Söderberg, 2007). Närstående som är lugna och välinformerade ses inte 
enbart som en viktig länk till ett mer normalt liv för patienten utan också som en resurs 
för sjuksköterskorna själva (Söderström et al., 2003). Närstående i studien av Åsgård 
och Harder (2007) beskriver hur de genom att delta i vården av patienten och vaka över 
honom/henne kände sig närmare patienten och då också fick tillfälle att prata med 
sjuksköterskan. De behövde dock initiativ och stöd från sjuksköterskan för att kunna 
delta i vården om patienten och uppskattade när detta gavs (a.a). Ju mer bekväma de 
närstående känner sig på avdelningen, desto bättre kan de stödja patienten (Ågård & 
Terkildsen Maindal, 2009).  
 

PROBLEMFORMULERING 
Studier har visat att sjuksköterskor upplever kontakten med närstående som en allt 
större del av arbetet, en uppgift som många gånger tar tid och kraft från patientarbetet. 
Närstående till intensivvårdspatienter kan uppfattas som ett hinder och ibland som ett 
stressmoment. Samtidigt visar forskning att de har en stor och viktig funktion att fylla i 
vården av intensivvårdspatienten. Sjuksköterskor möter närstående till svårt sjuka 
patienter. Detta möte sker i en miljö som är främmande för de flesta. Ett gott samspel 
med närstående är grundläggande för att kunna ge god och individuellt anpassad vård.  
 
Forskning som berör närstående på IVA har ökat med åren. De flesta studier som är 
gjorda är kvalitativa studier som fokuserar på de närståendes behov och deras 
upplevelser av intensivvården (Ågård & Harder, 2007). Ett flertal studier som inriktar 
sig på sjuksköterskors erfarenheter av samspelet med närstående på IVA har också 
gjorts. Fokus i dessa studier ligger främst på att belysa olika aspekter av detta samspel, 
såsom möjligheter och fördelar, liksom negativa erfarenheter eller svåra situationer som 
kan uppstå. (Engström & Söderberg, 2007; Åstedt-Kurki et al., 2001; Söderström et al., 
2003). Mer forskning kring samspelet mellan sjuksköterskor och närstående i 
intensivvårdsmiljön och hur detta samspel påverkar de inblandade parterna efterfrågas 
(Söderström et al., 2003; Åsgård & Harder, 2007). Författarna till föreliggande studie 
menar att ytterligare studier av kvalitativ art inom området behöver göras. Detta för att 
fånga de tillvägagångssätt som sjuksköterskor inom intensivvård genom erfarenhet lärt 
sig vara framgångsrika, i kontakten med närstående.  
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SYFTE 
Syftet med studien var att belysa intensivvårdsjuksköterskans erfarenheter av aspekter 
som bidrar till att främja ett gott samspel med patientens närstående.  
 
METOD 
En kvalitativ metod har tillämpats, då syftet med denna studie var att belysa 
sjuksköterskans erfarenheter av aspekter som bidrar till att främja ett gott samspel med 
patientens närstående. Designen är kvalitativ beskrivande ansats och intervjuer har 
genomförts. Intervjuer ger möjlighet att på ett heltäckande sätt försöka fånga och 
beskriva informanternas erfarenheter (Polit & Beck, 2011). Kvalitativ metod har 
använts för att förstå och förklara erfarenheter eller upplevelser (Forsberg & 
Wengström, 2008). Den kvalitativa forskningsintervjuns mål är att förstå världen från 
informanternas synvinkel (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 

URVAL 
Vid kvalitativt urval väljs informanter som har mycket kunskap inom 
forskningsområdet (Forsberg & Wengström, 2008). Inklusionskriterium i studien var 
sjuksköterskor med specialistutbildning inom intensivvård, med minst tre års erfarenhet 
av arbete inom specialiteten. Informanter från två intensivvårdsavdelningar, belägna på 
ett regionssjukhus i mellansverige, ingick i studien. Berörda verksamhetschefer 
kontaktades brevledes för att inhämta tillstånd till genomförande av studien (Bilaga 1). 
Därefter togs personlig kontakt med avdelningschefen på respektive 
intensivvårdavdelning för att informera om studien. I samband med kontakten 
överlämnades ett informationsbrev (Bilaga 2). Med avdelningschefernas hjälp 
identifierades därefter tjugo sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna. Uppgift 
om hur länge personen arbetat som specialistutbildad sjuksköterska inhämtades också. 
Ett strategiskt urval genomfördes med en strävan efter spridning i antalet arbetade år 
inom intensivvården och för att höra informanter av båda könen. Tio sjuksköterskor, 
fem från vardera avdelningen, valdes först ut och kontaktades personligen. De gavs 
muntlig information om studien och dess syfte. En sjuksköterska avböjde direkt 
deltagande, varför nästa person på urvalslistan med likvärdig profil tillfrågades och 
accepterade deltagande. Samtliga tio inkluderade sjuksköterskor fullföljde studien, 
vilket resulterade i en åldersfördelning i intervjugruppen från 33 år till 60 år. Tre av de 
tio informanterna var män och i hela gruppen varierade antalet arbetade år som 
sjuksköterska inom intensivvården från 3 år till cirka 33 år. Av dessa tio informanter 
valdes två personer ut till inledande pilotintervjuer. Även skriftlig information 
överlämnades i form av ett informationsbrev (Bilaga 3) där skriftligt samtycke till 
studien inhämtades.  
 

DATAINSAMLINGSMETOD 
Datainsamlingen skedde genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. En 
intervjuguide utarbetades av författarna (Bilaga 4). Syftet med en intervjuguide är att 
vara ett stöd vid intervjutillfällena. I en halvstrukturerad intervju innehåller 
intervjuguiden övergripande frågor. Intervjuarens frågor bör vara korta och enkla där 
den inledande frågan kan gälla en specifik situation. Uppföljningsfrågorna har till 
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uppgift att ge svaren ett vidare innehåll. En nickning eller ett ”mm” kan uppmuntra 
informanten att fortsätta sin berättelse, även en paus kan ge denna effekt (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Två pilotintervjuer genomfördes där intervjuguiden prövades. Vid 
dessa tillfällen var båda författarna närvarande. Den ena författaren höll i intervjun 
medan den andra förde anteckningar. Pilotintervjuerna blev ett tillfälle att träna 
intervjuteknik och gav möjlighet till justeringar i intervjuguiden innan studien började. 
Guiden kompletterades med en avslutande fråga i samband med den första 
pilotintervjun. Detta för att ytterligare öka informanternas möjlighet att beröra områden 
som inte framkommit under intervjun.  Pilotintervjuerna föll väl ut och även dessa kom 
att ingå i resultatet. Författarna höll sedan var för sig resterande åtta intervjuer, 
uppdelade på fyra intervjuer var. Intervjuguiden i denna studie innehöll två 
huvudfrågor: Kan du beskriva en situation när du erfarit ett gott samspel med 
närstående? samt Vad har du genom erfarenhet lärt dig vara viktiga faktorer för att 
skapa ett gott samspel med patientens närstående?. Tid och plats för intervjun 
bestämdes i samråd med informanterna. En lugn och ostörd miljö eftersträvades och i 
samtliga fall hölls intervjuerna i avskildhet i anslutning till arbetsplatsen. Inför varje 
intervju fick informanterna ännu en gång information om studiens syfte, samt om att 
deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan motivering. Samtliga 
intervjuer inleddes med att informanterna tillfrågades om ålder och antal år i yrket. Först 
därefter ställdes ingångsfrågan i intervjuguiden. Följdfrågor ställdes under intervjun 
utifrån informanternas svar, i syfte att fånga nyanser och täcka in frågeområdet samt 
föra intervjun vidare och fördjupa dess innehåll. Intervjuerna varade mellan 40 och 60 
minuter och spelades in på band. Texten transkriberades ordagrant av författarna. 
Omfattningen av utskriven intervjutext motsvarade cirka 100 A4 sidor text eller 29200 
ord.  
 

DATAANALYS 
Transkriberat textmaterial analyserades med hjälp av kvalitativ manifest 
innehållsanalys, influerad av Graneheim och Lundman (2004, 2008). Innehållsanalys 
kan utföras med manifest eller manifest och latent ansats. Manifest analys av en text 
fokuserar på de synliga, uppenbara komponenterna medan latent analys söker de 
underliggande meningarna i texten. En analysenhet bör enligt Graneheim och Lundman 
(2004, 2008) vara tillräckligt stor för att utgöra en helhet, men samtidigt liten nog att 
kunna hanteras i analysprocessen. De transkriberade intervjuerna lästes igenom ett 
flertal gånger av båda författarna för att en känsla för helheten skulle uppnås. Därefter 
sammanfördes texten till en analysenhet. Analysen genomfördes sedan med induktiv 
ansats efter de steg som beskrivs av Graneheim och Lundman (2004, 2008).  En domän 
beskrivs utgöra en grov struktur av texten, möjlig att identifiera med endast låg grad av 
tolkning. De delar av en intervjutext som svarar mot frågeområden i en intervjuguide 
kan utgöra domäner (a.a.). Texten delades in i två domäner, avsnitt som svarade mot 
syftet respektive avsnitt som inte svarade mot syftet. Meningsenheter identifierades, 
hela tiden med studiens syfte i åtanke. Under analysprocessen identifierades 
meningsbärande enheter i syfte att korta ned texten. Den kondenserade texten 
abstraherades sedan och försågs med koder. Dessa koder skapades med hänsyn till 
meningsenhetens kontext. Författarna bearbetade först de båda pilotintervjuerna var för 
sig. Koderna jämfördes sedan och författarna diskuterade hur väl koderna stämde med 
meningsenheternas kontext. Författarna kodade sedan enskilt de egna intervjuerna. Hela 
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tiden fördes en dialog för att säkerställa att kodningen stämde med kontexten i 
meningsenheterna och helheten i texten. Koder med likheter i innehållet fördes samman 
och sorterades in i elva underkategorier. Slutligen identifierades tre kategorier som 
svarade på frågan vad (Graneheim & Lundman 2004, 2008). Nedan (se Tabell 1) ges 
exempel på hur meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier 
och kategorier arbetats fram. Även citat ur intervjutexten presenteras med avsikt att ge 
läsaren möjlighet att bedöma giltigheten i arbetet (Graneheim & Lundman 2004, 2008). 
 

Tabell 1. Beskrivning av dataanalysen 
 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet  
Kod Underkategori Kategori 

Om man har träffat dom 
anhöriga ett par gånger innan. 
Det är svårt att få samspelet 
att funka vid första träffen. Så 
man har på nåt sätt skapat lite 
kontakt innan, så man har nån 
relation med varandra. Då 
fungerar det också bättre. 

Fungerar 
bättre om man 
har träffat 
dom anhöriga 
innan, har en 
relation 

Skapat 
kontakt, 
relation. 
 

Skapa 
förutsättningar 

Aspekter i den egna 
kompetensen 

Och att […] också att dom 
törs visa sig ledsna. 

Törs visa sig 
ledsna. 

Visar känslor Känslotillstånd Aspekter hos de 
närstående 

Och att man törs då säga i 
personalgruppen att nej, jag 
orkar inte vara här inne idag. 
Och att nån kan ta den här 
salen istället då. 

Att man törs 
säga nej i 
personalgrupp
en. 

