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SAMMANFATTNING 

I bakgrunden framkommer att anhöriga ibland närvarar vid akut omhändertagande. Detta 
är något som rekommenderas då det är till fördel för såväl patient som anhöriga. Anhöriga 
får då en möjlighet att både stötta patienten och få en övergripande bild av vårdpersonalens 
arbete för att rädda patienten. Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ha 
anhöriga närvarande vid akut omhändertagande av patient. Metoden som användes var en 
manifest kvalitativ innehållsanalys där data utgjordes av intervjuer av sex informanter. 
Resultatet presenteras i kategorierna (1) Gynnsamt för det akuta omhändertagandet, (2) 
Oro och (3) Känna sig otillräcklig, med respektive underkategorier (1) Erbjuda anhöriga att 
närvara, Tydliggöra arbetet för anhöriga samt Positivt för arbetet och patienten, (2) Anhöriga 
kan misstolka kommunikationen och förhållningssättet, Risk för traumatiska upplevelser och 
Ibland påfrestande när anhöriga närvarar och slutligen (3) Lätt att glömma bort anhöriga och 
Viljan att ge stöd. Slutsatsen är att sjuksköterskor kan uppleva anhöriga som både en resurs 
och ett hinder i deras arbete. De upplever att akuta omhändertaganden som är blodiga ibland 
kan vara för otäckt för anhöriga att se. Sjuksköterskorna upplever att anhöriga ibland glöms 
bort och uttrycker vidare en vilja att kunna fokusera mer på de anhöriga än vad tiden och 
arbetet ibland tillåter.  
 

Nyckelord:  akutvård, vårdpersonal, vårdtillfälle, anhörig, närvara, kritiskt tillstånd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The background reveals that patients’ family members are sometimes present during 

emergency care. This is beneficial for both patients and family members as the family 

member can support the patient and get an overall picture of the health care workers’ work to 

save the patient. The aim of this thesis was to describe the nurses experience of having 

family members present, during emergency care. The method used was of a manifest 

qualitative design, with interviews as a data source. Six nurses were interviewed for the study. 

The result is presented under the categories that emerged (1) Beneficial for the trauma care, 

(2) Concern and (3) Feeling insufficient. Each category is split in to following sub categories 

(1) Giving family member the choice to be present, clarifying to the family, work done to the 

patient, and positive for the work and the patient. (2) Family members can misinterpret the 

communication and approach, risk off traumatic experiences and sometimes difficult when 

family members are present. Final subcategories are (3) Easy to forget the family members 

and wanting to give support. The conclusion is that nurses can experience family members 

as both a positive resource and an obstacle in their work. They feel that during emergency 

care which is sometimes bloody, can be too traumatic for family members to see. The nurses 

believe that family members can sometimes be forgotten, and express a will to be able to 

focus more on the family members than time at present allows.  

 

Keywords: care event, critical condition, emergency care, family member, health care 
workers, presence 
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FÖRORD 

Ett stort tack till alla sjuksköterskor som ställde upp i intervjuer inför detta examensarbete 

och möjliggjorde för oss att utforska detta intressanta ämne. Vi vill även tacka våra 

handledare, lärare och kurskamrater som har gett stöd och råd under processen. Slutligen vill 

vi tacka våra familjer för all stöttning och förståelse under arbetets gång.   
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1 INLEDNING 

Patientmöten är en central del av det dagliga arbetet för sjuksköterskor, och utgör en grund 

för inhämtandet av viktig information om patientens tillstånd. Sjuksköterskor på en 

akutmottagning mottager och vårdar patienter med akut sjukdom eller skada. Vid mycket 

svåra och potentiellt livshotande tillstånd placeras patienten i ett akutrum, som är förberett 

för alla tänkbara åtgärder som kan behövas för att rädda liv. Det förekommer att anhöriga till 

kritiskt sjuka patienter följer med in i akutrummet och närvarar vid det akuta 

omhändertagandet. Vid akut omhändertagande behöver åtgärder ske snabbt och effektivt, 

vilket betyder att flera åtgärder ofta sker parallellt med varandra. För en anhörig utan 

medicinsk kunskap kan detta se brutalt ut. Dessutom finns risk att situationens 

allvarlighetsgrad avspeglas i kommunikationen och kroppsspråket hos vårdpersonalen.  

Intresseområdet avseende hur anhöriga upplever att vara med vid akut omhändertagande 

har efterfrågats av akutkliniker i Landstinget Sörmland. En fråga som väckts är huruvida det 

har en inverkan på sjuksköterskans arbete, när anhöriga till den kritiskt sjuke patienten är 

närvarande. Detta har således utmynnat i ett intresse att undersöka hur sjuksköterskor 

upplever anhörigas närvaro vid utförandet av akut omhändertagande. Författarnas intresse 

väcktes under verksamhetsförlagd utbildning som spenderades på akutmottagningen och 

inom ambulanssjukvården, där snabba beslut och kritiska situationer ibland krockar med 

viljan att se till både patienten och de anhörigas behov. 

2 BAKGRUND 

I följande avsnitt kommer akut omhändertagande, centrala begrepp samt lagar och 

styrdokument som är av vikt för examensarbetet att presenteras. Vidare presenteras tidigare 

forskning avseende olika perspektiv av akut omhändertagande, en beskrivning av 

examensarbetets vårdvetenskapliga perspektiv samt problemformulering. 

2.1 Akut omhändertagande 

Akutsjukvården har beredskap att ta emot och behandla människor som lider av akut 

sjukdom eller skada som riskerar att orsaka svikt i vitala organ. Begreppet ’akut 

omhändertagande’ används ofta i klinisk verksamhet och med innebörden av 

omhändertagande vid plötsligt inträdande av sjukdom eller oväntad skada, dock saknas det 

en nationell och internationell enhetlig definition av begreppet (Almerud Österberg, 2014). 

För att inte missa eventuella skador eller organsvikt så utformas det akuta 

omhändertagandet efter strukturen ABCDE, vilket innebär kontroll av A; fria luftvägar, B; 

andning, C; cirkulation, D; medvetande och E; temperatursamtytterligare skador (Almerud 

Österberg, 2014). 



6 

Återupplivningsförsök syftar till hjärt- och lungräddning [HLR], detta innebär en upprepad 

serie av hjärtkompressioner, inblåsningar och oftast behövs det även ges defibrillering, det 

vill säga en elchock, för att få hjärtat att börja slå av sig själv igen (Jande-Waldau & Winarve, 

2013). Tidiga insatser är livsavgörande då avsikten med att göra HLR är att hjälpa kroppen 

pumpa runt blodet så att hjärnan får det syre som behövs för överlevnad (Ericson & Ericson, 

2012). 

Enligt Socialstyrelsen (2013) kan en anhörigstödjare vara ett bra stöd till de anhöriga under 

det akuta omhändertagandet. Vid Danderyds sjukhus finns sedan 2011 ett sådant fungerande 

anhörigstöd. Detta innebär att det finns en undersköterska med extra utbildning som 

bemannar rollen som anhörigstöd 24 timmar om dygnet. Rollen som anhörigstödjare har 

fallit på undersköterskor då sjuksköterskor har ett större ansvar för exempelvis medicin 

vilket gör dem mindre flexibla i rollen.Detta har lett till att synen på anhörigas närvaro har 

förändrats. De anhörigas roll och behov har synliggjorts och forskning visar att anhöriga har 

en stor betydelse för patientens tillfrisknande. Syftet med anhörigstödjare är att anhöriga 

såväl som patienter ska känna sig väl bemötta och sedda när de besöker en akutmottagning. 

Samtidigt ger det personalen riktlinjer och trygghet i bemötandet av människor i sorg och 

kris (Socialstyrelsen, 2013). 

2.2 Centrala begrepp 

I detta avsnitt presenteras centrala begrepp som används i examensarbetet. Dessa begrepp 

förtydligas för att underlätta förståelsen för examensarbetet. 

2.2.1 Anhöriga 

Anhöriga definieras som en person eller personer inom familjen eller bland de närmaste 

släktingarna (Socialstyrelsen, 2004). Begreppet är relaterat till ’närstående’, vilket definieras 

som en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till (Socialstyrelsen, 2004). I 

detta examensarbete kommer anhörig att omfatta båda definitionerna. 

2.2.2 Vårdpersonal 

Vårdpersonal innebär en person eller personer som utför hälso- och sjukvård i sitt yrke 

(Socialstyrelsen, 2007). Begreppet vårdpersonal används som ett samlingsnamn för 

sjuksköterska, undersköterska och läkare, som tillsammans utgör det grundteam som arbetar 

på en akutmottagning (Wikström, 2012). Vidare beskriver Wikström (2012) att vid trauma 

och andra livshotande tillstånd finns det behov av särskilda kompetenser så som 

narkosläkare, narkossjuksköterska samt överläkare inom medicin, kirurgi eller ortopedi. I 

detta examensarbete ligger fokus på sjuksköterskor och deras arbete även om vårdpersonal 

som begrepp berör flera kompetenser. 
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2.2.3 Akutrum 

Begreppet akutrum innebär det rum där personer med livshotande tillstånd omhändertas på 

en akutmottagning. Rummet är oftast beläget i nära anslutning till ambulansintaget och är 

särskilt utrustat för att kunna utföra livräddande insatser (Wikström, 2012). 

2.3 Lagar och styrdokument 

I följande avsnitt presenteras och beskrivs delagar och styrdokument som är av relevans för 

examensarbetets ämne.  

2.3.1 Hälso- och sjukvårdslagen 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvård en god hälsa och vård på 

lika villkor för hela befolkningen. Sjukvård ska ges med respekt för allas lika värde samt den 

enskildes värdighet, och den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges 

företräde till vården. Information om vården skall ges till patient och närstående enligt vad 

som anges i patientlagen (SFS, 2017:30). 

2.3.2 Patientlagen 

Patienten ska erhålla den sjukvård som behövs för att åtgärda tillstånd som akut och 

allvarligt hotar patientens liv eller hälsa. I största möjliga utsträckning utformas vården i 

samråd med patienten. Patientens närstående skall ha möjlighet att medverka vid 

utformning och genomförande av vården, om det är lämpligt avseende situation och 

sekretess (SFS, 2014:821). 

2.3.3 Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) skall sjuksköterskors arbete genomsyras av ett etiskt 

förhållningssätt. Omvårdnaden ska ta hänsyn till patientens värderingar, vanor och tro samt 

respektera patientens självbestämmande, integritet och värdighet. Sjuksköterskor ska 

etablera en förtroendefull relation med såväl patient som med närstående, vilket är en 

förutsättning för att god omvårdnad ska ske. Vidare ska sjuksköterskor kommunicera med 

patienter, anhöriga, medarbetare och andra i teamet på ett respektfullt, lyhört och empatiskt 

sätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

2.3.4 Etisk kod för sjuksköterskor 

International council of nurses [ICN] etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) utgör 

en referensram för sjuksköterskor i deras arbete. Enligt denna kod har sjuksköterskor fyra 

grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande. Sjuksköterskors ansvar är i första hand riktad till människor i behov av vård, 
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men sjuksköterskorska även erbjuda vård till enskilda personer, familjer och allmänheten. 