Öppenhet i 
personalgrupp
en 

Gott arbetsklimat 
 

Aspekter i 
intensivvårdsmiljön 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
I studien beaktas forskningsetiska principer enligt Vetenskapsrådet (2002), vilket 
omfattar forskningskravet och individskyddet. Forskningskravet innebär att kända 
kunskaper utvecklas och fördjupas samt att metoder förbättras. Individskyddet 
konkretiseras i fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Inför varje studie måste individskydd och 
forskningskrav vägas mot varandra (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga medverkande 
informerades om studiens innehåll och syfte samt sin roll i undersökningen. De 
medverkande informerades vidare, såväl skriftligt som muntligt, om att deltagandet är 
frivilligt, att intervjuerna kommer att spelas in på band och att de när som helst kan 
avbryta sin medverkan. De medverkandes informerade samtyckte inhämtades innan 
intervjuerna påbörjades. Konfidentialitet utlovades och det är en förutsättning för att 
erhålla ärliga svar från de medverkande i studien. Alla intervjuer kodades vid 
transkriberingen. Inspelade band kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga till det 
att studien är färdig och har godkänts av examinerande lärare. Därefter kommer banden 
att förstöras. En värdering av ”risknyttoförhållandena” inför studien (Polit & Beck, 
2011) medförde en medvetenhet om att intervjuerna måste hållas på ett sådant sätt att 
frågor om känsliga ämnen relaterade till sjuksköterskans upplevelser i patientvården 
undviks. Att utarbeta en intervjuguide samt att testa denna med pilotintervjuer, ökar 
möjligheten att genomföra intervjuer med fokus på syftet i studien. Då studien innehöll 
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tio stycken informanter från två olika avdelningar förelåg en mindre risk att identiteter 
skulle röjas. Informanterna namngavs inte, endast information om kön, ålder och antal 
år i yrket finns angivet i uppsatsen. Verksamhetschefer på det sjukhus där studien ägde 
rum samt avdelningschef på respektive avdelning, gav innan studien påbörjades sitt 
godkännande till genomförandet av denna.  
 
RESULTAT 
De erfarenheter som framkom i studien av aspekter som bidrar till att främja ett gott 
samspel med patientens närstående, kom efter analys av materialet att indelas i tre 
huvudkategorier och tolv underkategorier, se figur 1. Huvudkategorier är: Aspekter i 
intensivvårdsmiljön, Aspekter i den egna kompetensen och Aspekter hos närstående. 
Resultatet presenteras i löpande text underbyggt med citat från intervjuerna. 
 

Figur 1. Aspekter som främjar ett gott samspel med närstående 

 

 

ASPEKTER I INTENSIVVÅRDSMILJÖN 
I intervjuerna beskrivs aspekter som berör den kontext som sjuksköterskan befinner sig 
i. Aspekter som inte är direkt påverkbara vid det enskilda mötet med närstående. 
Sjuksköterskorna beskriver värdet av en väl sammansvetsad personalgrupp på 
avdelningen och att det finns rutiner att stödja sig på vid kontakten med närstående. 
Även avdelningens utformning anges ha betydelse för att möjliggöra ett gott samspel 
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med dessa. Utifrån intervjutexten framträder underkategorierna: Gott arbetsklimat, 
Möjlighet till avskildhet samt Utarbetade rutiner. 
 

Gott arbetsklimat 

I flera intervjuer framkommer att det värdesätts att tillhöra en sammansvetsad 
personalgrupp, att inte känna sig ensam. Att vara trygg med sina arbetskamrater skapar 
förutsättning att även vara trygg i kontakten med anhöriga. ”Det spelar ju jättestor roll 
hur arbetsklimatet är. Det är ju otroligt viktigt. Är man trygg med sina arbetskamrater 
då, då är man ju trygg med anhöriga och patienter också”. Att kunna berätta för sina 
arbetskamrater när det av olika orsaker känns betungande att ta sig an närstående 
beskriver sjuksköterskorna som viktigt. Trötthet anges som en orsak till att helt enkelt 
inte ha energi att hantera psykiskt jobbiga situationer med närstående. Några 
sjuksköterskor påtalar att bara vetskapen om möjligheten att kunna få hjälp och 
avlastning av sina arbetskamrater ger trygghet och underlättar i kontakten med 
närstående. ”För ibland, om man är trött och inte orkar med anhöriga eller så […]det 
finns alltid nån som, nån annan som kan ställa upp och så.”  
 
I intervjuerna beskrivs även vikten av ett fungerande teamarbete mellan ansvarig läkare 
och de sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar tillsammans runt patienten inne 
på salen. Ett fungerande samarbete i teamet skapar en känsla av trygghet som ger 
förutsättningar att bättre kunna samspela med närstående.  
 

Möjlighet till avskildhet 

Samtliga informanter påtalar betydelsen av att kunna erbjuda ett anhörigrum där 
närstående har möjlighet att dra sig tillbaka, gärna även med tillgång till ett pentry. Det 
ger möjlighet till lite avkoppling för de närstående och upplevs av sjuksköterskorna 
förmedla ett budskap från verksamheten att närstående alltid är välkomna och inte till 
besvär, de har en given plats där. Att kunna erbjuda övernattning till de som har lång 
resväg upplevs också som en positiv aspekt för att främja samspelet med närstående. 
 

Att jag kan säga så här att det finns ett rum som ni får vara i om ni vill 
stanna kvar här och jag kan erbjuda att det finns ett pentry här 
utanför, ja det är tillåtet för mig att vara här känner dom då, ja så 
tycker jag det känns. Då kan jag säga, du kan gå dit så hämtar vi dig 
eller jag kommer […] in och vi pratar.  

 
I intervjuerna framkommer att anhörigrummet underlättar för sjuksköterskorna, 
eftersom möjligheten finns till möte med de närstående i en lugnare miljö, utan 
störande intryck. Möjligheten att sitta ostört med de anhöriga, utan störande 
ringsignaler eller vårdpersonal som springer ut och in på salen, lyfts av flera 
sjuksköterskor fram som betydelsefull när första kontakten med närstående ska 
etableras, samt när information skall ges. Samtidigt påtalas vikten av att rummet inte 
ligger för avskilt, detta för att närståendes fortfarande ska känna att de är nära patienten.  
Fördelen med en lugnare vårdmiljö med färre antal patienter beskrivs i berättelserna. 
Att kunna vårda svårt sjuka på en sal med plats för en eller möjligen två patienter anses 
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vara önskvärt men är inte alltid möjligt. En mindre sal upplevs ge en bättre miljö för 
närstående att vistas i och underlättar för sjuksköterskan att samspela med dessa. 
 
            Det är ju en eller möjligen två som är önskvärt. Vi har ju en sal med 

två patienter och där försöker vi lägga dom som är svårare sjuka och 
dom som ligger en längre tid, för att det ska vara lättare för anhöriga 
att komma in. 

 

Utarbetade rutiner 

Att kunna erbjuda fria besökstider beskrivs som positivt, även om det ibland innebär att 
det finns närstående på avdelningen dygnet runt. Flera informanter beskriver att det 
känns bra med en grundpolicy att stödja sig på, till exempel när det gäller antalet 
närstående på salen. Förankrade rutiner ökar förutsättningen för personalen att ge 
samma budskap. Det gör också att den enskilda sjuksköterskan inte själv behöver känna 
sig ansvarig i situationer där rutiner av olika skäl ifrågasätts av närstående. Det finns en 
struktur att luta sig mot och vetskapen om att verksamhetens målsättning är att grunda 
rutiner på evidens, ökar tryggheten för sjuksköterskan. Flera sjuksköterskor beskriver 
dock att möjligheten att i vissa fall frångå uppgjorda rutiner, måste finnas och 
respekteras av arbetskamraterna. Antalet närstående inne på salen samtidigt ges som ett 
sådant exempel. I vissa fall behövs anpassning till situationen. Besök av ojämnt antal 
närstående eller när flera av besökarna är barn, anges som tillfällen då det ibland kan 
vara motiverat att frångå rutiner. 
 

Det är väl en del som undrar varför man måste gå in två och två men 
då är det ju bra att säga att vi arbetar på det sättet. Så här är det för 
alla så ingen känner sig orättvist behandlad […] Inte för att så här 
har vi alltid gjort utan för att det finns faktiskt vetenskapliga ord som 
utvärderat visar att det är det här som fungerar bäst. Det är ju 
jättebra att ha att luta sig emot. En trygghet helt klart. 

 
I intervjuerna lyfts kamratstöd fram som en värdefull aspekt, speciellt när relationerna 
till närstående har varit svåra och jobbiga. En rutin med återkommande 
kamratstödjande samtal ger möjlighet att bättre hantera uppkomna känslor och därmed 
stå bättre rustad vid nya möten med närstående. 
 

Det kan ju vara så att jag har otur att hamna med patienter som det är 
jobbiga relationer med […] ha nån som man kan vända sig till och 
prata med. Ja, ja, det är att släppa på ventilen någonstans. 

 
Verksamhetens rutin med IVA-mottagning beskriver sjuksköterskorna som viktig. Här 
ges före detta patienter, och framförallt deras närstående, möjlighet att ge sin syn på 
upplevelsen av vården och samspelet med personalen. Det som kommer fram vid dessa 
mottagningstillfällen återförs till personalgruppen. För sjuksköterskorna blir detta en 
källa till värdefull återkoppling på den egna arbetsinsatsen.  
 

IVA-mottagningen, där […] anhöriga får ju följa med patienterna, 
[…] och då får man ju liksom lite feed-back hur anhöriga upplevt 
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vården här och då försöker vi som är med i IVA-mottagningen, 
försöker ju liksom få ut det till dom andra arbetskamraterna. 

  

ASPEKTER I DEN EGNA KOMPETENSEN 
Sjuksköterskorna beskriver i intervjuerna aspekter i den egna kompetensen av betydelse 
för att främja ett gott samspel med närstående. Att uppleva en osäkerhet i kontakten 
med patienters närstående i början av yrkeskarriären är vanligt. Sjuksköterskorna anser 
det vara svårt att teoretiskt erhålla kunskap i ämnet. Yrkes- och livserfarenhet i 
kombination med ett lärande genom observation av- och lyssnande till mer erfarna 
kollegors tillvägagångssätt och erfarenheter däremot, förbättrar successivt den egna 
förmågan att samspela med patienters närstående. Förmåga att kommunicera och lyssna 
in vad närstående efterfrågar och sedan förmå anpassa sitt handlande därefter, upplevs 
av sjuksköterskorna ha mycket stor betydelse. Likaså att uppmärksamma de närstående 
och få dem att känna sig välkomna och delaktiga i det som händer runt patienten. I 
intervjuerna framkommer exempel på hur sjuksköterskorna praktiskt går tillväga för att 
få tid till- och underlätta kontakten med patientens närstående. Fem underkategorier 
framträder utifrån intervjutexten: Planera och skapa förutsättningar, Möta närstående, 
Involvera närstående, Kontinuerlig, ärlig och anpassad information samt Erfarenhet 
och reflektion. 
 

Planera och skapa förutsättningar 

En central aspekt för att främja ett gott samspel är att skapa förutsättningar för detta. I 
intervjuerna ger sjuksköterskorna exempel på hur dessa kan skapas. De kanske mest 
grundläggande förutsättningarna för ett väl fungerande samspel, beskrivs vara tid och 
tillgänglighet. Att ta sig tid för de närstående och att de också känner att sjuksköterskan 
har tiden att vara närvarande och lyssna till dem. Sjuksköterskorna menar att de måste 
se till att kunna ge de närstående den tid de behöver. ”…att man tar sig tid och känner 
att jag kan stänga dörren om mig och de anhöriga, stänga och lyssna.” 
Sjuksköterskorna beskriver det som avgörande att patientens närstående känner att 
sjuksköterskan finns tillgänglig. ”…ibland kan det ju vara svårt om det är mycket att 
göra runt patienten och då får man försöka bli avlöst om man vill ha den tiden.” Vidare 
anser sjuksköterskorna det vara oerhört viktigt att verkligen understryka och förvissa de 
närstående om att de är välkomna att fråga, komma på besök och ringa när de vill. Att 
ha en öppen attityd och att återkommande berätta för dem att de inte är till besvär eller 
att de stör, tror sjuksköterskorna är viktigt för att närstående ska känna att de vill och 
vågar finnas där för patienten och kunna slappna av i sin roll.  

 
 Brukar tala om för dom när dom ringer att du kan ringa hur ofta du 
vill, du behöver aldrig känna att du stör [...] tror det har betydelse att 
man verkligen säger det även om det kanske stått på något papper. 

 
För att samspelet med de närstående ska bli så bra som möjligt menar sjuksköterskorna 
att det är avgörande att planera för mötet innan. Detta för att kunna tillmötesgå de 
närstående och på bästa sätt kunna tillgodose deras behov. Sjuksköterskorna anser 
vidare att det är nödvändigt att ha en plan för vad som ska hända och hur det ska gå till. 
”Att tänka igenom innan vad man själv vill ha fram för att i lugn och ro kunna svara på 
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deras frågor.” Detta kan vara alltifrån att själv förbereda sig och gå igenom mötet till 
att ordna mer praktiskt kring sammankomsten och genom att beställa tolk, till exempel. 
Sjuksköterskorna beskriver det som en viktig uppgift att känna av de närståendes behov 
och att erbjuda, föreslå och förmedla kontakter med andra yrkesgrupper som de 
närstående vill- och kan vara hjälpta av att träffa. Här lyfts läkare, sjukhuskyrkan och 
kurator fram som exempel. Att de närstående ges möjlighet att träffa någon utomstående 
som inte är direkt involverad i patientens sjukdom tror sjuksköterskorna är värdefullt i 
intensivvårdssammanhang. 
 

…också om dom vill ha ytterligare att förmedla att försöka få om dom 
önskar ett samtal med en läkare, då att jag kan ordna det eller om det 
är önskemål om samtal med sjukhuskyrkan eller representant därifrån 
att jag förmedlar det. 

 
En aspekt som, enligt sjuksköterskorna, tydligt främjar samspelet med närstående är att 
skapa en relation, bygga förtroende. Har sjuksköterskan väl etablerat en kontakt, träffat 
och pratat med de anhöriga ett par gånger innan, uppfattas den fortsatta kontakten som 
enklare. Att påbörja kontakten per telefon, innan de kommer till avdelningen är ett sätt 
att förbereda de närstående på mötet. 
 

Om man har träffat dom anhöriga ett par gånger innan. Det är svårt 
att få samspelet att funka vid första träffen. Så man har på nåt sätt 
skapat lite kontakt innan, så man har nån relation med varandra. Då 
fungerar det också bättre. 
 
Jag tycker det känns bra att om jag pratat med dom på telefon så vill 
jag väldigt gärna ta emot dom själv också och följa upp det vi sa på 
telefon… det känns nog bra för dom också vi kan liksom fortsätta där 
vi slutade. 

 
Sjuksköterskorna beskriver i intervjuerna att det tyvärr inte är alltid som mötet blir bra 
och som de närstående känner förtroende för dem. I situationer när samspelet av olika 
anledningar inte upplevs fungera, menar de att det är viktigt att kunna ta ett steg tillbaka 
och låta någon annan ta över. För att skapa en god relation och i sin tur ett gott samspel, 
beskriver sjuksköterskorna det vara betydande att finnas där för de närstående och inte 
lämna dem. Att vara närvarande och att uppmuntra och stötta de närstående i att våga 
vara nära patienten, anges som förutsättningar för att mötet ska upplevas som positivt. 
 

…en del törs ju inte röra sina anhöriga. Men det är ju okej att ta på, 
det kan inte hända någonting. Du kan inte rycka ut nåt så, utan prata 
du och pussa på och krama och det är inget farligt. […] och det kan ju 
se väldigt skrämmande ut när man kommer in första gången och ser 
allting. Att man finns där och förklarar så att man inte lämnar en 
anhörig i sticket när den går fram... 
 

Att visa intresse för patienten, ställa frågor kring dennes intressen och hur patienten 
fungerar när denne är frisk, kan öppna upp för ett positivt och inbjudande klimat. Detta 
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beskriver sjuksköterskorna vara ett sätt lära känna både patienten och de närstående och 
något som bidrar till att skapa en relation.  

 
…pratar inte bara om patienten utan får reda på lite mer runt omkring 
patienten, om vad den tyckt om och var dom varit utomlands på resa 
och vad dom har gjort […] lär känna patienten mer, och samtidigt 
även lär känna anhöriga mer […] om hela personen och familjen och 
det som varit viktigt för patienten. 

 
Det beskrivs vidare främja samspelet att inte själv prata hela tiden utan lämna utrymme 
för de närstående att kunna berätta vad de känner, hur de upplever situationen och för 
dem att kunna ställa frågor och ge återkoppling. Att försöka hitta gemensamma ämnen 
att samtala kring som inte rör patienten och sjukdom, beskrivs också underlätta 
samspelet. Att uppmuntra de närstående att ta med foton, teckningar eller liknande att 
ha vid patientens säng, ger något konkret att prata med både patienten och de närstående 
om. Även det beskrivs som ett bra sätt att nå fram till de närstående. 
 

…jag vill uppmuntra anhöriga att ta med någonting till patienten om 
det är någon som ska ligga längre, fotografier eller teckningar eller 
sånt där att ha vid sängen. Det är bra för det ger oss något att prata 
med både patient och anhöriga om. Ja det är bra […] hitta till 
personen och personligheten och även nå anhöriga på så sätt. 

 
Sjuksköterskorna lyfter också fram dagboken, den skrivbok som finns vid patientens 
säng, som ett bra underlag till samtal, något att samlas kring. Där kan både 
sjuksköterskan och de närstående skriva om vad som händer med och runt patienten, 
tankar och små hälsningar, vilket också underlättar för sjuksköterskan och de närstående 
att hitta ämnen att samtala om. 

 

Möta närstående 

I intervjuerna återkommer sjuksköterskorna till betydelsen av att vara inkännande i 
mötet med patientens närstående. Varje möte beskrivs som unikt och endast genom att 
lyssna och vara lyhörd för närståendes behov och önskemål, ges förutsättningar för ett 
bra möte. Sjuksköterskorna påtalar också vikten av att vara engagerade i mötet och 
reflektera över vad som faktiskt sägs, vad som ligger bakom orden. Att förmedla ett 
intresse för de närståendes frågor och funderingar behöver inte ta så lång tid, beskriver 
sjuksköterskorna, men betyder mycket för att främja ett gott samspel. Tiden är inte det 
avgörande utan hur kommunikationen sker. ”…som jag känner det är det viktigaste att 
lyssna och lyssna in och där hittar man oftast vägen, den rätta vägen.” 

 
Sjuksköterskorna återkommer i intervjuerna till betydelsen av att vara mån om ett bra 
möte. Det första mötet beskrivs vara särskilt betydande för den fortsatta kontakten men 
upplevs också kunna vara svårt. Sjuksköterskorna beskriver att de närstående i det 
skedet kan vara oroliga och nervösa och patientens tillstånd är oklart och nytt, också för 
personalen. Särskilt vid det första mötet beskrivs det vara viktigt att tidigt gå fram hälsa 
och presentera sig ordentligt och tidigt försöka inge förtroende, hur stressig situationen 
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än är. ”I första mötet ja liksom titta i ögonen och hälsa och ta i hand riktigt å 
presentera sig […]. Att göra det ordentligt och vara mån om att det blir ett bra möte.” 
Att i samtalet, vara fokuserad och inte titta åt ett annat håll eller tänka på annat är också 
sådant som upplevs spela in för hur samspelet utvecklar sig.  
 
I intervjuerna framkommer också vikten av att förmedla lugn och trygghet i mötet, 
försöka avdramatisera situationen i möjligaste mån, trots att patienten är allvarligt sjuk. 
Att tala lugnt och inte forcera samtalet, beskrivs av sjuksköterskorna som en viktig 
aspekt, för att skapa en lugn atmosfär för de närstående. Kunskap om sina egna 
reaktioner beskrivs vara betydelsefullt när det handlar om att förmedla lugn och 
trygghet. Risken finns annars att det obehag sjuksköterskan kan känna i vissa 
situationer, förs över på de närstående. ”Så man inte projicerar. Om man tycker att en 
situation är obehaglig eller väcker ångest hos mig så måste jag ju förstå att det är min 
ångest och den ska jag inte lägga ut på nån annan”. 
 
 Även personlig trygghet, att må bra i sig själv, behövs för att kunna uppträda på ett sätt 
som är till stöd för närstående. Om sjuksköterskan själv är i balans, känner sig trygg i 
situationen och vet vad hon gör, blir de närstående lugnare. Flera sjuksköterskor 
beskriver hur svårt det kan vara att möta närstående när de själva inte är i balans. Vid 
dessa tillfällen är det ofta positivt för samspelet om det är möjligt att låta en kollega 
överta kontakten med närstående. ”Vi är ju individer vi som jobbar också. Jag har ju 
mina, min ryggsäck att bära på. Den här dagen kanske jag har en dålig dag men du 
kanske tycker att det funkar jättebra”. En av de intervjuade sjuksköterskorna beskriver 
det ur aspekten att kunna inge förtroende. ”mycket handlar ju på nåt sätt om att inge på 
nåt sätt förtroende här, dom förstår att vi vet vad vi gör här och vi tar hand om din 
närstående på bästa möjliga sätt”. 
 
Sjuksköterskorna framhåller behovet av förmåga till flexibilitet och en vilja att 
tillmötesgå de närstående. Att kunna möta närstående på deras villkor, på rätt nivå i 
situationen, kräver insikt om den egna rollen i samspelet med närstående. 
Sjuksköterskan måste ha kunskap om att människor vill bli bemötta olika och vara den 
som anpassar sig till situationen. För detta krävs ödmjukhet och respekt för anhörigas 
behov. Även i möten med närstående från andra kulturer är detta förhållningssätt oftast 
framgångsrikt enligt sjuksköterskorna. Att våga fråga hur de närstående upplevt mötet 
och om det är något de saknar eller vill ha annorlunda, omnämns som en aspekt för att 
främja ett gott samspel. Fördelen är att sjuksköterskan får återkoppling på sin insats 
direkt. Samtidigt är det viktigt att känna av i situationen om en sådan fråga är lämplig. 

 
För alla är ju människor och vill bli bemötta på olika sätt och det är ju 
jag som ska vara proffset. Och det måste jag ju komma ihåg att det är 
jag som styr på nåt sätt  […] möta dom på deras, där dom vill mötas.  