Vården skall ges med respekt för mänskliga rättigheter, kulturella rättigheter, rätten till liv, 

till värdighet och egna val (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskor ska handla 

på ett professionellt sätt som genomsyras av respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, 

trovärdighet och integritet. Alla sjuksköterskor ska i sitt yrke medverka till en god vårdkultur 

som främjar ett etiskt förhållningssätt där det finns möjlighet till en öppen dialog (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 

2.4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt följer inledningsvis en redogörelse av litteratursökning, därefter presenteras 

tidigare forskning med tre olika utgångspunkter. De utgångspunkter som tas upp är akut 

omhändertagande ur ett patientperspektiv, akut omhändertagande ur ett anhörigperspektiv 

samt sjuksköterskors arbete på akutmottagning. 

2.4.1 Litteratursökning 

Litteratursökning avseende tidigare forskning har genomförts i databasen CINAHL Plus, 

vilken är inriktad på vetenskapliga artiklar inom området vårdvetenskap. Inledningsvis 

användes sökord såsom ’relative’ och ’next of kin’ tillsammans med sökorden 'presence', 

'patient experience', 'trauma room', 'emergency department', vilket gav få eller inga träffar 

alls. Därför ändrades sökorden till ’family’, 'family member' och’ families’ och kombinerades 

med 'presence', 'trauma room' för att hitta artiklar som berör ämnet anhöriga vid akut 

omhändertagande. Detta gav ett större utbud av artiklar att granska. Vid sökningarna har 

endast sökfiltret ’peer reviewed’ tillämpats, vilket innebär att artiklarna granskats 

vetenskapligt av oberoende personer innan publicering. Inklusionskriterier för artiklarna var 

upplevelser av vårdtillfälle på akutmottagning, ur anhörigperspektiv, patientperspektiv och 

sjuksköterskeperspektiv. Exklusionskriterier var samtliga artiklar som inte innehöll 

upplevelser av vård på akutmottagning. Särskilt intressanta var artiklar som berörde 

sjuksköterskors upplevelser av vårdande på akutmottagning, patienters upplevelser av att ha 

anhöriga med vid akut omhändertagande samt hur anhöriga upplever att vara med vid akut 

omhändertagande.  Vid varje sökning gjordes en första granskning av artiklarnas titlar, för 

att se om de var av relevans för examensarbetets ämne. Titelgranskningen gjordes på de 50 

första titlarna från varje sökning. De artiklar som framstod som relevanta för ämnet 

granskades närmre genom att artikelns abstract lästes, se Bilaga A, Sökmatris. Efter att 

abstract lästes valdes ett antal artiklar ut baserat på det beskrivna innehållet och lästes 

igenom i sin helhet. Efter dessa djupgranskningar valdes de artiklar som användes i 

examensarbetets bakgrund ut. Se Bilaga B, Artikelmatris. 

Samtliga artiklar har genomgått en kvalitetsgranskning. Detta gjordes för att säkerställa att 

samtliga använda artiklar var av hög kvalitet. Friberg (2012) beskriver 14 frågor som kan 

användas för att bedöma artiklars kvalitet, dessa frågor har använts som guide under 

granskningen av artiklar för examensarbetet. Dock beskriver Friberg (2012) att granskaren 

måste använda sitt eget omdöme avseende om artiklarna är av hög, medel eller låg kvalitet. I 
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examensarbetets artikelgranskning sattes därför en poäng för varje fråga och sedan 

klargjordes poänggränser för att markera ut hög, medel och låg kvalitetsnivå. I bakgrunden 

till detta examensarbete användes enbart artiklar som bedömdes ha en hög kvalitetsnivå. Se 

Bilaga C, Vetenskaplig granskning. 

2.4.2 Akut omhändertagande ur ett patientperspektiv 

Enligt Wiman, Wikblad och Idwall (2007) upplever patienten trygghet när 

akutmottagningens vårdteam arbetar organiserat och strukturerat med en kombination av 

effektivitet och omvårdnad. Patienten kan då ta till sig den information som ges, vilket är 

viktigt för att patienten ska få bästa möjliga upplevelse av det akuta omhändertagandet 

(Wiman et al., 2007). Många patienter som har upplevt mer allvarliga akuta tillstånd har ofta 

få minnen från situationen och de åtgärder som har vidtagits. De patienter som har 

upplevelser av mindre allvarliga akuta tillstånd har minnen av effektiviteten av vården, men 

saknar minnen av personcentrerad omsorg och kommunikation (Moss et al., 2014). 

 

Almerud Österberg (2014) beskriver att patienter upplever att anhöriga utgör en central roll 

vid vårdtillfället, då de anhöriga ger stöd och förmedlar en ökad känsla av betydelse för 

patienten. Detta stöd är avgörande för hur patienterna beskriver sin kämpaglöd, och inverkar 

även positivt på hur väl de svarar på vården som ges. Däremot menar Redley, Botti och Duke 

(2004) att anhörigas närvaro inte har någon direkt inverkan på dödligheten hos patienten. 

Hung och Pang (2011) beskriver att patienter känner sig älskade, stöttade och mindre 

ensamma när anhöriga närvarar vid akut omhändertagandet. Detta bidrar även till ett 

starkare band mellan patienten och de anhöriga. Ett fåtal patienter har inga minnen av sina 

anhöriga från det akuta omhändertagandet. Däremot uppger ett flertal patienter att de minns 

sina anhörigas omsorgshandlingar, såsom kyssar och kramar samt handhållande. De uppger 

att detta har gjort dem lugnare (Hung & Pang, 2011). 

 

Enligt Redley et al. (2004) anser patienten att om anhöriga var närvarande vid akut 

omhändertagandet, såg vårdpersonalen patienten mer som en person och gav därmed bättre 

vård. De ansåg även att anhöriga hade möjlighet att föra deras talan när de själva inte kunde 

det, att de anhöriga var med och delade bördan tillsammans med patienten. Alla patienter 

uppgav att anhörigas närvaro var fördelaktigt för dem. Men eftersom återupplivningsförsök 

samt annat akut omhändertagande har en hög dödlighet, så är tidigare forskning av 

patientens upplevelser kring anhörigas närvaro i dessa situationer tunn (Redley et al., 2004). 

 

2.4.3 Akut omhändertagande ur ett anhörigperspektiv 

The European Resuscitation Council rekommenderar att anhöriga skall ges möjlighet att vara 

med vid akut omhändertagande, dock framkommer att många europeiska länder inte följer 

denna rekommendation (McClement, Fallis, & Pereira, 2009). Det är även rekommenderat 

att anhöriga ska ha möjlighet att göra ett val avseende om de vill vara med vid akut 

omhändertagande eller inte (Hung & Pang, 2011). Detta är ett val som enbart de anhöriga 
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kan fatta utifrån sina egna tankar, känslor och förutsättningar, då de själva inte alltid 

upplever det som passande att medverka (Demir, 2008). Det anses vara ett svårt val att göra, 

men det framkommer att de anhöriga som har valt att närvara skulle göra om detta om 

tillfället skulle ges igen (Badir & Sepit, 2007). Det råder däremot tveksamhet om anhöriga 

bör se akuta omhändertaganden där blod är involverat, då cirka 3% av befolkningen lider av 

blodfobi eller är känsliga för exponering av blod. Dessutom kan blod ha en religiös betydelse, 

judendomen beskriver exempelvis blodet som heligt och bibeln beskriver blodet som 

kroppens själ. På grund av ovan nämnda orsaker kan synlig blödning leda till att anhöriga 

inte vill delta (Itzhaki, Bar-Tal, & Barnoy, 2012). 

 

Redley et al., (2004) beskriver att anhöriga som närvarar vid akut omhändertagande har en 

möjlighet att ställa frågor under själva omhändertagandet för att klargöra eventuella 

missförstånd eller förstå hur arbetet med patienten fortgår. Detta ger anhöriga en känsla av 

kontroll och hanterbarhet över situationen (Redley et al., 2004). Det framkommer enligt 

Demir (2008) att de anhöriga som fått närvara vid akut omhändertagande uppger mindre 

oro över att inte tillräckligt har gjorts för att rädda patienten samt uppvisar en mer 

lätthanterlig sorgeprocess. De upplever en känsla av att ha stöttat sin familjemedlem i ett 

kritiskt skede. Vidare beskrivs att de anhöriga som inte närvarat vid det akuta 

omhändertagandet upplever skuldkänslor och sorg över att inte ha kunnat säga farväl då 

patienten avlidit. De anhöriga upplever också i större utsträckning osäkerhet kring om alla 

åtgärder har vidtagits för att rädda liv (Demir, 2008). Det beskrivs i en studie av Holzhauser 

och Finucane (2008) att av de anhöriga som valde att delta i akutrummet hade 5,7% en 

negativ upplevelse medan 94,3% ansåg att det var en positiv upplevelse även om det fanns 

svårhanterliga inslag. 

McClement et al. (2009) menar att anhöriga upplever det stressande att ha en familjemedlem 

som patient i en akut situation. Känslor som ledsamhet, ångest, oro och osäkerhet är vanliga 

känslor hos de anhöriga och faktorer som påverkar dessa känslor sägs vara miljön, 

stämningen i rummet och oprofessionellt beteende av vårdpersonalen. Enligt da Silva 

Barreto, Silva Marcon, & Garcia-Vivar, 2017) kan anhöriga ibland känna sig osynliga och 

ovälkomna av vårdpersonalen. Däremot beskriver Itzhaki et al. (2012) att anhöriga inte får 

någon negativ psykisk påverkan av att bevittna återupplivningsförsök eller annat akut 

omhändertagande. 

Enligt da Silva Barreto et al. (2017) har det observerats att anhöriga oftast är tysta i närheten 

av patienten på akutrummet, vilket beskrivs kunna vara en känslomässig stund för de 

anhöriga att reflektera över situationen som de befinner sig i. Anhöriga försöker ofta tyda vad 

den medicinska utrustningen säger om patientens tillstånd och när de själv inte kan tyda 

detta kan det leda till onödig förtvivlan och förvirring. Anhöriga visar även ett behov av att 

vara nära patienten för att kunna ge stöd och tröst. Detta sker ofta genom fysisk kontakt men 

även genom en omtänksam gest eller ett leende (da Silva Barreto et al., 2017). 
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2.4.4 Sjuksköterskors arbete på akutmottagningen 

Enligt Wiman et al. (2007) möter sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningen patienter 

som är i ett sårbart tillstånd, deras fysiska skador blandas med upplevelser som chock och 

rädsla. Därför är vårdpersonalen ansvarig för en komplex situation, där snabba beslut och 

åtgärder behöver vidtas. Varje patientmöte på akutmottagningen är unikt eftersom patienten 

är oftast okänd för vårdpersonalen och mötet är influerat av tidspress. Vårdpersonalen måste 

snabbt ta rapport och inhämta information om patientens tillstånd och utforma en 

behandlingsplan (Wiman et al., 2007).  Adriaenssens, de Gucht och Maes (2012) beskriver 

att sjuksköterskor som arbetar inom akutvård dagligen utsätts för upplevelser och intryck 

som orsakar stress. Detta ställer höga krav på sjuksköterskorna som personer och deras 

professionalitet (Jakobsson, Andersson, & Öhlén, 2014). Kärnkompetensen i dessa möten 

handlar om kommunikation och förmågan att möta människan i den situation som råder. 

Omvårdnaden ska genomsyras av medmänsklighet och uppvisa engagemang, empati och 

ansvar (Wiman et al., 2007). 