 
I intervjuerna beskrivs situationer när sjuksköterskorna upplever påtagliga problem i 
mötet med närstående, beroende på att det är svårt att nå fram och/eller svårt att läsa av 
vad de önskar av sjuksköterskan. Att respektera detta och ge de närstående tid anges 
främja samspelet. Samtidigt ges sjuksköterskan möjlighet att reflektera över orsaken. 
”Det är ju bara att vänta. Och respektera och […] försöka klura ut vad det är, vad det 
handlar om.”  
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Sjuksköterskorna beskriver även hur viktigt bemötandet av patienten är för samspelet. 
Att personalen pratar med patienten som en individ och inte ett objekt betyder mycket för 
närstående. Genom att presentera sig även för den medvetslöse patienten och tilltala 
denne med namn, samt förklara vad som är tänkt att göras i omvårdnadssituationer till 
exempel, visas respekt för personen som ligger sjuk. ”…det är viktigt för anhöriga att vi 
pratar med […] patienten då, som en individ. Att vi tilltalar dom vid namn och vi 
berättar vad vi ska göra.” 
 
I intervjuerna beskrivs vikten av att inte dölja alla känslor i mötet med närstående. 
Sjuksköterskorna vill inte förmedla bilden av en kall yrkesmänniska som gör sitt jobb 
utan att känna någonting. ”Att man inte bara blir en robot som kommer in och gör nåt.” 
Därför tycker sjuksköterskorna att det känns angeläget att visa känslor när en situation 
upplevs som jobbig. Samtidigt är de tydliga med att det inte får ske på ett sätt som 
stressar de anhöriga. Att visa omtanke genom kroppskontakt kan göra stor nytta för en 
anhörig i kris, berättar sjuksköterskorna. De påpekar samtidigt att det är viktigt att känna 
av hur denna gest tas emot i varje enskilt fall, då alla inte uppskattar detta. 
 

Klappa om, lägga handen på dem om man känner att det är okej. Det 
är inte alla som tycker att det är okej men ibland ser man ju att dom är 
förtvivlade och ledsna och chockade och behöver bara en stunds 
omtanke, lite värme. 

 

Involvera närstående 

Betydelsen av att involvera de närstående i vården och att de blir sedda, är något som 
beskrivs återkommande i sjuksköterskornas berättelser. Att de närstående räknas med 
och att de känner sig viktiga anses tydligt främja samspelet med dessa. ”…jag tror det 
är viktigt att bli sedd […] som anhörig. Och förstå att man är viktig som anhörig. Och 
att man inte står i vägen…” Sjuksköterskorna beskriver hur de försöker prioritera 
närstående högt, tänka att de innehar en viktig roll kring vården av patienten. De menar 
vidare att närstående känner av om det finns ett tillåtande klimat och om det finns plats 
för dem. För att främja samspelet gäller det att få dem att förstå att de är betydelsefulla. 
Och tiden finns för att se och involvera de närstående om detta värderas, menar 
sjuksköterskorna. Det är en prioriteringsfråga. För de närstående beskrivs patientens 
bästa komma i första hand, men att de närstående själva blir sedda och omhändertagna 
anses också det vara betydande. Sjuksköterskorna beskriver hur de eftersträvar att göra 
det så bra som möjligt för de närstående. De tror att det är viktigt att försöka finnas där 
för dem. Sjuksköterskorna anser att de närstående måste få känna att de är en del i 
helhetsvården kring patienten och att sjuksköterskan bryr sig om också dem, såväl deras 
psykiska- som fysiska behov, liksom behov av praktisk art. ”Man ordnar ju 
övernattningsrum. Ser till att dom får mat i sig. Man får ju liksom hjälpa dom och stötta 
dom i att gå ifrån till exempel.” Något som betonas i intervjuerna är värdet av att bjuda 
in de närstående och göra dem delaktiga i det som sker kring patienten, att de får vara 
med i ett så tidigt skede som möjligt och se vad som händer. Att inte neka närstående 
tillgång till patienten, utan att de får komma in ofta och ges utrymme, en plats att sitta 
på exempelvis, framkommer i intervjuerna vara värdefullt.  
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…försöker ta in dom så fort det går och prata med dom och […] så 
kanske dom får sitta ute en stund igen och sen, men vi försöker att ha 
med dom så mycket som det går. 
 

När de närstående tillåts vara nära patienten, genom att exempelvis sitta och hålla 
handen eller våga prata lite med patienten, upplever sjuksköterskorna att det är lättare 
att gå in, vara närvarande i situationen och samspela med de närstående. Att de 
närstående också känner sig delaktiga i vården och att man faktiskt lyssnar på dem och 
hör deras åsikter anses vara mycket viktigt för att främja samspelet. ”Även om det inte 
är praktiskt delaktigt då, utan att dom är med och diskuterar.” 
 

Kontinuerlig, ärlig och anpassad information 

Att finnas nära och kunna informera de närstående på ett sätt som de förstår och kan ta 
till sig, anser sjuksköterskorna i studien vara grundläggande för att skapa ett gott 
samspel. Sjuksköterskorna låter mena att ett professionellt bemötande handlar om att 
kunna belysa och förklara vad som händer, att kunna utrycka sig och ge information på 
ett sätt som vem som helst kan förstå. Att få begriplig information upplever 
sjuksköterskorna också vara något som de närstående förväntar sig. ”Jag förväntar mig 
att anhöriga förväntar sig att jag ska kunna förklara vad som händer. Så att dom 
förstår eller känner sig trygga i, i det.” I intervjuerna understryker sjuksköterskorna 
vikten av att anpassa informationen till en nivå som passar den berörda och till vad den 
närstående efterfrågar.  
 

Det är ju olika, en del vill ha väldigt saklig och noggrann och djup 
information och en del vill ha information på ett annat sätt […] helst 
ska man säga dom bra sakerna bara. […]och sen är det lite skillnad 
på ett telefonmöte och ett riktigt möte. 
 

Sjuksköterskorna beskriver att det är betydelsefullt att faktiskt ta sig tid att ge 
information, att verkligen förklara och att den tid som de närstående ges anpassas efter 
deras behov. Vissa behöver mer tid för att kunna ta till sig-, förstå- och smälta 
information, menar de. Att upprepa informationen, att stämma av och ge möjlighet för 
de närstående att ställa frågor, är sätt som sjuksköterskorna använder för att förvissa sig 
om att de närstående är införstådda med vad som händer. Ett annat sätt som beskrivs är 
att fråga efter vad de vet, låta dem själva ge sin bild av situationen och sedan bekräfta 
eller korrigera den. 
 

… istället  för att jag berättar allting för dom direkt så brukar jag 
alltid fråga; vad vet ni, vad har ni hört? Och då kan dom berätta vad 
dom har hört och vad dom vet och då kan jag egentligen bara bekräfta 
och säga att; ja, men det är precis så det är, det stämmer. 
 

I intervjuerna beskrivs det vara svårt att informera någon per telefon som kanske är i 
chock. Sjuksköterskorna menar att det är väsentligt att patientens närstående har 
möjlighet att komma till avdelningen. De beskriver återkommande vikten av att 
förbereda de närstående, innan de kommer dit. Detta genom att informera dem om 
situationen och vad de kommer att möta på avdelningen. Att sjuksköterskan möter dem 
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i dörren, eller kanske ännu hellre redan per telefon beskriver patientens tillstånd och hur 
det ser ut kring denne i den speciella vårdmiljön är sådant som beskrivs skapa 
förutsättningar för ett gott samspel. Sjuksköterskorna upplever att de möten då de får 
tillfälle att förbereda de närstående innan, fungerar särskilt bra. Att sedan följa dem in 
på salen och till patienten och fortsätta beskriva vad de ser och inte lämna de närstående 
där, anser de gynnar kontakten. 
 

Man delger och berättar att, att dom här apparaterna finns och att 
vårdas i respirator vad det innebär och dom här pumparna eller 
mekaniska hjälpmedlen för hjärtat som vi har, att det kommer att låta 
så här och, jag brukar försöka för min del att per telefon eller innan 
ge någon sorts liten bild av vad pappa eller din man eller hur det 
kommer att se ut, så att dom mötena man har fått tillfälle och gjort det 
och har tycker jag, dom fungerar nog extra bra. 

 
Att tydligt informera om rutiner och praktiska ting, som till exempel var det finns kaffe 
och toalett, beskriver sjuksköterskorna vara av vikt för att undvika missförstånd och för 
att de närstående ska kunna finna sig tillrätta. Värdet av denna information kan verka 
litet i sammanhanget men det lyfts fram som betydelsefullt. Sjuksköterskorna beskriver 
det som angeläget att inte låta närstående vänta utan information. Att hela tiden 
informera och förklara vad som händer, varför de måste vänta och att de inte är 
bortglömda, beskriver sjuksköterskorna vara en viktig aspekt för att främja ett gott 
samspel. Att de gånger det kanske inte riktigt finns tid för de närstående, förklara att de 
gärna skulle sitta ner och prata med dem men att de just nu måste fokusera på patienten. 
De flesta känner sig nöjda med det och förstår. Att ta sig tid att gå ifrån, att lämna salen 
för att ge information beskrivs också kunna vara värdefullt för samspelet med de 
närstående.  

 
Och är det väldigt akut och jag tar en minut och springer ut och hälsar 
och säger att just nu är det väldigt mycket att göra Men vi har inte 
glömt bort er. De flesta känner sig nöjda med det, de känner nog att va 
bra att dom tar hand om den som är sjuk, så det behöver inte vara 
dåligt att man inte i den stunden just kan sätta sig ned. 
 
Jag går nog ut från salen i större utsträckning nu och ge information 
utanför. För att det är ju svårt att ge information, om patienten är 
vaken eller även om den ligger i respirator och är lite sederad men 
ändå så vill jag ändå inte stå kanske över patienten och ge 
information, det känns inte riktigt, riktigt.  

 
Att vara tydlig och rak i sin kommunikation upplever sjuksköterskorna klart främja 
samspelet. ”…att jag kan vara tydlig när jag berättar vad vi gör och varför vi gör 
saker. Att man kan förklara varför man gör saker.” Ibland, menar de, kan det finnas 
behov av att till och med vara övertydlig. Sjuksköterskorna anser att de närstående 
behöver raka, klara besked. Sjuksköterskan behöver våga ta upp svåra och obekväma 
ämnen och ibland också kunna säga ifrån. Att sjuksköterskan säger som det är, ger de 
närstående ärlig information, är något som sjuksköterskorna upplever att de närstående 
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också önskar av dem. ”Information, information, information. Det är det dom vill ha 
[…] och ärlig information.”  
Just betydelsen av ärlig information är något som sjuksköterskorna gång på gång 
återkommer till. Att säga som det är, även vid svåra och tråkiga besked, beskrivs som 
oerhört viktigt. Att inte försöka linda in budskapet för att skydda de närstående men 
samtidigt lämna utrymme för hoppet. ”…att det är ärlig information men att man, att 
dom ändå får känna att dom kan känna lite hopp. Och att man talar om att man gör allt 
man kan…” 
 

När man pratar om patientens tillstånd, inte försöka vara snäll och 
berätta på ett sätt som man tror sparar de anhöriga. För att ”jag kan 
inte säga såhär, det låter så elakt” utan istället hitta på nåt, 
omskrivningar som inte personen förstår, för då är det jättestor risk 
för missförstånd. 