Trots behovet av snabba beslut inom akut omhändertagande så är det ändå viktigt att beslut 

tas i samråd med patient och anhörig (Wikström, 2012). I arbetet med anhöriga närvarande 

vid det akuta omhändertagandet, är det viktigt att vårdpersonalen kommunicerar tydligt och 

förmedlar tröst, stöttning och stöd. Att ha anhöriga med ger vårdpersonalen tillfälle att 

arbeta med patienten samtidigt som de kan ge stöd och se till anhörigas behov (Redley et al., 

2004).  

Enligt Hogan, Fothergil-Bourbonnais, Brajtman, Philips, & Wilson (2016) innebär det extra 

utmaningar för sjuksköterskorna när en patient avlider på akutmottagningen. Detta beskrivs 

bero på för lite tid att kunna förbereda sig inför dödsfallet, få resurser samt brist på ett band 

mellan sjuksköterskorna och patientens anhöriga. Anhöriga till en patient som dör på 

akutmottagningen är ofta i en personlig kris vare sig döden var väntad eller inte. 

Sjuksköterskorna blir då vittne till den anhöriges sorg och kris utan möjlighet och tid att 

kunna tillgodose den anhöriges behov då sjuksköterskorna är tvungna att gå vidare till sina 

andra kritiskt sjuka patienter (Hogan et al., 2016). 

Wiman et al. (2007) beskriver att sjuksköterskors beteende ofta kan uppfattas som 

instrumentellt, vilket innebär att sjuksköterskorna fokuserar på arbetsuppgiften mer än på 

kommunikation och bemötande av patienten och dess anhörig. Nyström, Dahlberg och 

Carlsson (2003) understryker detta i sin beskrivning av akutmottagningars vårdkultur. 

Denna vårdkultur beskrivs utesluta patientens psykosociala mående och att människans 

fysiska kropp är i fokus. Däremot anses fokuset på den fysiska kroppen vara ett måste för att 

kunna organisera akutverksamheten så effektivt som möjligt (Nyström et al., 2003). 

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv 

I detta examensarbete så har Erikssons (1994) teori valts att användas som ett 

vårdvetenskapligt perspektiv då hennes lidandeteorier passar på såväl patient och anhörig 

som sjuksköterskor. Alla människor upplever någon form av lidande vid något tillfälle i sitt 
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liv. Lidandet kan bli extra påtagligt i pressade situationer som till exempel vid ett akut 

omhändertagande. Eriksson (1994) beskriver i sin lidandeteori tre olika former av lidande; 

sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Lidandet kan först lindras när den lidande 

vågar gå in i lidandets drama. Det är sjuksköterskornas uppgift att våga möta den lidande i 

detta drama. I följande examensarbete har fokus lagts på vårdlidandet samt lidandets drama. 

2.5.1 Vårdlidande 

Vårdlidandet beskrivs av Eriksson (1994) som ett lidande som uppstår i en vårdsituation. 

Lidandet kan orsakas av ensamhet, bekymmer, osäkerhet, väntan samt rädsla för det 

oväntade. Däremot är den vanligaste anledningen till vårdlidande att människans värdighet 

kränks. Kränkningen beskrivs innebära att människan fråntas möjligheten att helt och fullt få 

vara människa. I patientens fall kan detta ske genom att vårdpersonalen exempelvis brister i 

att skydda patienten vid vårdåtgärder som berör intima zoner. I anhörigas fall, men här även 

patienten, kan kränkningen ske genom direkta, konkreta åtgärder och nonchalans vid tilltal. 

Värdighet innebär att ha ett värde, en kombination av en inre dimension som syftar till 

trovärdighet och hederskänsla, samt en yttre dimension som inbegriper ära, ställning och 

anseende. Alla människor har i grunden samma värde och värdighet, men alla människor har 

en egen uppfattning om sin värdighet. Människan upplever sin absoluta värdighet när hon 

kan fullfölja sin uppgift som människa, att finnas till för och tjäna en annan människa. När 

människan fråntas detta ansvar berövas hon också sin värdighet. Vårdpersonalens uppgift är 

att ge möjlighet att uppleva sin fulla värdighet och förhindra att kränkning sker. Att bekräfta 

en människas värdighet innebär att sjuksköterskan vågar se människors olikheter och 

bekräftar dem (Eriksson, 1994).  

2.5.2 Lidandets drama 

Eriksson (1994) beskriver lidandets drama som något verkligt för den lidande människan. 

Dramat består av tre akter; bekräftande av lidandet, att möta sitt lidande och till sist 

försoning med lidandet. Människan måste inledningsvis få sitt lidande bekräftat. Det innebär 

att sjuksköterskan ser lidandet för vad det är och ger tröst och försäkran till den lidande om 

att inte bli övergiven. Den lidande behöver därefter ges tid och utrymme för att lida och att 

möta sitt lidande. Här måste sjuksköterskan våga vara i lidandet tillsammans med 

människan och stötta denne att möta lidandet. Försoningen kommer då den lidande finner 

en meningsfullhet i sitt lidande. Om människan inte kan gå igenom de tre akterna i dramat så 

innebär detta att lidandet stegras och så småningom leder fram till en känsla av hopplöshet. 

Människan behöver någon som vågar gå in i och möta lidandet tillsammans med denne, 

däremot framkommer att människor idag har svårt att hantera samt sätta ord på sitt eget och 

andras lidande. Att enbart se lidandet som något kroppsligt gör att människan inte får 

möjlighet till lindring av sitt lidande. Det ges heller ingen möjlighet till försoning (Eriksson, 

1994).  
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2.6 Problemformuleringen 

I bakgrunden framkommer att sjuksköterskor på akutmottagningen behandlar patienter i ett 

akut tillstånd, ett arbete som innebär att beslut och åtgärder behöver vidtas under tidspress. 

Trots behovet av snabba beslut så är det ändå viktigt att besluten tas i samråd med patient 

och anhörig. Kärnkompetensen i dessa möten handlar om kommunikation och förmågan att 

möta människan i den situation som råder. Enligt Erikssons teori kan lidandet skapas i mötet 

med en annan människa, vilket lindras först när den lidande vågar gå in i lidandets drama. 

Det är sjuksköterskans uppgift att våga möta den lidande i detta drama. Patienter minns ofta 

sina anhörigas omsorgshandlingar under det akuta omhändertagandet, och uppger att detta 

har gjort dem lugnare. Det framkommer i tidigare forskning att det rekommenderas att 

anhöriga ska ges möjlighet att göra ett val avseende om de vill närvara vid akut 

omhändertagande eller inte. Detta ger anhöriga en känsla av kontroll och hanterbarhet över 

situationen. De upplever även en känsla av att ha stöttat sin familjemedlem i ett kritiskt 

skede och uppvisar en mer lätthanterlig sorgeprocess om patienten avlider. Sammantaget 

framkommer att det är till fördel för både patienten och anhöriga om de anhöriga är 

närvarande vid akut omhändertagande. Samtidigt har sjuksköterskor sitt yttersta ansvar 

gentemot patienten och att behandla dennes tillstånd. Det framkommer att sjuksköterskor 

upplever arbetet med akutvård som stressande i flera bemärkelser. När anhöriga närvarar 

innebär det att sjuksköterskor utför sitt arbete med patientens anhöriga som åskådare. Detta 

kan innebära en påverkan på sjuksköterskor i deras arbetsroll. En förhoppning är att detta 

examensarbete ska kunna ge en inblick i sjuksköterskors upplevelser av att ha anhöriga med 

vid akut omhändertagande. Förhoppningen är vidare att denna inblick tillsammans med 

befintlig och vidare forskning ska kunna ge en djupare förståelse för huruvida anhörigas 

närvaro influerar sjuksköterskorna i deras arbete .Denna förståelse skulle kunna vara 

användbar för sjuksköterskor och annan vårdpersonal i deras arbete på akutmottagningar.  

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ha patientens anhöriga närvarande 

vid akut omhändertagande av patient. 

4 METOD OCH DESIGN 

I detta examensarbete har en kvalitativ design med en induktiv ansats använts. Enligt Polit 

och Beck (2012) innebär en induktiv ansats att observationer görs av mönster och 

associationer, som sedan leder till en slutsats eller antagande om hur ett fenomen är eller 

fungerar. Den kvalitativa metoden är enligt Segesten (2012) lämplig just för att få en 
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fördjupad förståelse för människors upplevelser. Bryman (2011) beskriver att upplevelser kan 

fångas upp genom intervjuer, vilket har använts som metod för insamling av data för detta 

examensarbete. Intervjuerna har sedan analyserats enligt en metodbeskrivning av 

Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalysmetod, med ett manifest fokus. 

Dahlborg-Lyckhage (2012) menar att en manifest analys tar fram det beskrivna, uppenbara 

innehållet i en text, även om en viss tolkning måste göras. Att göra en analys av berättelser 

innebär att kunna vara öppen och hantera texten på ett sätt så dess sanna mening kommer 

fram, det vill säga inte styras av eventuell förförståelse och teorier (Dahlborg-Lyckhage, 

2012). 

4.1 Rekryteringsprocessen 

Inför genomförandet av examensarbetet gjordes ett urval av lämpliga informanter. Syftet var 

att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att ha anhöriga närvarande vid akut 

omhändertagande av patient. Därför sattes följande inklusionskriterier: legitimerade 

sjuksköterskor med aktuell anställning på akutmottagning, med minst ett års erfarenhet av 

arbete på akutmottagning. Dessa kriterier utformades för att säkerställa att sjuksköterskorna 

hade erfarenheter av upprepade möten med anhöriga till patienter i livshotande tillstånd. 

Detta innebär att exklusionskriterier var: sjuksköterskor med mindre än ett års erfarenhet 

eller helt utan erfarenhet av arbete på akutmottagning, sjuksköterskor utan anställning på 

akutmottagning. 

Inledningsvis tillfrågades enhetschefen på akutmottagningen om genomförande av 

examensarbetets intervjuer. I samband med förfrågan tilldelades enhetschefen ett 

informationsbrev, vilket innehöll detaljer om examensarbetets syfte och ämnesområde, samt 

hur intervjuernas genomförande var planerat. Efter enhetschefens godkännande mottagits 

skickades informationsmejl ut till sjuksköterskor på akutmottagningen. Samtliga 

sjuksköterskor som var anställda på akutmottagningen motsvarade inklusionskriterierna vid 

tidpunkten för förfrågan. I mejlet fanns information om examensarbetets syfte, 

genomförande av intervjuer och kontaktinformation till intervjuansvarig. Tio sjuksköterskor 

uttryckte intresse för examensarbetets genomförande. Dessa tilldelades ytterligare 

information, både muntligen och i ett informationsbrev. Informationsbrevet beskrev syftet, 

vad sjuksköterskornas deltagande innebar samt att deltagandet var frivilligt. Fyra av 

sjuksköterskorna motsvarade inklusionskriterierna avseende yrkeserfarenhet med god 

marginal. Däremot var de osäkra på om deras upplevelser avseende att ha anhöriga med vid 

akut omhändertagande var tillräckligt många. Därför valde dessa sjuksköterskor att inte 

medverka i examensarbetet. Sex sjuksköterskor gav sitt samtycke till att delta i intervju. 

Dessa sjuksköterskor hade 1–23 års erfarenhet av arbete som sjuksköterska på 

akutmottagning. Samtliga sjuksköterskor som intervjuades var kvinnor. Två exemplar av 

samtyckesblanketter lämnades till de sex sjuksköterskorna [informanterna]. Ett signerat 

exemplar återlämnades till intervjuansvarig och ett exemplar sparades av informanten själv. 

Samtliga återlämnade blanketter förvaras i ett låst skåp och makuleras vid färdigställt 

examensarbete. 
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4.2 Datainsamling och genomförande 

Data insamlades genom intervjuer, med sjuksköterskor på akutmottagningen vid ett 

mellanstort sjukhus i Sverige. Datainsamlingen pågick under perioden augusti till oktober 

2017. Vid genomförande har en intervjuansvarig ansvarat för att hålla intervjuerna och en 

transkriberingsansvarig ansvarat för att genomföra transkriberingarna. Enligt Polit och Beck 

(2012) bör intervjuer förberedas med en intervjuguide. Examensarbetets intervjuer har 

förberetts enligt denna rekommendation. Eklund (2012) menar att intervjuguiden bör 

inledas med neutrala frågor för att skapa en trygg och öppen atmosfär, för att sedan gå in på 

mer djupa frågor som handlar om det som ska undersökas. Bryman (2011) beskriver att det 

är fördelaktigt att intervjun kan förberedas med vissa grundfrågor som styr samtalet, 

samtidigt som det ges utrymme för följdfrågor. Detta understryks av Eklund (2012) som 

menar att följdfrågor hjälper informanten att utveckla sina svar. Detta tillvägagångssätt 

upplevdes öka möjligheten att få fram den information som var relevant för examensarbetets 

syfte.  

Vissa följdfrågor förbereddes i intervjuguiden men några följdfrågor ställdes i 

intervjustunden, se Bilaga D Intervjuguide. Det är viktigt att formulera intervjufrågorna 

neutralt eftersom ledande frågor kan påverka informantens svar, vilket i sin tur riskerar att 

påverka resultatets pålitlighet (Carlsson, 2012). Vid avslutande av varje intervju ställdes en 

fråga avseende om informanten hade något att tillägga till det som togs upp under intervjun. 

Detta för att säkerställa att all information som bedömdes vara viktig för informanten kom 

fram och togs med i examensarbetet. 

Informanterna intervjuades enskilt med den intervjuansvarige, på den tid och plats som 

informanterna önskade. Intervjuerna tog mellan 12–17 minuter vardera. Samtliga intervjuer 

spelades in på två ljudinspelningsenheter. Under inspelningarna tilldelades informanterna 

ett referensnummer. Dessa nummer tilldelades relaterat till i vilken ordning informanten 

intervjuades. Referensnumren användes som benämning för respektive informant under 

examensarbetes gång. Syftet med att numrera intervjuerna var att undvika att informantens 

identitet avslöjas. Varje intervjuinspelning lyssnades igenom upprepade gånger, samt 

transkriberades av den enskilde transkriberingsansvarige. Detta innebar att intervjuerna 

skrevs ned ordagrant i separata Word-dokument. Transkriberingarna lästes igenom först 

separat och sedan gemensamt av både transkriberingsansvarig och intervjuansvarig. Detta 

gjordes samtidigt som ljudfilerna lyssnades igenom, för att säkerställa att transkriberad text 

stämde överens med inspelat material. Samtliga intervjuinspelningar och transkriberingar 

lagrades på ett USB-minne i ett låst skåp för att undvika att materialet skulle försvinna 

alternativt hamna i fel händer. Jonsson, Heuchemer, och Josefsson (2012) beskriver att 

genomföra en pilotstudie innebär att pröva studiens frågor i en mindre skala i förväg. Att 

pröva frågorna i förväg kan i sin tur öka pålitligheten för arbetet (Carlsson, 2012). 

4.3 Dataanalys 

Som utgångspunkt för analys användes Graneheim och Lundmans (2004) metodbeskrivning 

för kvalitativ innehållsanalys, vilken fokuserar på att identifiera meningsenheter som 
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kondenseras och abstraheras. En manifest analys genomfördes, vilket innebär en strävan 

efter att analysen är så nära originaldata som möjligt. Transkriberingarna lästes 

inledningsvis igenom var för sig och sedan gjordes efterföljande analysprocess gemensamt. 

Den gemensamma analysen inleddes med att meningsbärande enheter identifierades. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är meningsenheter textstycken som beskriver ämnets 

kärna. Kortare textstycken markerades då ut och skrevs ned ordagrant i en tabell, enligt 

Graneheim och Lundmans (2004) metod. Vid följande steg i innehållsanalysen gjordes en 

kondensering av meningsenheter, vilket innebär att textstyckena kortades ned till kortare 

fraser som beskrev det centrala innehållet. Samtliga kondenserade meningsenheter skrevs 

ned i tabellen intill respektive meningsbärande enhet. Vid abstraheringen försågs fraserna 

med koder. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är en kod en etikett på en meningsenhet, 

som beskriver dess innehåll och lyfter det centrala innehållet till en högre logisk nivå. Koder 

som liknade varandra i innebörd indelades i underkategorier. Därefter överblickades 

underkategorierna och delades upp i fyra olika kategorier. Nedan i Tabell 1 ges exempel på 

genomförd analys.  

Tabell 1 Exempel på analys 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Kod Underkategori Kategori 

”Anhöriga får ju 

vara med om 

dom vill.. vi kan 

ju inte.. tvinga 

ut en anhörig ur 

rummet”  

Anhöriga får vara 

med om dom vill. 

Kan inte tvinga ut 

anhörig. 

Anhöriga får vara 

med.  

 

Valmöjlighet att 

närvara 

Gynnsamt för det 

akuta 

omhändertagandet 

"Sen är det 

situationer som 

kanske inte har 

blivit helt bra.. 

så är det ju.. för 

att anhöriga har 

inte sett såna 

här saker 

tidigare"  

Det är situationer 

som inte blir helt 

bra. Anhöriga har 

inte sett såna här 

saker tidigare. 

Anhöriga har inte 

sett sånt tidigare. 

Risk för 

traumatiska 

upplevelser 

Oro 

”Dom var så 

påtagligt 

chockade.. och 

skrek ut sin sorg 

både innan och 

efter och så att.. 

ja det var tufft.. 

faktiskt”  

Dom var påtagligt 

chockade och 

skrek ut sin sorg. 

Det var tufft. 

Tufft med 

påtaglig chock. 

Ibland 

påfrestande att 

anhöriga närvarar 

Oro  
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4.4 Etiska överväganden 

Nedan följer en närmare inblick i examensarbetets etiska överväganden 

4.4.1 Etiskgranskning 

En etikprövning av examensarbetet skickades in till Etikprövningsgruppen på Mälardalens 

högskola, där genomförandets etiska korrekthet granskades se Bilaga H, Etisk ansökan. I 

ansökan framkom tydligt vad examensarbetets syfte var, hur genomförandet såg ut avseende 

metod och analys samt vilka intervjufrågor, Bilaga D, som skulle användas. Samtliga 

informationsbrev, se Bilaga E och F, samtyckesintyg, se Bilaga G, samt intervjuguide 

bifogades i samma ansökan. Efter att godkännande mottagits påbörjades förfrågan och 

informationsutdelning och efterföljande datainsamling. 

4.4.2 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (u.å.) beskriver att forskningsetik utgörs av fyra grundprinciper: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Sammantaget innebär dessa fyra principer att forskaren skall inhämta ett informerat 

samtycke inför genomförandet av sin forskning, att information och personuppgifter ska 

hanteras med varsamhet och sekretess samt att den data som insamlas för forskningens syfte 

endast får användas till det ändamål som avsågs med datainsamlingen (Vetenskapsrådet, 

u.å).  

Examensarbetet är genomfört med medvetenhet kring vikten av ansvar, forskningsetik och 

sekretess. Samtlig information till enhetschef och informanter har formulerats så att det 

tydligt framgår att deras medverkan är frivillig och att de närsomhelst under 

examensarbetets gång har rätt avbryta sin medverkan. Det har även framgått att samtliga 

personuppgifter och insamlade data hanteras med sekretess genom hela examensarbetets 

process. I informationen till informanterna har det framgått att allt material som inhämtas 

enbart används för examensarbetets syfte, och att detta material förvaras i låsta skåp som 

endast författarna har tillgång till. Efter att informationen har givits till informanterna har de 

signerat samtyckesblanketter, som sedan inhämtats av intervjuansvarig. Under 

examensarbetets genomförande har informanterna avidentifierats och tilldelats ett 

referensnummer som använts som deras benämning. Eftersom referensnummer har använts 

minimeras risken att informanternas identitet avslöjas. Informationen har sparats och 

förvarats i ett låst skåp under den tidsperiod som examensarbetet pågått. Efter att 

examensarbetet avslutats och godkänts kommer samtliga dokument makuleras och 

ljudinspelningar raderas. 

Under framförande av resultatet från intervjuerna har citat använts. Citaten har endast 

refererats till informanternas referensnummer, vilket bevarar sekretessen avseende 

informanternas identitet. 
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5 RESULTAT 

I nedanstående stycke följer en presentation av resultatet från analyserade intervjuer. Varje 

stycke är indelat under de kategorier och underkategorier som framkommit under 

dataanalysen. Se nedan tabell 2 Underkategorier och kategorier 

 

Tabell 2 Underkategorier och kategorier. 

 
Underkategorier 
 

 
Kategorier 

Erbjuda anhöriga att närvara 
 

 
 
Gynnsamt för det akuta omhändertagandet 
 
 

Tydliggöra arbetet för anhöriga 
 
Positivt för arbetet och patienten 
 
 Anhöriga kan misstolka kommunikationen 
och förhållningssättet 
 

 
 
Oro 

Risk för traumatiska upplevelser 
 
Ibland påfrestande att anhöriga närvarar 
 
Lätt att glömma bort anhöriga 
 

 
Känna sig otillräcklig 
 Viljan att ge stöd 

 

5.1 Gynnsamt för det akuta omhändertagandet 

Sjuksköterskorna upplever det viktigt att anhöriga och patientens personliga önskemål 

respekteras avseende omde anhöriga är med inne på akutrummet. I de fall anhöriga närvarar 

upplever sjuksköterskorna att det kan delaktiggöra anhöriga och att ha anhörigamed inne i 

akutrummet kan vara en tillgång i arbetet för vårdpersonalen. 

5.1.1 Erbjuda anhöriga att närvara 

Sjuksköterskorna upplevde att det kändes bra att de anhöriga följde med in i akutrummet. De 

beskrev att de anhöriga var välkomna att närvara om de ville vara med och se vad som hände 

och det är upp till anhöriga att välja. Sjuksköterskorna upplevde att de var tvungna att 

respektera de anhöriga om de ville följa med in i akutrummet.  ”Anhöriga får ju vara med om 

dom vill.. vi kan ju inte.. tvinga ut en anhörig ur rummet” (Informant 2).  
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Sjuksköterskorna upplevde däremot ibland att anhöriga verkade vara osäkra på om de fick 

följa med in i akutrummet och att de anhöriga inte alltid frågade om de fick vara med. 

Sjuksköterskorna upplevde då att det var deras samt övriga vårdpersonalens ansvar att 

erbjuda de anhöriga att följa med in i akutrummet. Sjuksköterskorna beskrev att det kändes 

bra att ha gett de anhöriga möjlighet att bestämma själva om de vill vara med eller inte. De 

beskrev att anhöriga verkade bli glada över att ha varit med istället för att ha blivit lämnade 

utanför.   