 

Något annat som tydligt framkommer i intervjuerna när det kommer till information, är 
vikten av att den information som ges är konsekvent. Sjuksköterskorna betonar 
betydelsen av att personalen ger så likartad information som möjligt, så att de 
närstående inte får olika besked beroende på vem de vänder sig till. Skiftande budskap 
beskriver sjuksköterskorna kunna skapa förvirring och missförstånd hos de närstående.  
 

…viktigt att alla sköterskor säger samma information om besökstider 
till exempel. Att inte den ena sköterskan först kommer och säger att ni 
får vara här hur mycket ni vill, ni får vara här jämt om ni vill, det går 
jättebra. Och sen kanske en annan sköterska dagen efter kommer och 
säger att dom är här för ofta, för då […] det har hänt vid några 
tillfällen och då blir, då tar anhöriga väldigt illa upp… 

 

Erfarenhet och reflektion 

Sjuksköterskorna beskriver i intervjuerna hur den egna yrkeserfarenheten och den 
kunskap som följer med denna påverkar samspelet med närstående. Yrkeserfarenheten 
ger en trygghet i kontakten med patientens närstående då sjuksköterskan förvärvat 
erfarenheter att relatera till i olika situationer. Speciellt värdefull blir erfarenheten när 
samspelet med närstående av olika skäl är komplicerat. 
 
Flera sjuksköterskor påtalar hur betydelsefullt det är att ha upplevt olika reaktioner från 
närstående som är i kris. Lärdomen detta ger om vilka reaktioner som kan förväntas, ger 
en bättre förmåga att hantera nya situationer. Att känna igen en reaktion och veta hur 
den hanterats tidigare, beskrivs som en viktig aspekt i sjuksköterskans kontakt med 
närstående. Det ökar förutsättningarna för ett gott samspel. 
 

Ju längre man har jobbat desto fler reaktioner har man sett. Man får 
en uppslagsbok med reaktioner på hur folk kan reagera […], då kan 
jag lugna mig och jag kan försöka förklara mer om det här eller vara 
tyst och lyssna på dem en stund istället för att fortsätta prata med dem. 

 
I intervjuerna beskriver även sjuksköterskorna hur erfarenheten ger dem ökat 
självförtroende, vilket ger möjlighet till en mer avslappnad kontakt med närstående. 
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Självförtroendet ger bättre förutsättningar att kunna lyssna och svara på de frågor som 
närstående har, utan att behöva hänvisa till andra. Samtidigt beskrivs det som 
nödvändigt att våga erkänna när en fråga ligger utanför det egna kompetensområdet. 
Det kan till exempel gälla vissa medicinska frågor som bör besvaras av ansvarig läkare 
eller frågor där en kuratorskontakt är lämpligare. Sjuksköterskorna upplever att detta 
förmedlar en bild av kunnighet och kompetens till de närstående, egenskaper som dessa 
efterfrågar hos personalen. ”Jag tror att tryggheten i sig själv att man skapar en egen 
trygghet […] gör det lättare för mig att lyssna och kunna svara på frågor och kanske 
inte hänvisa till andra hela tiden…” 
 
Även aspekter som ålder och mognad framkommer i intervjuerna och beskrivs spela in i 
samspelet med närstående. Livserfarenhet ger tillsammans med yrkeserfarenhet 
kunskaper som inte är lätta att erhålla på annat sätt. Flera sjuksköterskor beskriver ett 
lärande genom egna misstag och känslan av osäkerhet i kontakten med närstående i 
början av yrkeskarriären. ”Visst det är klart att man med ålder och mognad kan hantera 
eller jag kan känna att jag själv hanterar det bättre än jag gjorde när jag var nyfärdig.” 
Att lära av varandras erfarenheter beskriver sjuksköterskorna vara en stor tillgång i att 
främja samspelet med närstående. Genom att diskutera med kollegor som jobbat längre, 
eller varit med om andra situationer än dem själva, upplever de att det går att lära 
mycket. ”Diskutera med kollegor som har jobbat ett tag för att se; hur gör du, och hur 
gör du? Varför gör du så? Har du kommit på några sätt som fungerar bättre, som 
fungerar sämre.” 
 
Möjligheten att se situationer ur olika synvinklar och ur olika personers perspektiv ger 
en större förståelse för- och en kunskap om hur det är lämpligt att närma sig närstående 
till en svårt sjuk patient. Samtal och diskussioner kring detta kan ske spontant, i det 
vardagliga arbetet. Ibland sker dessa samtal i mer organiserad form. Sjuksköterskorna 
berättar att de har reflektionsstunder samt kamratstöd, där möjlighet finns att samtala 
och reflektera kring möten och situationer, vilket är uppskattat. ”…ja, jag tror att […] 
det finns alltid kunskap att hämta i det här, det tror jag är jätteviktigt att ha forum där 
man diskuterar det här.” 
  

På allmänsidan har man en form av kamratstöd […]  dom har träffar 
per team så att säga där det finns en kamratanda där man kan få 
ventilera och få stödjande kommentarer och reflektioner kring möten 
och vad man gjort i en viss situation. Sånt tror jag på jättemycket, det 
tror jag är jättebra […]  Det är återigen det där att det blir nån form 
av unika möten, man vet inte hur en närstående reagerar. 

 
Genom att se hur arbetskamrater bemöter närstående och ta efter det som är bra går det 
att hitta framgångsrika vägar till att skapa ett gott möte. Till viss del, menar 
sjuksköterskorna, går det också lära sig av andras misstag. ”…och så ser man ju på 
andra arbetskamrater hur dom bemöter och tar efter det man tycker är bra.” 
 

ASPEKTER HOS NÄRSTÅENDE 
I intervjuerna med sjuksköterskorna framkommer att också aspekter hos de närstående 
bidrar till att forma mötet. Dessa aspekter är sådant som sjuksköterskan inte själv, direkt 
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kan påverka utan måste förhålla sig till och förstå. På samma sätt som närstående kan 
påfresta relationen kan de på olika sätt bidra till att skapa ett gott samspel. De 
underkategorier som går att finna är: Lyhörd för närståendes tidigare erfarenheter, 
Känslomässigt mottagliga närstående och Gott samspel mellan närstående. 
 

Lyhörd för närståendes tidigare erfarenheter 

Närståendes tidigare erfarenheter av sjukvård är en aspekt som sjuksköterskorna 
upplever tydligt påverkar samspelet i mötet med dessa. Det behöver inte vara 
erfarenheter av intensivvård, det kan vara erfarenheter från andra avdelningar och från 
andra sjukhus än det aktuella. Sjuksköterskorna uttrycker att det kan vara svårt att 
bemöta närstående som har dåliga erfarenheter av sjukvård. De som tidigare blivit illa 
bemötta kan ha ”taggarna utåt” och vara på sin vakt, i rädsla för att tidigare negativa 
upplevelser ska upprepa sig. I samspelet med dessa poängterar sjuksköterskorna vikten 
av att vara lyhörd för tidigare erfarenheter, såväl negativa som positiva, och de 
närståendes berättelser. För lika väl som närståendes negativa erfarenheter kan skapa 
svårigheter i mötet, så beskrivs goda och positiva erfarenheter kunna hjälpa till att 
främja samspelet. Sjuksköterskorna upplever samspelet som lättare om de närstående 
har goda erfarenheter av vården. Närstående med goda erfarenheter av vården upplevs 
ha ett större förtroende för sjuksköterskans arbete och för det som görs för patienten, 
vilket förenklar mycket. De litar på sjukvården och tror på vad sjuksköterskan säger. 
Närstående som har en positiv inställning upplevs av sjuksköterskorna som lättare att 
bemöta. Framsteg hos patienten och goda utgångar bidrar till att stärka de närståendes 
förtroende för sjuksköterskan och den vård som patienten ges.  
 

Nu var det ju lyckligt slut […] i och med att pojken blev bättre och 
bättre under den veckan så gjorde det ju också att dom […]  deras 
förtroende för det vi sa och det vi gjorde ökade ju ännu mer. 

 
I intervjuerna framkommer att det är bra om anhöriga som har negativa erfarenheter av 
sjukvården berättar om sina upplevelser och på så sätt markerar att de inte vill vara med 
om samma sak igen. Då finns möjlighet att de kan få tillfälle att prata av sig och 
rädslan- och risken för att de ska behöva uppleva samma sak igen kan minska. Att 
kunna kommunicera med de närstående och förstå varandra, är avgörande för att 
samspelet ska upplevas som positivt. Yrkesmässig vårderfarenhet hos närstående 
beskrivs kunna främja kommunikationen. ”…dom anhöriga var sjukhuspersonal och då 
vart det lättare att liksom att prata    på samma språk, alltså sjukhusspråk, fast dom var 
anhöriga.” 
 

Känslomässigt mottagliga närstående 

Sjuksköterskorna i studien beskriver att de närståendes känslotillstånd har betydelse för 
hur samspelet tar sig uttryck och för hur de i sin yrkesroll kan och bör bemöta dessa. De 
beskriver vidare det som viktigt att ha i åtanke, att du från människor som är ledsna, 
chockade och rädda kan få reaktioner som du inte hade fått i vanliga fall. Att anhöriga 
befinner sig i ett känslotillstånd där de går att nå och få kontakt med, menar 
sjuksköterskorna vara väldigt viktigt för samspelet. Sjuksköterskorna beskriver att det 
underlättar mötet när närstående reagerar, visar känslor och pratar. Att närstående visar 
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att de är förtvivlade, ledsna och arga är inget hinder för samspelet, utan upplevs vara 
lättare att bemöta än tystnad och slutenhet. Sjuksköterskorna tycker att det underlättar 
när det går att diskutera med de närstående, när de ställer frågor som sjuksköterskan kan 
försöka besvara och gör det möjligt att skapa en dialog.  
 

Man kan diskutera med dem. […] dom pratar. Och dom har frågor 
som vi kan försöka besvara på. Det är värre med dom här som sitter 
jättetysta hela tiden och inte säger någonting. Dom är svårare. Men 
att man liksom når dem, man får igång en dialog med dem. 

 
Sjuksköterskorna upplever att närstående som är lugna och trygga i sig själva är lätta att 
prata med, även om de är ledsna och upprörda. Att de närstående efter ett tag kan 
slappna av, även om situationen är jobbig och miljön är konstig och främmande, 
beskrivs bidra till att de närstående får ett helt annat lugn. När de har nått ett tillstånd 
där de kan slappna av och varva ner upplever sjuksköterskorna att de är lättare att 
bemöta. Att de vågar vara nära sin sjuka anhörig, prata med och hålla i, även fast dennes 
svåra tillstånd och situationen skrämmer, upplevs också främja samspelet. 
 

Gott samspel mellan närstående 

Samspelet mellan de närstående som finns kring en patient, beskrivs också påverka 
samspelet mellan de närstående och vårdpersonalen. Närstående som är flera, som har 
ett socialt nätverk och kan hitta stöd i varandra är lugnare och lättare att nå fram till, 
enligt sjuksköterskorna. Att de närstående trivs tillsammans märks och det underlättar 
hela situationen. ”Ja, då har dom ju varandra och liksom och att prata och lufta 
situationen med så att annars blir dom ju, dom är lugnare, har någon annan att prata 
med märker man ju.” Samtidigt upplever sjuksköterskorna att det är lättare att skapa en 
relation till patientens närstående om de är färre, då dessa istället tyr sig mer till 
personalen än om det är en stor släkt eller en stor familj. Då tyr de sig mer till varandra. 
Att ha en kontaktperson bland de närstående som har kontakt med sjuksköterskan och 
som i sin tur informerar de andra, beskriver sjuksköterskorna vara bra. Någon som tar 
ledningen för gruppen och som kan fungera som ett slags språkrör och en länk mellan 
sjuksköterskan och familjen. Detta beskrivs vara särskilt viktigt när det är många 
närstående kring patienten eller då språksvårigheter råder och det finns risk för 
missförstånd.   
 
DISKUSSION 
Syftet med studien var att belysa intensivvårdsjuksköterskans erfarenheter av aspekter 
som bidrar till att främja ett gott samspel med patientens närstående. I studiens resultat 
framträder aspekter i sjuksköterskans samspel med patientens närstående som enligt 
författarna kan ses i skenet av Antonovskys KASAM-teori. När sjuksköterskan möter 
närstående kan denna teori ligga till grund, i strävan efter att främja ett gott samspel. 
Antonovsky beskriver tre komponenter för att uppnå känslan av sammanhang 
(KASAM); begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med denna teori menar 
Antonovsky att människan måste uppnå en känsla av sammanhang för att hon ska kunna 
hantera sitt liv i med- och motgångar (Antonovsky, 2005). Det torde vara svårt att skapa 
ett gott samspel utan att ingjuta de aspekter Antonovsky beskriver. I resultatet av 
föreliggande studie går samtliga komponenter att finna i sjuksköterskornas beskrivningar av 
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sina erfarenheter av fungerande samspel med närstående; Begriplighet - att de närstående 
får kontinuerlig, sammanhängande, anpassad och tydlig information och på så sätt kan 
förstå och hantera situationen; Hanterbarhet - att sjuksköterskan skapar en relation till de 
närstående, lär känna individen och vilka resurser denne besitter och vad som behöver 
tillföras för att han/hon ska kunna möta situationen; Meningsfullhet - att de närstående 
känner hopp och mening, får känna sig delaktiga, viktiga och medverkande i processerna 
kring patienten.  
 
Resultatet visar att det finns åtskilliga aspekter, såväl i intensivvårdsmiljön som hos 
sjuksköterskorna själva samt hos de närstående, som kan bidra till att främja ett gott 
samspel. Den röda tråden i det som beskrivs i intervjuerna och det som genomsyrar 
sjuksköterskornas erfarenheter inom detta område, är vikten av att vara förberedd och 
på så sätt skapa förutsättningar för att ett gott samspel ska kunna ske. Vare sig det 
handlar om avdelningens utformning, den egna kunskapen om möten med närstående 
eller närståendes känsloyttringar, knyts allt samman där. Dessa aspekter önskar 
författarna vidare lyfta fram och tydliggöra i resultatdiskussionen. 
 

RESULTATDISKUSSION 
Att prioritera närstående och räkna med dem, låta dem ha en given plats i 
organisationen och i det dagliga arbetet kring patienten och att jobba för att på alla sätt 
främja ett gott möte med dessa, är avgörande för att kunna ge även närstående den 
omsorg de behöver. Att skapa goda relationer till de närstående och på olika sätt skapa 
förutsättningar för ett gott samspel är grundläggande. Av resultatet framgår att ett gott 
samspel med närstående inte är något som går att improvisera fram i stunden. Det 
kräver organisation, god planering, avsättande av tid, erfarenhet och engagemang. 
Vikten av att intensivvårdspersonalen är väl förberedda för att kunna hantera oroliga 
närstående framgår likaså av Plakas et al. (2009). Detta är av betydelse för att kunna ge 
de närstående tid och på så sätt göra det möjligt att sätta sig in i och förstå hur de känner 
och vad de har för förväntningar (Plakas et al., 2009). För att detta ska kunna ske 
behöver sjuksköterskan lära känna de närstående och deras tidigare erfarenheter av 
vården.  
 
Sjuksköterskornas upplevelser av vikten att skapa en relation till de närstående är något 
som framkommer tydligt i resultatet och som författarna önskar belysa. Denna process, 
beskriver sjuksköterskorna, påbörjas redan vid den allra första kontakten. Engström och 
Söderberg (2007) beskriver också vikten av ett bra första möte med närstående, då en 
dålig start kan ta mycket tid och ansträngning att reda ut (a.a.). Resultatet av 
föreliggande studie visar att en insikt hos sjuksköterskan om den egna rollen i mötet och 
förmågan att vara flexibel, närvarande och tillgänglig och anpassa sig till att möta de 
närståendes behov, kan ses som en förutsättning för att möjliggöra ett gott samspel. Att 
vidare se och uppmuntra de närstående till delaktighet och att visa intresse för dem 
liksom för patienten, kan bidra till att skapa en förtroendefull relation. En enkel åtgärd 
som att uppmuntra närstående att till exempel ta med fotografier på barn eller barnbarn, 
teckningar eller andra personliga saker och placera dessa inne hos patienten, gör enligt 
flera sjuksköterskor det lättare att hitta gemensamma samtalsämnen och gynnar ett gott 
samspel. Att hitta en relation till de närstående där de kan slappna av och går att nå, 
upplevs vara helt avgörande för de närståendes upplevelse av intensivvårdsvistelsen. 
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Men att nå dit tar tid och kräver tålamod, menar sjuksköterskorna. Detta går i linje med 
studien av Söderström et al. (2003) där sjuksköterskor beskriver att det tar tid att skapa 
förtroendefulla relationer med de närstående, men att det när det lyckas är mycket 
framgångsrikt. Upplever sjuksköterskorna att de närstående visar förtroende för dem 
stärker det deras vilja att inleda ett samspel med dessa (a.a). Resultatet av föreliggande 
studie visar att en bra relation gör det möjligt att bättre stötta de närstående och vara 
nära, se deras behov och ge anpassad information. För att komma dit, krävs både 
kunskap och erfarenhet. I resultatet framkommer att yrkeserfarenheten ger 
sjuksköterskorna ökat självförtroende, vilket ger förutsättningar för en mer avslappnad 
kontakt med närstående. Söderström et. al (2003) belyser också denna aspekt.  
 
Den kunskap kring samspelet med närstående som erövras genom erfarenhet, beskrivs 
av sjuksköterskorna i föreliggande studie som nästintill omöjlig att tillgodogöra sig på 
annat sätt. Denna kunskap kan därmed sannolikt vara begränsad under de första åren i 
yrket. En genväg till erfarenhet kan vara att ta hjälp och lärdom av sina kollegor. Att 
lära av varandras erfarenheter, diskutera området samspel med närstående med mer 
erfarna kollegor i lärande syfte eller diskutera och reflektera över uppkomna situationer, 
beskriver sjuksköterskorna i studien, vara en stor tillgång. Detta sker i det vardagliga 
arbetet men det framkommer också att det ibland behöver ske i mer organiserad form 
och finnas särskilt avsatta forum för detta ändamål. Sjuksköterskorna i en studie av 
Engström och Söderberg (2007) framhöll att de saknade ledning och kände att de var i 
behov av någon sorts mötesplats där de kunde diskutera sina erfarenheter av närstående. 
En nyutbildad specialistsjuksköterska kan, sett till föreliggande studies resultat, behöva 
stöd i kontakten med närstående. Att göra en bedömning av sjuksköterskans erfarenhet 
av kontakter med närstående vid nyanställning på en intensivvårdsavdelning torde 
därför vara värdefullt. Likaså att det finns utarbetade rutiner på avdelningen för hur 
mindre erfarna sjuksköterskor kan stöttas i denna kontakt. Detta är exempel på åtgärder 
som enligt författarna kan öka möjligheten till ett mer kvalitetssäkrat samspel med 
patienters närstående.  
 
Att ha en grundpolicy att stödja sig på när det gäller rutiner på avdelningen ses av 
sjuksköterskorna som en trygghet och ett stöd. Väl utarbetade rutiner som baseras på 
evidens, gör att sjuksköterskan kan känna sig trygg i sitt handlande i situationer när hon 
är osäker på vad som är rätt att göra eller när hennes handlande ifrågasätts. Hon behöver 
inte själv fatta beslut i varenda fråga. En tydlig avdelningspolicy underlättar också för 
att skapa en personalgrupp som drar åt samma håll. Att utöka denna policy och dessa 
rutiner till att ännu mer omfatta samspelet med närstående och att bygga dessa på 
samlad evidens, vore framgångsrikt. På så sätt skapas redan på grundnivå en tydlig och 
gemensam idé om hur avdelningen ska anpassa sin verksamhet för att bäst möta de 
närståendes behov, involvera dem i vården och sträva åt samma håll. Denna teori stöds 
av tidigare studier. Det idealiska enligt Söderström et al. (2003) vore att ha ett mer 
systematiskt och gemensamt sätt att arbeta med närstående. Åstedt-Kurki et al. (2001) 
påvisar att det främjar samspelet med närstående att göra omsorgen och bemötandet av 
dessa till en del av personalens och avdelningens policy. För att uppnå detta behöver 
sjuksköterskors skiftande funderingar kring situationer där närvaron av närstående inte 
är av godo för patienten eller för de närstående själva, diskuteras konstruktivt. 
Lösningar på hur dessa svårigheter kan överbryggas behöver utarbetas (a.a.). Av 
resultatet framgår att det gäller att ständigt ligga steget före, om man vill optimera 
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samspelet med de närstående. Att då inte planera för de närstående redan på ett 
grundläggande plan, är att redan från start vara avhängd. Mycket mer jobb krävs då av 
sjuksköterskan personligen, i det vardagliga mötet, för att kunna hålla jämna steg med 
de närståendes förväntningar och den egna önskan om att kunna möta dessa. 
 
Information är något som gång på gång lyfts fram i intervjuerna och är kanske den 
aspekt som betonas starkast. Närstående beskrivs behöva kontinuerlig, ärlig och 
anpassad information. Att det är viktigt att ständigt informera de närstående och att inte 
glömma bort dem och låta dem vänta, är något som sjuksköterskorna i studien också är 
eniga om. Att närstående behöver kontinuerlig information, stöds av Åsgård & Harder 
(2007). Detta också när det inte finns några svar på många av deras frågor. Bond et al. 
(2003) beskriver att något av det värsta för närstående är när de får otillräcklig 
information om patientens situation eller måste vänta länge för att få veta vad som 
händer. Enligt Holden et al. (2002) är kommunikationen av information grundläggande 
för om några behov ska kunna mötas (a.a). Några sjuksköterskor i föreliggande studie 
framhöll möjligheten att använda sig av en rak och tydlig kommunikation med 
närstående. Genom att fråga hur de närstående upplever sin situation ges möjlighet att 
direkt få en bekräftelse på vad som eventuellt saknas. Viktigt är att ta sig tid att lyssna 
in vad som sägs och vilka signaler de ger. I likhet med sjuksköterskorna i studien av 
Engström och Söderberg (2007) understryker sjuksköterskorna i föreliggande studie 
vikten av att ge ärlig information. Att berätta sanningen om hur allvarlig situationen är, 
även om det ibland kan vara svårt. Samtidigt påtalas värdet i att de närstående samtidigt 
kan behålla hoppet. Att personalen håller samma linje och ger likartad information 
framkommer också som viktigt. Om detta inte sker kan det äventyra de närståendes 
förtroende för dem som personal och för den vård patienten ges. I studien av Engström 
och Söderberg (2007) beskrivs hur närstående kunde testa sjuksköterskorna och jämföra 
svaren de fått från en annan person. De kunde också jämföra informationen som givits 
från ett annat sjukhus om patienten blivit flyttad mellan olika sjukhus (a.a). Författarna 
menar att dokumentationen i syfte att öka förutsättning för att kunna ge likartad 
information till närstående kan utvecklas. 
  