 

Sjuksköterskorna upplevde det även viktigt att respektera patientens åsikter avseende om 

anhöriga ska vara med i det akuta omhändertagandet. Sjuksköterskorna upplevde att 

patientens självbestämmanderätt måste prioriteras samt att det är extra viktigt att ta hänsyn 

till patientens åsikter om att anhöriga är med när vårdpersonalen ska vidta åtgärder som är 

av intim karaktär. "Det är vissa jobbiga saker... intima saker.. då brukar vi ofta fråga.. om 

dom ska vara kvar, eller vill du att dom går ut" (Informant 4). Däremot uppgav 

sjuksköterskorna att valet är upp till de anhöriga när patienten inte kan föra sin egen talan. 

5.1.2 Tydliggör arbetet för de anhöriga 

Sjuksköterskorna upplevde att det gynnade anhöriga att vara med och se vad 

sjuksköterskorna gör, eftersom de dels såg hur intensivt vårdpersonalen arbetat för att rädda 

patienten och att de dels fick känna sig viktiga och involverade i arbetet.”Jag tror för deras 

skull att.. i bearbetningen oavsett hur det går med patienten så tror jag att det är nyttigt för 

dom att ha sett att vi verkligen har försökt och jobbat med patienten” (Informant 3). 

 

Sjuksköterskorna upplevde det positivt att anhöriga närvarade i akutrummet eftersom 

sjuksköterskorna då inte behövde förklara för anhöriga, i lika stor utsträckning, vad som 

gjordes i det akuta omhändertagandet. I de fall där patienten avlider upplevde 

sjuksköterskorna det särskilt positivt att anhöriga var med och såg arbetet. Sjuksköterskorna 

upplevde då att de anhöriga verkade få en bättre start i sorgeprocessen och att det verkade bli 

lättare för anhöriga att bearbeta sin förlust.  

5.1.3 Positivt för arbetet och patienten 

Sjuksköterskorna upplevde att det många gånger var positivt att de anhöriga var med, 

eftersom de kunde stötta och lugna patienten. De beskrev att de upplevde det särskilt viktigt 

att ha anhöriga med vid akut omhändertagande av barnpatienter. Sjuksköterskorna upplevde 

de anhöriga som en resurs och en informationskälla eftersom de anhöriga oftast känner 

patienten bäst. 

Till exempel en strokepatient, som är dålig.. som vi inte har en aning om hur den har 

fungerat i vanliga.. livet.. alltså innan det här hänt.. Då är det bra att ha anhöriga med 

som kan berätta.. nej men sådär brukar det inte vara.. han brukar kunna lyfta benet" 

(Informant 1). 
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Vid omhändertaganden där patienten var vaken upplevde sjuksköterskorna att det var 

särskilt bra att de anhöriga var med och stöttade. Dessutom gjorde anhörigas närvaro att 

patienten blev mer lugn, vilket hade en positiv inverkan på sjuksköterskornas arbete. 

5.2 Oro 

Sjuksköterskorna upplevde ibland oro då anhöriga närvarade under det akuta 

omhändertagandet. Detta härstammar mestadels från hur sjuksköterskorna upplever att 

anhöriga kan uppfatta det akuta omhändertagandet och sjuksköterskans bemötande. 

5.2.1 Anhöriga kan misstolka kommunikationen och förhållningsättet 

Sjuksköterskorna beskrev att kommunikationen i akutrummet kan låta hård och burdus. De 

upplevde det därför viktigt att tänka på vad de säger när de arbetar med en patient som har 

anhöriga med. De framhävde att det såklart alltid är viktigt att arbeta professionellt, men att 

de upplevde att förhållningssättet på akutrummet ibland påverkades av att anhöriga var med. 

Sjuksköterskorna ansåg att de behövde vara extra medvetna om hur kommunikationen lät 

eftersom de inte ville att anhöriga skulle få en negativ erfarenhet av omhändertagandet, eller 

att de anhöriga skulle undra om de ansvariga sjuksköterskorna var för oerfarna för att klara 

av sitt arbete. "Att personal tänker på vad man säger på rummet... 'jag kan inte det här, hjälp 

mig' är inte lämpligt inför.. då får man smyga med det och försöka lösa det" (Informant 5). 

De upplevde att det var extra viktigt att vårdpersonalen var noga med hur de förhöll sig i sitt 

arbete och hur de kommunicerade om sin osäkerhet inne på akutrummet.  

Sjuksköterskorna upplevde att de ibland kunde känna sig iakttagna under sitt arbete, men 

upplevde att känslan kunde ha att göra med sjuksköterskornas individuella arbetserfarenhet. 

De menade att om sjuksköterskorna kände sig otrygga i sina arbetsuppgifter så upplevde de i 

större utsträckning att anhöriga iakttar dem. ”Man har hela tiden i bakhuvudet att gud.. nu är 

anhöriga med nu måste vi.. se att allt det rullar på bra” (Informant 4). Sjuksköterskorna 

upplevde att arbetet kan påverkas av att de känner sig iakttagna, eftersom de tänker extra 

mycket på vad de gör. De poängterade att vårdpersonalen alltid arbetar professionellt även 

om anhörigas närvaro kan få sjuksköterskorna mer medvetna om hur de arbetar inne på 

akutrummet. 

5.2.2 Risk för traumatiska upplevelser 

Sjuksköterskorna upplevde det jobbigt att ha anhöriga med i de fall där patienten är svårt 

skadad. De upplevde att de inte ville ha med anhöriga vid omhändertaganden som kunde 

exponera anhöriga för mycket blod, eftersom de upplevde att det kunde göra mer skada än 

nytta. De ansåg att det var bättre att anhöriga i dessa fall väntade utanför akutrummet och 

kom in när omhändertagandet inte längre var i en kritisk fas. Sjuksköterskorna upplevde att 

de akuta omhändertaganden som innefattade mycket blod och svårt skadade patienter kunde 

vara för groteska för de anhöriga att se och uppgav en oro att det skulle bli traumatiserande 

för de anhöriga att vara med. 
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Jag menar jag har ju haft fall där ansiktet har varit utanför kroppen.. eh.. och där vet jag inte 

om det är så lyckat att anhöriga finns med (...) När ansiktet sitter utanför kroppen alltså då.. 

när det är så trasigt att man inte ens ser vem det är.. Eehm.. Det vet jag inte om jag tycker att 

det är så lämpligt och vara med på rummet  (Informant 5). 

Sjuksköterskorna upplevde att de anhöriga inte alltid förstod vad det akuta 

omhändertagandet innebar och att de anhöriga ibland blev chockade av att åtgärderna som 

vidtogs såg brutala ut. "Sen är det situationer som kanske inte har blivit helt bra.. så är det 

ju.. för att anhöriga har inte sett såna här saker tidigare" (Informant 6).  

Sjuksköterskorna upplevde ibland att det skulle vara svårt för anhöriga att se arbetet i 

akutrummet eftersom det kunde vara så intensivt. Sjuksköterskorna beskrev att det ofta är 

många personer som arbetar i akutrummet och att flera åtgärder ofta pågår samtidigt. 

5.2.3 Ibland påfrestande att anhöriga närvarar 

Sjuksköterskorna upplevde det känslomässigt tungt och påfrestande med anhöriga i svår kris 

och stark sorg efter en förlust. Sjuksköterskorna beskrev att de i vissa fall har arbetat i flera 

timmar med patienter. Vid sådana långa och intensiva insatser upplevde sjuksköterskorna 

det svårt att hantera de anhörigas chock. Sjuksköterskorna beskrev att deras fokus behöver 

vara på att rädda patienten samtidigt som de anhöriga upplever svår chock och sorg. Detta 

beskrev sjuksköterskorna som en svår situation att hantera. ”Dom var så påtagligt chockade.. 

och skrek ut sin sorg både innan och efter och så att.. ja det var tufft.. faktiskt” (Informant 3). 

Sjuksköterskorna beskrev att de anhöriga ibland kan vara så hysteriska att de anhöriga måste 

gå ut ur akutrummet. I dessa situationer upplevde sjuksköterskorna att anhöriga riskerade 

att vara i vägen för deras arbete med patienten. Sjuksköterskorna upplevde att det måste gå 

att utföra deras arbete även om anhöriga är närvarande. I de fall där anhöriga är så stressade 

och uppjagade att det stör arbetet med patienten upplevde sjuksköterskorna att det var bättre 

att anhöriga väntade utanför akutrummet. "Anhöriga som är alldeles förtvivlade och bara 

springer omkring och skriker, en sån kan vi inte ha på rummet för det stör vårt arbete." 

(Informant 5). 

Sjuksköterskorna upplevde det särskilt besvärligt när de anhöriga är väldigt nära inpå eller 

hänger på patienten, eftersom vårdpersonalen då inte kan arbeta ifred. Däremot upplevde 

sjuksköterskorna att det ofta i dessa situationer fungerar bra att förklara för de anhöriga att 

de behöver lugna sig och sätta sig ned. Sjuksköterskorna poängterade att så länge de 

anhöriga kan hålla sig lugna och stabila så får de gärna vara med.  

5.3 Känna sig otillräcklig 

Sjuksköterskorna upplevde en otillräcklighet i att finnas där i större utsträckning för 

anhöriga samt att sjuksköterskorna upplevde att de anhöriga ibland blev bortglömda. 



22 

5.3.1 Lätt att glömma bort anhöriga 

Sjuksköterskorna upplevde det utmanande att ha anhöriga med i akutrummet då patienten 

kräver stort fokus, vilket leder till att de anhöriga ofta glöms bort. "Man är så fokuserad på 

läkemedel och det ska komprimeras och allt.. Vi ska rädda patienten... Då kanske anhöriga 

blir lite bortglömda.." (Informant 1). Sjuksköterskorna upplevde att även om anhöriga finns 

med i tanken så måste de fokusera på patienten vilket leder till att anhöriga ofta hamnar lite i 

bakgrunden. 

Sjuksköterskorna beskrev en önskan om att få information i förväg om att anhöriga följer 

med patienten in till akutmottagningen, sjuksköterskorna upplevde då att det skulle bli 

lättare att hantera situationen. Sjuksköterskorna upplevde att de lättare kan tillgodose både 

patientens och anhörigas behov om de i förväg visste om att anhöriga följde med patienten in 

till akutrummet, det fanns då en möjlighet att tillsätta extra personal till omhändertagandet. 

Sjuksköterskorna upplevde att omhändertagandet av anhöriga ofta faller på 

undersköterskornas axlar, medan sjuksköterskorna strukturerar upp vården runt patienten. 

5.3.2 Viljan att ge stöd 

Sjuksköterskorna upplevde att anhöriga ofta behöver stöd både under och efter det akuta 

omhändertagandet. Sjuksköterskorna beskrev att de ofta försöker avdela en vårdpersonal 

som ska kunna stötta anhöriga i den mån det går. Däremot upplevde sjuksköterskorna att 

detta påverkas av hur det ser ut med bemanning och vilken tid på dygnet det är. 

Sjuksköterskorna uppgav en önskan att införa anhörigstödjare, vilket sjuksköterskorna 

beskrev som en funktion som kan stötta anhöriga när övrig vårdpersonal inte har tid.  