I resultatet framgår att avdelningens utformning spelar in för hur väl samspelet mellan 
sjuksköterskan och de närstående upplevs förlöpa. Flertalet studier understryker i likhet 
med föreliggande studies resultat, miljöns betydelse (Engström & Söderberg, 2007; 
Kustash & Northrop, 2007; Verhaeghe et al., 2005). Betydelsen av möjlighet till 
avskildhet för de närstående på avdelningen i närheten av patienten, betonas i 
intervjuerna. Det upplevs av sjuksköterskorna sända ut positiva signaler att kunna 
erbjuda de närstående anhörigrum där de har möjlighet att dra sig tillbaka och koppla 
av. Det förmedlar ett budskap om att de närstående alltid är välkomna och inte är till 
besvär och att de har en given plats på avdelningen, nära patienten. Att kunna erbjuda 
övernattning till de som har lång resväg samt möjligheten att kunna prata ostört, 
framkommer i föreliggande studie också vara positiva aspekter för att främja samspelet 
med närstående. Detta resultat finner stöd i en studie av Engström och Söderberg (2007) 
där sjuksköterskor påtalar att intensivvårdsavdelningar inte alltid är byggda för att möta 
närståendes behov av anhörigrum och övernattningsmöjligheter nära patienten. 
Sjuksköterskorna beskriver att de upplever skamkänslor då närstående hänvisas ett enda 
litet rum och även nekas övernattningsmöjligheter (a.a.). Sjuksköterskorna i 
föreliggande studie upplever att information bättre når fram- och har även lättare att 
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vara fokuserade i mötet med närstående då det inte sker inne på patientens sal. Även 
vårdmiljöns utformning och i synnerhet antalet patienter på varje sal, verkar ha 
betydelse för sjuksköterskans möjlighet att samspela med närstående.  
 
Att miljön anses vara viktig för de närstående och samspelet med dessa, är egentligen 
inget som borde förvåna. Men trots att avdelningens utformning är en aspekt som 
betonas av de allra flesta sjuksköterskor i intervjuerna, är miljön för de närstående på 
intensivvårdsavdelningen något som inte alltid prioriteras. Författarna anser att detta är 
något som borde ses över. Det är av yttersta vikt att intensivvårdsmiljön finns med som 
en aspekt när diskussioner förs på avdelningen i syfte att utarbeta eller se över rutiner 
som berör samspelet med närstående. I intensivvårdsmiljöer med öppna salar där fler än 
två patienter vårdas kan, sett till resultatet av studien, samspelet med närstående 
försvåras. Karlsson, Tisell, Engström och Andershed (2011) påvisar i en pilotstudie att 
närstående är nöjda överlag med intensivvården, bortsett från på ett par få punkter. Det 
är inte förvånande att miljön utgör en av dessa. Att lyckas med det som kan tyckas svårt 
och som kräver mycket kunskap, tid och arbete, såsom bemötande, kompetens och stöd 
och sedan falla på något materiellt som i sammanhanget kan tyckas vara ganska enkelt 
att åtgärda, såsom anpassade väntrum och avsatta samtalsrum, känns olyckligt. 
Författarna tycker sig se att det på vissa intensivvårdsavdelningar har börjat ske en 
förändring när det gäller miljön för de närstående, men att det fortfarande finns mycket 
att göra på detta område. Intensivvårdsmiljön är speciell. Önskas ett gott samspel med 
närstående är det viktigt att avdramatisera omgivningen så mycket som det går och 
hjälpa dem att hitta en plats och en fristad i en miljö som kan upplevas som både 
främmande och skrämmande. 
 
Att vänta på att få besöka- eller vänta på information om patienten, beskrivs i en studie 
(Kustash & Northrop, 2007) kunna vara väldigt stressande för de närstående. Trots att 
besökstiderna på intensivvårdsavdelningar blir mer flexibla inom intensivvården, 
spenderar de närstående en hel del tid i väntrummet. Det fortsätter att vara en viktig 
plats för de närstående (a.a.). Detta är något som informanterna i föreliggande studie 
också erfarit. Kutash och Northrop (2007) har undersökt närståendes subjektiva 
upplevelser av väntande på intensivvårdsavdelningar. Betydelsen av att kunna vara 
fysiskt nära patienten, behovet av en trivsam miljö och väntrummet som en plats där det 
går att finna stöd genom att dela upplevelser med andra, var sådant som de närstående 
lyfte fram. Väntrum på intensivvårdsavdelningar som är trygga och bekväma och ligger 
i nära anslutning till patienten kan underlätta de svårigheter närstående upplever med att 
vänta. Kutash och Northrop (2007) föreslår att enhetliga besökspolicies bör råda på 
intensivvårdsavdelningar och efterfrågar vidare forskning om hur väntrummens 
utformning på intensivvårdsavdelningar kan inverka på trivsel och välbefinnande hos 
närstående (a.a).  
 
I den tidigare nämnda pilotstudien av Karlsson et. al. (2011) genomförd på samma 
sjukhus som föreliggande studie, var syftet att beskriva närståendes tillfredsställelse 
med intensivvården. Studien baseras på behovsgrupperna; tillit, information, närhet, 
stöd och komfort. Resultatet av studien visar att de närstående är nöjda hur de blivit 
bemötta och hur deras behov tillgodosetts. Särskilt lyfts omvårdnadens höga kvalitet 
och de fria besökstiderna fram som positivt. Även personalens bemötande och 
kompetens får mycket höga betyg. Bättre möjligheter till samtal med läkare samt att 
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personalen på ett bättre sätt förbereder patient och närstående när patienten ska flyttas 
över till en vårdavdelning efterfrågades. Minst nöjda var de närstående med komforten. 
De närstående lade stor vikt vid att kunna tala ostört och inte behöva dela väntrum med 
flera andra. Resultatet belyser de närståendes behov av regelbunden information och 
behovet av att förbättra miljön i väntrummen. En slutsats dras i att sjuksköterskornas 
kompetens och deras sätt att samspela med patienten och dennes närstående tycks vara 
viktigt för att de närståendes ska känna sig nöjda med vården. Resultatet av Karlsson et. 
al (2011) stämmer bra överens med föreliggande studies resultat, vilket är intressant. 
Samtliga behovsgrupper (tillit, information, närhet, stöd och komfort) som återfinns i 
studien av Karlsson et al. (2011) har framkommit i intervjuerna som ligger till grund för 
föreliggande studie. En slutsats av detta är att de i studien intervjuade sjuksköterskorna 
tycks vara relativt väl medvetna om de närståendes behov och hur de genom att 
tillgodose dessa kan främja ett gott samspel. Men att det inte är helt enkelt att förutsäga 
närståendes behov och förväntningar framkommer i en studie av Maxwell, Stuenkel och 
Saylor (2007). En jämförelse gjordes mellan närståendes- och sjuksköterskors 
uppfattning om vilka behov som närstående bedömde som viktigast. Endast fem av de 
tolv behov som de närstående räknade upp som mest viktiga, var signifikant lika de som 
sjuksköterskorna räknade upp.  
 

METODDISKUSSION 
Utifrån syftet valdes en kvalitativ metod, vilket ger möjlighet att på ett heltäckande sätt  
fånga och beskriva informanternas erfarenheter (Forsberg & Wengström, 2008). Enligt 
Polit och Beck (2011) betonar kvalitativa metoder dynamiska, holistiska och 
individuella aspekter av människors upplevelser och erfarenheter samt avser att försöka 
fånga aspekterna i sin helhet.  
 
Ett strategiskt urval genomfördes då författarna ville försäkra sig om spridning bland 
deltagarna i antalet år i yrket som sjuksköterska inom intensivvård samt en variation i 
ålder och kön. Urvalet resulterade i 10 informanter, bestående av både kvinnor och män, 
i åldern 33 till 60 år. Yrkeserfarenheten som specialistsjuksköterska varierade från 3 till 
33 år. Informanter valdes från två olika intensivvårdavdelningar för att ytterliggare öka 
förutsättningarna att fånga olika infallsvinklar och erfarenheter. Utöver variationen som 
erhölls i informantgruppen svarade samtliga utifrån egna gedigna och upplevda 
erfarenheter av problemområdet, vilket torde stärka trovärdigheten i utsagorna. Ett 
varierat urval av informanter och därmed möjlighet till ett mer innehållsrikt datamaterial 
med möjligheter att belysa ett forskningsområde ur olika aspekter är betydelsefullt 
(Graneheim & Lundman, 2004, 2008). Avdelningarna var belägna på samma sjukhus 
vilket gör att författarna ändå kan ha gått miste om erfarenheter från andra sjukhus med 
andra förutsättningar och ett annat synsätt på hur samspelet med närstående bör främjas. 
 
Datainsamling skedde genom halvstrukturerade intervjuer med stöd av en intervjuguide. 
Guiden innehöll övergripande frågor och uppföljningsfrågorna ställdes för att ge svaren 
ett vidare innehåll i enighet med Kvale och Brinkmann (2009). Två pilotintervjuer där 
båda författarna deltog, genomfördes i syfte att pröva guiden och samtidigt träna 
intervjuteknik. Dessa intervjuer gav författarna möjlighet att efteråt diskutera och ge 
återkoppling på varandras intervjuteknik i ett lärande syfte.  Att resterande åtta 
intervjuer gjordes enskilt kan ses som en brist, men pilotintervjuernas utfall 
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diskuterades mellan författarna med strävan att nå ett gemensamt utgångsläge inför 
resterande intervjuer. Totalt intervjuades tio informanter vilket gav ett omfattande 
material transkriberad text. När materialet granskades kunde författarna se hur 
informanternas gemensamma och skilda erfarenheter återkom, för att slutligen uppleva 
att ingen ny eller unik kunskap tillfördes. Författarna menar att detta talar för att antalet 
informanter var tillräckligt för att täcka in forskningsområdet i föreliggande kontext. 
Det faktum att intervjuerna spelades in på band kan ha verkat avskräckande och 
påverkat svaren. Dessutom påverkade detta bortfallet, då en informant valde att avstå 
medverkan av denna orsak. Samtidigt gav inspelningen av intervjuerna författarna en 
möjlighet att exakt återge vad som sades samt att ge synpunkter på varandras 
tillvägagångssätt vid kondenseringen av materialet. Strävan efter att hela tiden skapa 
koder med hänsyn till den meningsbärande enhetens kontext underlättades också. Detta 
förfarande stämmer väl överens med det som beskrivs av Polit och Beck (2011) som 
starkt rekommenderar att kvalitativa intervjuer spelas in och transkriberas för att kunna 
garantera att insamlad data verkligen speglar ordagrant vad informanterna sa i 
intervjuerna. 
 