Man kanske inte tar hand om anhöriga efteråt som man skulle vilja göra... hantera dom lite 

mjukt och.. hjälpa dom på traven men det hinner vi liksom inte... Det är ju det som är lite 

taffligt tycker jag här ehm..  jag som sjuksköterska har oftast inte jättemycket tid med det eh.. 

jag försöker att gå tillbaka till anhöriga och berätta vad som hände inne på rummet.. höra om 

dom har frågor och så vidare.. ofta har jag min undersköterska med mig och ofta får 

undersköterskan tycker jag.. bära det tunga lasset i att ta hand om anhöriga.. (Informant 2). 

Sjuksköterskorna upplevde att de ofta har för lite tid att sitta ned med de anhöriga och måste 

gå vidare med andra patienter som kommer in till akutmottagningen. De upplevde det viktigt 

att försöka få ett avslut med de anhöriga och sammanfatta vad som har hänt, oavsett om de 

anhöriga var med i rummet eller inte. Detta baserade sjuksköterskorna på att det upplevdes 

gynna anhörigas sorgeprocess om de får en genomgång av det gångna akuta 

omhändertagandet. Sjuksköterskorna beskrev att anhöriga i kris ofta lämnas åt 

undersköterskorna eller en specialkompetens, såsom kuratorer eller sjukhuspräst. 

Sjuksköterskorna upplevde förvisso att det kan vara skönt att kunna använda sig av dessa 

kompetenser när anhöriga behöver stöd i deras sorg, samtidigt upplevde sjuksköterskorna en 

vilja att själva kunna finnas där för de anhöriga. 
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6 DISKUSSION 

I följande stycke kommer examensarbetets metod, resultat samt etiska överväganden 

diskuteras. Resultatet kommer att diskuteras med återkoppling till tidigare forskning, lagar 

och styrdokument samt vårdvetenskapligt perspektiv som använts. 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ha anhöriga 

närvarande vid akut omhändertagande av patient. En kvalitativ metod valdes, eftersom en 

kvantitativ metod inte är lika lämplig när syftet är att beskriva upplevelser. Som 

insamlingsmetod valdes intervjuer, för att säkerställa en djupare inblick i sjuksköterskornas 

upplevelser. Vid examensarbetets förberedelsefas stod valet mellan att göra intervjuer eller 

en systematisk litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie hade kunnat göras eftersom 

syftet var att undersöka upplevelser, däremot var utbudet av publicerade vetenskapliga 

artiklar inom detta ämne  sparsamt vid tidpunkten för förberedelse. Dessutom var intresset 

större avseende att få en direkt inblick i sjuksköterskornas upplevda vardag. Mårtensson och 

Fridlund (2017) menar att ett examensarbetes pålitlighet framkommer genom att 

examensarbetesförfattarnas förförståelse för ämnet beskrivs. I inledningen beskrivs tidigare 

erfarenheter av akutvård och möte med patienters anhöriga inom verksamhetsförlagd 

utbildning, vilket innebär att det förekommer viss förförståelse för det ämne som undersökts. 

Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) det är viktigt att vara medveten om att förförståelsen 

kan påverka datainsamling och dataanalys. Trots den förförståelse som funnits för ämnet i 

detta examensarbete har såväl intervjuansvarig som transkriberingsansvarig förhållit sig 

neutrala i största möjliga utsträckning genom hela examensarbetets arbetsprocess. Däremot 

har förförståelsen upplevts varit till fördel vid sökning av tidigare forskning, eftersom det 

skapat en bild av vilka delar av ämnet som kan vara viktiga att beskriva.  

Datasökning genomfördes i databasen CINAHL Plus, vilken är särskilt inriktad 

på vetenskapliga artiklar inom området vårdvetenskap. Initialt genomfördes sökningar även 

på Ebsco Host, utan att hitta artiklar som bedömdes tillräckligt intressanta för 

examensarbetets bakgrund. Just CINAHL Plus bjöd däremot på ett större utbud av de 

eftertraktade artiklarna vid söktillfällena. Av denna anledning gjordes ej vidare sökningar på 

andra databaser och CINAHL Plus blev den enda databasen för sökningar. Det råder däremot 

medvetenhet om att sökningar på fler databaser hade kunnat ge ett mer varierande utbud av 

vetenskapliga artiklar. Databaser som hade kunnat användas som komplement vid 

litteratursökningarna var PubMed och MEDLINE, som också inriktar sig på 

vårdvetenskapliga artiklar. Sökningarna syftade till att bygga upp en grundförståelse för hur 

sjuksköterskors arbete på akutmottagning kan se ut, samt belysa hur patient och anhöriga 

upplever det akuta omhändertagandet. Detta bidrar till en bättre inblick i de utmaningar som 

sjuksköterskorna står inför i det akuta omhändertagandet.  Sökorden som användes 

anpassades under sökningarnas gång, vilket gav ett brett utbud av vetenskapliga artiklar. Vid 

sökningarna har inga avgränsningar avseende språk eller årtal använts, på grund av en 

strävan att kunna välja ifrån ett så stort utbud av artiklar som möjligt. Dock användes inga 



24 

vetenskapliga artiklar som var äldre än tio år. De artiklar i examensarbetets bakgrund som 

har ett äldre publiceringsårtal har valts eftersom dessa refererats till i de flesta nyare artiklar 

med liknande innehåll, och således utgör en primärkälla. Det råder medvetenhet om att 

artikelsökningarna hade kunnat förfinats och fördjupats i flera steg, vilket hade kunnat ge en 

djupare inblick in i sjuksköterskor arbetssituation samt patient och anhörigas upplevelser av 

det akuta omhändertagandet. Det råder även medvetenhet om att utbudet av artiklar hade 

kunnat ökas om fler än de första 50 artiklarna hade granskats till titel vid varje sökning. Om 

möjligheten funnits att förfina dessa sökningar hade möjligen ett ännu rikare utbud av 

artiklar funnits att välja mellan. Däremot begränsades dessa möjligheter relaterat till den 

tidsspann som gavs. Alla artiklarna kvalitetsgranskades för att försäkra om att det var av en 

hög kvalitet. Artiklar av en låg kvalitet innebär en låg tillförlitlighet och överförbarhet 

(Friberg, 2012). Alla artiklar som valdes var av en hög kvalitet så detta bidrar till en högre 

kvalitet på examensarbetet. 

Polit och Beck (2012) beskriver att överförbarhet innebär att en studies resultat kan 

appliceras på andra områden och grupper. Då upplevelser är något individuellt så kan det 

vara svårt att nå full överförbarhet, även om andra sjuksköterskor i samma arbetssituationer 

och med liknande erfarenheter kan ha liknande upplevelser som sjuksköterskorna i detta 

examensarbete. Det råder medvetenhet att en kvantitativ metod är bättre lämpad för att 

uppnå en grundare, bredare bild av ett ämne och således nå en högre överförbarhet. Men 

eftersom syftet var att beskriva upplevelser valdes den kvalitativa metoden, vilken lämpar sig 

för att ge ett djup och inte bredd. Det kan därför vara svårt att med säkerhet påstå att 

samtliga sjuksköterskor har samma upplevelser.  

 

Sex sjuksköterskor gav sitt samtycke till att delta i intervju, vilket kan upplevas som ett för 

litet antal informanter för att kunna få en sann inblick i sjuksköterskornas upplevelser. Även 

om intresset fanns att utöka antalet informanter, var antalet tvunget att avgränsas till sex 

personer, relaterat till den tidsspann som gavs för genomförande av examensarbetet. 

Däremot upplevdes en mättnad i svaren hos informanterna redan efter fyra intervjuer, vilket 

visade sig genom en upprepning av snarlika upplevelser. Baserat på detta upplevdes antalet 

informanter som hållbart för examensarbetets genomförande. Dessutom upplevs att 

mättnaden i intervjusvaren kan innebära att insamlat material skulle kunna ha en 

överförbarhet på andra sjuksköterskor med liknande förutsättningar och erfarenheter. Enligt 

Polit och Beck (2012) innebär tillförlitlighet att studiens resultat håller över tid och skulle 

vara möjligt att uppnå om en ny studie gjordes med samma tillvägagångssätt.  

Examensarbetet upplevs ha en tillförlitlighet då resultatet skulle kunna bli detsamma eller 

nära examensarbetets resultat om exakt samma tillvägagångsätt användes vid en ny 

undersökning. En reflektion är att upplevelser är individuella och att var människa kan 

uppleva samma situation på olika vis, så även om resultatet skulle vara möjligt att återskapa 

vid en ny undersökning måste hänsyn tas till valda intervjupersoners egna upplevelser.  

Samtliga informanter var kvinnor, något som ej var planerat. Hade informanterna varit av 

både manligt och kvinnligt kön kanske andra upplevelser framkommit. Däremot ska inte 

upplevelser förknippas med kön utan ska relateras till person och individ. Det råder 

medvetenhet om att vården är en kvinnodominerad bransch, vilket kan ha påverkat utbudet 

av informanter. Informanternas ålder har ej varit av intresse, utan istället har fokus lagts på 
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förvärvad arbetserfarenhet. En högre minimumgräns för arbetserfarenhet hade kunnat 

eliminera risken att upplevelserna påverkades av eventuell professionell osäkerhet. Dock 

upplevdes den valda erfarenhetsgränsen ge fler perspektiv.  

 

Vid intervjuerna användes en intervjuguide, som förbereddes i förväg, för att säkerställa att 

alla informanter fick samma frågor att besvara. Intervjuguiden utgjordes av sammanlagt 20 

frågor. Det råder medvetenhet kring att 20 frågor kan vara många till antal, däremot 

reflekteras att intervjufrågorna var tänkta att fånga upp samma typ av information från 

samtliga informanter. Det är rekommenderat att genomföra en pilotstudie, där 

intervjufrågorna prövas ut. Dock begränsades möjligheterna att genomföra en sådan studie 

av den tidsspann som gavs för examensarbetets genomförande. Däremot prövades frågorna i 

intervjuguiden vid första intervjun, där de svar som gavs gjorde att intervjuguiden bedömdes 

som hållbar. Detta medförde att frågorna behölls som de var utformade. Om svaren vid första 

intervjun istället hade upplevts ge för lite material hade frågorna behövt revideras. Beslutet 

att behålla frågorna som de var styrktes under intervjuprocessen, relaterat till den mättnad 

som gavs i intervjusvaren redan efter fyra intervjuer. Det råder kännedom om att en korrekt 

genomförd pilotstudie hade kunnat resulterat i fler frågor lagts till, vilket kunnat ge djupare 

inblick i sjuksköterskornas upplevelser. I efterhand finns dessutom förståelsen för att några 

av intervjufrågorna var snarlika varandra och att några hade kunnat slagits samman och 

kortat ned den förberedda intervjuguiden, samtidigt som detta hade kunnat ge förutsättning 

för fler följdfrågor i stunden. 

Vid genomförandet av intervjuer spelades samtliga intervjuer in. Detta för att säkerställa att 

ingen information missades under analysfasen. Intervjuerna skedde på den tid som 

informanterna önskade. Intervjuansvarige förhöll sig flexibel och tillmötesgående gentemot 

deras önskemål och tillgänglighet. Att styra datainsamlingen efter informanternas önskemål 

hade förvisso kunnat försvårat analysarbetet om data inte kunnat samlas in enligt tidsplan. 

Dock fortlöpte datainsamlingen under det tidsspann som satts utan några komplikationer. 

Eftersom informanterna tilldelades ett referensnummer som användes som benämning för 

respektive informant minskades risken för att informanternas identitet avslöjas. Dessa 

referensnummer användes konsekvent genom hela examensarbetets process. 

Vid analys av intervjuerna har en manifest analys använts, eftersom detta minskar risken att 

göra för stora tolkningar av sjuksköterskornas upplevelser. Enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) strävar en manifest analys efter en så textnära analys som möjligt. Vid 

slutet av analysprocessen kontrollerades alla koder, underkategorier samt kategorier mot 

meningsenheterna för att säkerställa att de motsvarade det centrala innehållet från 

intervjuerna. Om detta inte var fallet så hade koder, underkategorier samt kategorier behövts 

ändras. Det skedde viss ändring av underkategorier och kategorier för att ge en rättvis 

beskrivning av sjuksköterskornas upplevelser. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det 

viktigt att under den manifesta analysfasen göra sann representation av det informanterna 

har sagt. 

 

Akutkliniken som utgjorde grunden vid datainsamlingen hörde till ett medelstort sjukhus i 

mellan-Sverige. Val av sjukhus i en annan ort, av annan storlek samt om flera sjukhus hade 

valts hade kunnat ge ett annat resultat. Detta hade kunnat påverka utbudet av informanter, 
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vilket i sin tur kunnat ge annat utbud av upplevelser. Relaterat till ort och storlek på sjukhus 

rådde medvetenhet om eventuella skillnader i vårdtyngd, intensitet i akuta 

omhändertaganden samt hotbild som kunde påverka resultatet. Hade examensarbetets 

tidsspann varit mer tilltagen hade möjligheterna att göra intervjuer på andra sjukhus ökat.  

6.2 Resultatdiskussion 

Sjuksköterskorna upplevde att det är fördelaktigt att erbjuda anhöriga att vara med vid det 

akuta omhändertagandet. En reflektion är här att sjuksköterskorna följer ICN:s etiska kod 

(Svensk författningssamling, 2014) avseende att respektera rätten till egna val. Tidigare 

forskning understryker att valet om att närvara vid akut omhändertagande är svårt för 

anhöriga och att anhöriga bara kan utgå ifrån sina egna tankar och förutsättningar (Badir & 

Sepit, 2007; Demir, 2008). I vissa fall upplevde sjuksköterskorna att anhörigas närvaro var 

fördelaktig för hur arbetet utformades och fortlöpte, eftersom de anhöriga kunde stötta 

patienten i fråga samt utgöra en informationskälla. Sjuksköterskorna upplevde även att det 

är viktigt att patienten själv, om möjligt, måste få bestämma om de anhöriga ska vara med 

eller inte. Detta styrks av Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) som lyfter att sjuksköterskorna ska ta hänsyn till patientens 

värderingar samt respektera patientens självbestämmande, integritet och värdighet. Även 

Patientlagen (SFS, 2014:821) understryker att patient, men också anhöriga, skall ha 

möjlighet att medverka vid utformning och genomförande av vården. 

 

Enligt sjuksköterskorna så kan det vara fördelaktigt att anhöriga fått sett det akuta 

omhändertagandet eftersom sjuksköterskorna då inte behövde förklara vad som gjorts, i lika 

stor utsträckning. Sjuksköterskorna framhävde däremot vikten av att gå igenom 

omhändertagandet, särskilt då patienten avlidit. Enligt Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska så ska sjuksköterskor etablera en förtroendefull relation med såväl 

patienten som med anhöriga (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskorna 

upplevde ofta att anhöriga glömdes bort då arbetet var fokuserat på patienten. Det är möjligt 

att ha med anhöriga inne på akutrummet är sjuksköterskornas sätt att få de anhöriga att 

känna sig sedda och delaktiga. Enligt Eriksson (1994) kan vårdlidande orsakas av ensamhet, 

osäkerhet samt rädsla för det oväntade. En reflektion är här att om sjuksköterskorna 

involverar anhöriga så kan det underlätta skapandet av relationen med anhöriga och se till så 

att anhöriga inte glöms bort. På så sätt minskas risken att skapa ett vårdlidande eftersom de 

anhöriga varken blir ensamma eller i samma utsträckning behöver känna rädsla för det 

oväntade. Detta styrks av Redley et al. (2004) som beskriver att det underlättar för 

sjuksköterskorna om anhöriga är med, eftersom de då kan arbeta med patienten samtidigt 

som de kan stötta och se till anhörigas behov. 

Sjuksköterskorna upplevde anhöriga som en resurs, eftersom de fungerar som stöd till 

patienten då hen är vid medvetande. Almerud Österberg (2014) beskriver att anhöriga som är 

med vid det akuta omhändertagandet kan utgöra ett känslomässigt stöd och har en positiv 

inverkan på patienten. Vidare beskrivs att anhöriga som närvarar ger ett stöd och förmedlar 
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en känsla av betydelse för patienten, samt ger kämpar-glöd. Detta understryks av Hung och 

Pang (2011) som lyfter fram att anhörigas närvaro gör att patienten känner sig älskad, stöttad 

och mindre ensam. De intervjuade sjuksköterskorna menade att de anhörigas stöd är 

speciellt viktigt om patienten är motoriskt orolig. Detta ger då en lugnande effekt, vilket 

sjuksköterskorna upplevde som en avlastning, eftersom de inte alltid har tiden att själva 

stötta patienten.  

 

Ibland upplevde sjuksköterskorna att det var svårt att ha med de anhöriga i akutrummet, 

eftersom de inte alltid förstår vad omhändertagandet går ut på, samt att de inte alltid kan 

kontrollera sina känslor. Detta upplevde sjuksköterskorna som besvärande, då det kunde 

påverka patienten negativt. Detta styrks av da Silva Baretto et al. (2017) som menar att 

anhöriga kan uppleva känslor som ledsamhet, ångest, oro och osäkerhet när de är med i 

akutrummet, vilket kan bero på miljön och stämningen i akutrummet men också 

oprofessionellt beteende hos personalen. En reflektion är här att sjuksköterskorna förvisso är 

medvetna om hur de anhöriga kan uppfatta det akuta omhändertagandet, samtidigt som de 

bevakar patientens intresse. Detta återkopplas till den tydlighet som råder i 

sjuksköterskornas beskrivningar avseende att patienten är deras huvudsakliga prioritet. Dock 

upplevde sjuksköterskorna att det kan vara bra för anhöriga att vara med och se arbetet, 

eftersom det kan inleda deras sorgeprocess om patienten avlider. Detta bekräftas av 

Holzhauser och Finucane (2008) som menar att det akuta omhändertagandet i större 

utsträckning upplevs som positivt för anhöriga, trots att det kan finnas svårhanterliga inslag. 

Sjuksköterskorna upplevde att deras fokus oftast är att ge den vård som krävs för att rädda 

patientens liv, såsom att göra bröstkompressioner och ge läkemedel. Nyström et al. (2003) 

menar att vissa akutmottagningar uppvisar en vårdkultur där människans fysiska kropp är i 

fokus och utesluter patientens psykosociala mående. Vidare beskrivs att akutvården måste 

bedrivas effektivt vilket kräver ett fokus på den fysiska kroppen (Nyström et al., 2003). 

Sjuksköterskorna beskrev dessutom att deras arbetsuppgifter under det akuta 

omhändertagandet kräver så stort medicinskt fokus från dem att det psykosociala helt enkelt 

tilldelas en annan kompetens, exempelvis undersköterskan. 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) ska vård ges med respekt för den enskildes 

värdighet. Eriksson (1994) menar att en vårdsituation där en människas värdighet kränks 

kan orsaka ett vårdlidande.  Kränkningen beskrivs innebära att människan fråntas 

möjligheten att helt och fullt få vara människa. Detta kan ske genom att brista i att skydda vid 

vårdåtgärder som berör intima zoner, direkta och konkreta åtgärder och exempelvis 

nonchalans vid tilltal, detta gäller patient såväl som anhöriga. Vidare beskriver Eriksson 

(1994) att lidandet inte kan lindras om människan enbart ses som en fysisk sjukdom.  ICN:s 

etiska kod beskriver även att sjuksköterskan har ett ansvar att återställa hälsa och lindra 

lidande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). En reflektion är här att det som framkommer i 

intervjuerna avseende fokus på det medicinska i patientarbetet, till viss del styrker att det 

råder en vårdkultur med fokus på människans fysiska kropp. Med utgångspunkt i Erikssons 

(1994) beskrivning av vårdlidande och värdighet, skulle en sådan vårdkultur innebära att 

lidandet hos människor inte kan lindras.  
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Sjuksköterskorna upplevde att de slits i sitt fokus på nyinkomna patienter i dåligt skick och 

viljan att ta hand om tidigare patientens anhöriga, särskilt anhöriga till en patient som har 

avlidit vid det akuta omhändertagandet. Detta bekräftas av Hogan et al. (2016) som beskriver 

att det ställs höga krav på sjuksköterskor då tiden inte alltid finns till att finnas där för de 

anhöriga men också på grund av att det kommer in nya patienter som måste omhändertas. 

Dessutom upplevde sjuksköterskorna att det är viktigt att ha ett bra förhållningssätt när 

anhöriga är med i akutrummet. De framhäver att det är viktigt att tänka på vad de gör och 

säger samt att visa trygghet i sitt arbete och arbetsuppgifter, eftersom anhöriga inte alltid 

förstår vad vårdpersonalen menar och kan uppfatta kommunikationen negativt.  Detta styrks 

av Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017) som beskriver att sjuksköterskor ska kommunicera med såväl patient och anhöriga 

som medarbetare på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt.   

 

Sjuksköterskorna upplevde att det kan vara svårt att ha anhöriga med vid akuta 

omhändertaganden där patienten är väldigt svårt skadad och blodig, eftersom 

sjuksköterskorna beskrev att de upplever att anhöriga inte ska behöva se sådana hemska 

scener. Enligt Itzhaki et al. (2012) framkommer att en del av befolkningen lider av blodfobi, 

dessutom kan blod ha en religiös betydelse. En reflektion är här att i de situationer där det 

akuta omhändertagandet är väldigt blodigt är det viktigt att sjuksköterskor följer 

kompetensbeskrivningen avseende att ta hänsyn till människors tro och dess innebörd. 

Det fanns en önskan hos sjuksköterskorna att kunna finnas där för anhöriga i större 

utsträckning då de upplevde att stödet till anhöriga ofta brister, ofta på grund av tidsbrist.  

Sjuksköterskorna beskrev även en vilja att införa anhörigstödjare. Enligt Socialstyrelsen 

(2013) är en anhörigstödjare en särskild kompetens som erhålls av några i personalgruppen 

på akutmottagningar.  Utbildningen ger personalen riktlinjer och trygghet att möta 

människor i sorg och kris. En reflektion är att införandet av detta stöd skulle kunna bidra till 

att det akuta omhändertagandet skiftar till ett fokus som rymmer både det fysiska tillståndet 

och det psykosociala måendet. Enligt Eriksson (1994) måste sjuksköterskan möta människan 

i lidandets drama och bekräfta dennes lidande. Här är en reflektion att den lidande 

människan kan vara de anhöriga, och att sjuksköterskorna efter bästa förmåga och möjlig tid 

måste möta dem i deras sorg och kris. Vidare reflekteras att en anhörigstödjande kompetens 

skulle kunna hjälpa sjuksköterskorna att möta den lidande människan på det sätt Erikssons 

(1994) teori beskriver. Sjuksköterskorna upplevde det däremot känslomässigt påfrestande 

när anhöriga blir väldigt ledsna då en patient avlider. Det framkommer enligt Hogan et al. 