Insamlad data bearbetades och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. För 
att erhålla trovärdighet i analysen och sträva efter att inkludera relevant material 
samtidigt som irrelevant exkluderas, har författarna följt de steg som beskrivs i 
Graneheim och Lundman (2004, 2008). Materialet har bearbetats såväl enskilt som 
diskuterats gemensamt av författarna i syfte att ytterliggare öka studiens trovärdighet. 
För att underlätta för läsaren att bedöma resultatet, innehåller studien rikligt med citat 
från intervjuerna samt exempel på hur kondensering har utförts. Under hela processen 
med uppsatsen har författarna strävat efter ett självkritisk och reflekterande 
förhållningssätt till arbetet med hänsyn till den egna förförståelsen av samspel med 
närstående. Författarna menar att trovärdigheten i resultatet stärks av det faktum att 
citaten är äkta utsagor från intervjuerna. Det ger även läsaren en möjlighet att se 
alternativa tolkningar. Resultatet styrks även genom hänvisning till resultat från tidigare 
forskning.  
 
I resultatet framkommer sjuksköterskors aspekter av erfarenheter som bidrar till att 
främja ett gott samspel med patientens närstående ur ett intensivvårdsperspektiv. 
Författarna menar, trots detta, att resultatet är överförbart till andra kategorier av 
sjuksköterskor, verksamma inom andra områden där svårt sjuka patienter vårdas. 
Graneheim och Lundman (2004, 2008) menar att det är läsaren av studien som gör 
bedömningen av i vilken grad ett resultat är överförbart. Författarna har genom hela 
studien strävat efter att noggrant och tydligt beskriva forskningsprocessens alla steg i 
syfte att underlätta för läsaren i denna bedömning. 
 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Författarna ser behov av ytterligare forskning inom området. Intressant vore att göra om 
denna intervjustudie men att istället låta nyutbildade intensivvårdssjuksköterskor 
besvara frågorna. En jämförelse av resultaten skulle kunna ge värdefull information om 
var behovet av utbildning och utveckling av rutiner är störst. Att närmare studera 
samspelet mellan sjuksköterskor och närstående på plats, i det direkta mötet, vore 
spännande. Det skulle göra det möjligt att utifrån, som tredje oberoende part kunna 
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bekräfta eller dementera de aspekter som sjuksköterskorna lyft fram. På så sätt skulle 
förhoppningsvis också resultatet av denna studie kunna understödjas, och fler nya 
aspekter som är av vikt för samspelet skulle kunna gå att finna. Ytterligare forskning 
och studier i syfte att jämföra de närståendes förväntningar med sjuksköterskornas 
uppfattningar om dessa, behövs enligt författarna för att uppnå enighet och förståelse i 
samspelet kring patienten.  
 

STUDIENS KLINISKA BETYDELSE 
Strategier för att förbättra interaktionsprocessen mellan sjuksköterskor inom 
intensivvård och patientens närstående behöver ständigt utvärderas och därigenom 
utvecklas. I studien framkommer bilden av att kunskap inom området är något som 
växer fram, dels genom upplevd erfarenhet och dels genom att studera och konsultera 
mer erfarna kollegor. Strategier för att gynna denna process inom verksamheten, till 
exempel genom yrkesmässig handledning, kamratstödjande samtal samt genom väl 
genomtänkta evidensbaserade rutiner att stödja sig på, kan vara ett sätt att öka 
kunskaperna och underlätta samspelet för såväl erfarna som oerfarna sjuksköterskor. 
Författarna önskar att resultatet av denna studie ska kunna bidra till denna utveckling. 
Författarnas förhoppning är att studien skall kunna bidra till en fördjupad förståelse för 
de aspekter som ligger till grund för att främja ett gott samspel med närstående. Detta 
för att öka kunskapen om vilka strategier erfarna sjuksköterskor lärt sig vara 
framgångsrika och betydelsefulla i mötet mednärstående. Ju bättre kunskapen är om vad 
som främjar ett gott samspel och vad som krävs av sjuksköterskorna i samspelet med 
närstående, desto bättre kan dessa, på ett professionellt sätt, möta närstående i 
intensivvårdsmiljön och erbjuda dem det stöd de behöver under patientens vistelse där. 
Författarna har för avsikt att delge resultatet av studien till de intensivvårdsavdelningar 
där deltagarna arbetar. Förhoppningen är att detta ska kunna vara till nytta vid 
nyanställning och vid introduktion av nyutbildade intensivvårdssjuksköterskor och även 
tjäna som diskussionsunderlag för mer erfarna sjuksköterskor och övrig personal. 
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                         Bilaga 1 
 
Till verksamhetschefen  
 
Vi är två sjuksköterskor som går specialistutbildning med inriktning mot intensivvård 
vid Karlstad Universitet. I utbildningen ingår att skriva en magisteruppsats. 
 
Syftet med vår uppsats är att belysa intensivvårdsjuksköterskans erfarenheter av faktorer 
som bidrar till att skapa ett gott samspel med patientens närstående. Vår förhoppning är 
att denna studie ska kunna visa på faktorer som är framgångsrika för att etablera en god 
relation till intensivvårdspatientens närstående.  
 
Vi vill för detta ändamål intervjua tio sjuksköterskor som har minst tre års erfarenhet av 
arbete som intensivvårdssjuksköterska. Tiden för intervjuerna är planerad till 
september/oktober 2010.  Deltagandet är frivilligt och informanterna kommer att erhålla 
såväl skriftlig som muntlig information av oss personligen. Även ett skriftligt samtycke 
kommer att inhämtas från deltagarna. 
 
Vi önskar ditt medgivande till genomförande av denna studie under handledning av 
Barbro Berglund och Inger Johansson, Karlstads universitet. 
 
Kontakta gärna någon av nedanstående personer via mail eller telefon för ytterliggare 
information. 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Emma och Lars 
 
 
  
      

Emma Stenlund, Leg sjuksköterska  
Studerande - intensivvård 
Karlstads universitet    
Tel. xxxxxx 
Email xxxxxxxxx 

Lars Ericson Leg sjuksköterska 
Studerande - intensivvård 
Karlstads universitet     
Tel. xxxxxxxxxxx 
Email xxxxxxxxxx 
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Till avdelningschefen  
 
Vi är två sjuksköterskor som går specialistutbildning med inriktning mot intensivvård 
vid Karlstad Universitet. I utbildningen ingår att skriva en magisteruppsats.  
 
Syftet med vår uppsats är att belysa intensivvårdsjuksköterskans erfarenheter av faktorer 
som bidrar till att skapa ett gott samspel med patientens närstående.  
Vår förhoppning är att denna studie ska kunna visa på faktorer som är framgångsrika för 
att etablera en god relation till intensivvårdspatientens närstående.  
 
Vi vill för detta ändamål intervjua tio sjuksköterskor med minst tre års erfarenhet av 
arbete som intensivvårdssjuksköterska. Tiden för intervjuerna är planerad till 
september/oktober 2010 och platsen för intervjun väljs av informanterna själva. Varje 
intervju spelas in och tiden beräknas till 30-60 minuter. Deltagandet är förstås frivilligt 
och informanterna kommer att erhålla såväl skriftligt som muntlig information av oss 
personligen. Även ett skriftligt samtycke kommer att inhämtas från deltagarna där det 
även framgår att de kan avböja intervjun utan att uppge skäl för detta. Deltagarnas 
konfidentialitet garanteras samt att inget som sägs i intervjun kommer att kunna 
återkopplas till dem. 
 
Verksamhetschefen har gett sitt tillstånd till studien och vi skulle uppskatta om du 
kunde hjälpa oss välja ut tjugo (20) tänkbara deltagare till studien. Kriteriet för 
deltagande är minst tre års arbete som intensivvårdssjuksköterska. Då vi kommer att 
göra ett strategiskt urval behöver vi fler namn än det antal som sedan skall intervjuas. 
Av denna anledning behöver vi även veta hur många år personen arbetat som 
intensivvårdssjuksköterska. Det räcker med uppgift om 3-5 år, 6-10 år eller >10 år. 
Finns möjligheten önskar vi inkludera både män och kvinnor i studien. 
 
Vi kommer att kontakta dig inom en vecka för att ta del av uppgifter till tänkbara 
deltagare. De sjuksköterskor som genom strategiskt urval valts ut kommer att kontaktas 
av oss personligen, för att informeras om studien. 
 
Kontakta gärna någon av nedanstående personer via mail eller telefon för ytterliggare 
information. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Emma och Lars 
 

 
 
 
 
 
 

Emma Stenlund, Leg sjuksköterska  
Studerande-intensivvård 
Karlstads universitet    
Tel xxxxxxxxxx 
Email xxxxxxxx 
 

Lars Ericson Leg sjuksköterska 
Studerande-intensivvård 
Karlstads universitet 
Tel xxxxxxxxxxxx 
Email xxxxxxxxx 
 



 

                       Bilaga 3 
 
Till dig som arbetar som intensivvårdssjuksköterska  
 
Vi är två sjuksköterskor som går specialistutbildning med inriktning mot intensivvård 
vid Karlstad Universitet. I utbildningen ingår att skriva en magisteruppsats.  
 
Syftet med vår uppsats är att belysa intensivvårdsjuksköterskans erfarenheter av faktorer 
som bidrar till att skapa ett gott samspel med patientens närstående.  
Vår förhoppning är att denna studie ska kunna visa på faktorer som är framgångsrika för 
att etablera en god relation till intensivvårdspatientens närstående.  
 
Detta brev är en fråga till dig om medverkan i denna studie där du får möjlighet att 
berätta om dina erfarenheter i en samtalsintervju. Intervjun planeras till 
september/oktober 2010 och beräknas ta 30-60 minuter. Intervjun kommer att spelas in 
för att sedan kunna skrivas ut ordagrant av oss. Inspelningen raderas efter studiens 
genomförande. Vi garanterar konfidentialitet och inget i uppsatsen kommer att kunna 
återkopplas till dig. Deltagande är frivilligt och du kan när som helst avsluta deltagandet 
utan att uppge skäl för detta. Resultatet av studien kommer att redovisas vid ett 
seminarium våren 2011. Efter godkännande arkiveras examensarbetet och publiceras 
elektroniskt i webbformulär på Karlstads universitet. 
 
Är du positiv till att delta önskar vi att du signerar detta brev och skickar det till oss i 
bifogat kuvert inom en vecka. När vi vet om du samtycker till att medverka enas vi om 
lämplig tid och plats för intervjun. 
 
Kontakta gärna någon av nedanstående personer via mail eller telefon för ytterliggare 
information. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Emma och Lars 
...............................................................................................................................................................  
 
Jag har tagit del av skriftlig och muntlig information och är intresserad av att delta i 
studien. Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan 
avbryta mitt deltagande utan att ange något skäl. 
 
Datum..................................  Namn .............................................................  
 
Tel.nr ...................................  Underskrift .....................................................  
 

Emma Stenlund, Leg sjuksköterska  
Studerande-intensivvård 
Karlstads universitet    
Tel xxxxxxxxxxx 
Email xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

Lars Ericson Leg sjuksköterska 
Studerande-intensivvård 
Karlstads universitet     
Tel xxxxxxxxxx 
Email xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 



 

                       Bilaga 4 
 
INTERVJUGUIDE 
 

Kvinna   Man  
 
Vilket år är du född? 
 
Hur länge har du arbetat som intensivvårdssjuksköterska? 
 
Kan du beskriva en situation när du erfarit ett gott samspel med 
närstående?  
 
Vad har du genom erfarenhet lärt dig vara viktiga faktorer för att skapa ett 
gott samspel med patientens närstående? 
 
Är det något mer du tänkt på som du anser har betydelse för att skapa ett 
gott samspel med närstående, som vi inte berört under intervjun? 
 

 

 