(2016) att anhöriga ofta hamnar i en personlig kris när en patient avlider på 

akutmottagningen och sjuksköterskorna blir då ett vittne till denna smärta av förlust. 

Eriksson (1994) menar att människor idag har svårt att se och sätta ord på sitt eget och 

andras lidande, och att det försvårar lindrandet av lidandet. Här är en reflektion att om 

sjuksköterskorna har svårt att hantera känslor av lidande, sitt eget eller andras, så försvåras 

deras uppgift att stötta och vägleda genom sorg och kris. Sjuksköterskorna beskrev att de 

ibland kan överlämna ansvaret att stötta och trösta anhöriga i kris till en särskild kompetens, 

såsom kurator eller sjukhuspräst. Här är en reflektion att sjuksköterskorna följer ICN:s etiska 

kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2014), som beskriver att sjuksköterskor ska erbjuda vård 

till enskilda personer och familjer, främja människors hälsa samt förebygga sjukdom. 
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Reflektionen är här att erbjudandet av kuratorkontakt är ett sätt att se till de anhörigas behov 

av psykiskt stöd och hjälpa dem att hantera chocken efter förlusten.  

6.3 Etikdiskussion 

För att säkerställa att examensarbetets genomförande motsvarade de etiska krav som råder, 

skickades en etikprövning av examensarbetet in till Etikprövningsgruppen på Mälardalens 

högskola. En godkänd etikprövning försäkrar att examensarbetet har en tillräckligt hög etisk 

medvetenhet för genomförande. Att etikprövningen godkändes medförde att planen för av 

examensarbetets genomförande blev hållbar, avseende information och förfrågan om 

deltagande. Examensarbetet har följt de etiska krav som beskrivs enligt Vetenskapsrådet 

(u.å.) och är genomfört med medvetenhet kring vikten av ansvar, forskningsetik och 

sekretess. Samtlig information till enhetschef och informanter har formulerats så att det 

tydligt framgår vad innebörden av medverkan är, att deras medverkan är frivillig och hur 

genomförandet var tänkt att gå till, samt att varje informant och enhetschef har fått signera 

en samtyckesblankett. Detta innebär att informerat samtycke har inhämtats, enligt 

Vetenskapsrådets (u.å) krav. Även om intervjuansvarig hade viss förförståelse för akutvård 

och arbetet på akutmottagning har intervjufrågorna formulerats så neutralt som möjligt. På 

så vis har risken minskat frågornas utförande skulle påverka informanternas svar. Frågornas 

utförande har också minskat risken att informanterna ska känna sig kränkta och 

intervjupersonerna har själva fått välja hur mycket de vill dela med sig av samt hur djupt in 

på ämnet de velat gå. Även om viljan ibland fanns hos intervjuansvarig att gå något djupare 

in på ämnet så har situationen fått avgöra om det varit lämpligt eller inte. De citat som 

presenterats i examensarbetet har refererats till informanternas referensnummer, vilket gör 

att risken minimerats att informanternas identitet röjs. Dessutom har de detaljer i 

upplevelserna, som skulle kunna riskera att patienters eller anhörigas identitet avslöjas, 

plockats bort för att säkerställa bibehållen sekretess. Hade dessa krav ej följts finns risken att 

de personer som medverkat, på något sätt, i examensarbetet kan komma till skada samt att 

det hade kunnat gett en lägre trovärdighet. Insamlat material har enbart använts för 

examensarbetets syfte, och detta material har förvarats i ett låst skåp. Detta skåp har enbart 

intervjuansvariga haft tillgång till. På så vis har examensarbetets genomförande motsvarat de 

krav Vetenskapsrådet (u.å) ställer avseende hantering av personuppgifter samt användning 

av insamlade data. Efter att examensarbetet avslutats och godkänts kommer samtliga 

dokument makuleras och ljudinspelningar raderas. Detta genomförs för att inga framtida 

sekretessbrister kan uppkomma. 

7 SLUTSATS 

Det som framkommit ur resultatet i detta examensarbete är att sjuksköterskor kan uppleva 

anhöriga som både en resurs och ett hinder i sitt arbete. De anhöriga kan fungera som ett 
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stöd till patienten samt som en informationskälla för vårdpersonal. Sjuksköterskorna 

upplever även att det kan underlätta sorgeprocessen för de anhöriga när de närvarar vid det 

akuta omhändertagandet, särskilt i de fall som patienten dör. Men samtidigt upplevde 

sjuksköterskorna att de kan påverkas av anhörigas känslor samt att de anhöriga fysiskt 

hindrar dem i arbetet med patienten. Sjuksköterskorna upplever även en oro att anhörigas 

närvaro i akutrummet skulle påverka de anhöriga negativt. De upplever att akuta 

omhändertaganden som är blodiga ibland kan vara för otäckt för anhöriga att se. Detta leder 

till att sjuksköterskorna ibland upplever en tveksamhet inför om anhöriga ska vara med inne 

på akutrummet. Sjuksköterskorna upplever däremot att det i slutändan inte är upp till dem 

att bestämma huruvida anhöriga är med i akutrummet, utan att anhöriga själva måste välja. 

Det är också viktigt att patientens åsikter respekteras, och att patienter som är vid 

medvetande har möjlighet att bestämma om anhöriga ska närvara vid det akuta 

omhändertagandet. Sjuksköterskorna upplever att anhöriga ibland glöms bort på grund av 

patientarbetet och uttrycker vidare en vilja att kunna fokusera mer på de anhöriga än vad 

tiden och arbetet ibland tillåter. Resultatet som framkommit kan leda till en större förståelse 

för de dilemman som sjuksköterskorna kan uppleva när de har anhöriga med i akutrummet. 

Detta kan skapa en öppen dialog på akutkliniken om hur man på bästa sätt kan hantera dessa 

situationer samt ge idéer till vidareutbildningar för vårdpersonalen. Vidare kan detta leda till 

att såväl patientens psykiska behov som de medicinska blir tillgodosedda samt leda till ett 

förbättrat omhändertagande av anhöriga i en krissituation. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Även om detta examensarbete ger viss inblick i sjuksköterskors upplevelser av att ha 

anhöriga med vid akut omhändertagande, så skulle vidare forskning kunna komplettera 

resultatet. Kompletterande forskning skulle dels kunna ge en bredare bild och en djupare 

förståelse för hur sjuksköterskor kan uppleva att ha anhöriga med i akutrummet. 

Examensarbetets resultat täcker exempelvis inte hur sjuksköterskor med förvärvad 

utbildning i krishantering upplever av att ha anhöriga med vid akut omhändertagande. En 

sådan undersökning skulle kunna ge en större inblick i om sådan utbildning borde erbjudas 

eller erhållas av sjuksköterskor som arbetar på akutmottagning. Examensarbetet undersöker 

inte heller hur sjuksköterskor upplever att ha anhöriga med vid akut omhändertagande när 

patienten specifikt är barn eller en äldre person. Detta är förvisso en specificering av 

upplevelser men kan ändå ge andra perspektiv på sjuksköterskornas upplevelser av 

anhörigas närvaro.  

 

Ytterligare ett förslag på vidare forskning är hur sjuksköterskor upplever att ha anhöriga 

med, när de anhörigas och patientens åsikter om att de anhöriga ska närvara motsäger 

varandra. Här ställs sjuksköterskorna inför ett dilemma då sjuksköterskor enligt gällande 

etiska och kompetensbeskrivande dokument ska ta hänsyn till såväl patient som anhörig. En 

sådan undersökning belyser det som resultatet förvisso snuddar vid, att patienten är 
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sjuksköterskornas första prioritet, men kan ge en inblick i hur sjuksköterskorna upplever att 

ställas inför ett sådant dilemma i en akut situation. Även sjuksköterskors upplevelser av att 

ha anhöriga med i akutrummet där anhöriga vägrar gå, men med stor säkerhet far illa av att 

närvara, är ett föremål för vidare forskning. Detta skulle kunna belysa hur sjuksköterskorna 

hanterar anhörigas vilja, samtidigt som de måste värna om de anhörigas hälsa och 

välmående. 
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BILAGA B 

ARTIKELMATRIS 

Artikel 1  

Titel The impact of traumatic events on emergency room nurses: Findings 

from a questionnaire survey 

Författare 
År 

Adriaenssens, J., de Gucht, V. & Maes, S.  2012 

Tidskrift International Journal of Nursing Studies 49, sid. 1411-1422. 

Syfte Undersöka frekvensen av exponering för traumatiska händelser hos 

akutvårdssjuksköterskor. 

Metod 
 

En kvantitativ enkätundersökning som besvarats av sjuksköterskor på 

akutvårdsmottagningar från 15 belgiska sjukhus. Totalt 248 enkäter 

insamlas efter undersökningen. 

Resultat 
 

Akutvårdssjuksköterskor är särskilt sårbara för posttraumatiska 

stressreaktioner, relaterat till upprepad exponering för arbetsrelaterade 

traumatiska händelser. Detta påverkar inte bara sjuksköterskorna 

personligen, utan kan även påverka vårdkvaliteten. 

Kvalitets-
granskning 

Hög nivå. 

Artikel 2  

Titel Family presence during CPR: A study of the experiences and opinions 

of Turkish critical care nurses,  

Författare 

År 
Badir, A. & Sepit, D. 2007 

Tidskrift International Journal of Nursing Studies 44, sid 83-92. 

Syfte Fastställa erfarenheter och åsikter hos turkiska 
akutvårdssjuksköterskor, avseende familjenärvaro vid återupplivning 
vid hjärtstopp. 

Metod En kvantitativ enkätundersökning bestående av 43 frågor och 3 
huvudområden. Undersökningen besvaras av totalt 409 
akutvårdssjuksköterskor från 10 olika sjukhus. 

Resultat Inget sjukhus som omfattas av studien har någon policy avseende 

familjenärvaro vid återupplivning. Mer än hälften av studiedeltagarna 

saknade erfarenhet av fenomenet och ingen av deltagarna har någonsin 

bjudit in familjemedlemmar till akutrummet. De flesta sjuksköterskor 
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uppger en oro för att detta skulle inskränka på sekretessen, att 

familjemedlemmarna inte skulle förstå sig på återupplivande åtgärder 

och uppleva dem stötande och därför argumentera med vårdteamet. 

Kvalitets-
granskning 

Hög nivå. 

Artikel 3  

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

Författare 

År 
M. da Silva Barreto, S. Silva Marcon & C Garcia-Vivar,  2017 

Tidskrift Journal of advanced nursing, 73, 633-642. 

Syfte Förstå beteendemönster hos anhöriga till kritiskt sjuka patienter på 

akutmottagningen 

Metod En Etnografisk studie där anhöriga i akutrummet observerades, och 

utförde enstaka informella samtal. 

Resultat Lidande sågs hos alla anhöriga som hade en anhörig inlagd på 

akutmottagningen. Miljön som var anpassad till patientens medicinska 

behov och vårdpersonalens bemötande var faktorer som fick anhöriga 

att känna lugn eller lidande. Faktorer som ingav ett lugn hos de 

anhöriga sägs vara god kommunikation av vårdpersonalen och 

möjligheten att vara nära sin anhörig. 

Kvalitets-
granskning 

Hög nivå. 

Artikel 4  

Titel Presence of patients' families during cardiopulmonary resuscitation: 
physicians' and nurses' opinions 

Författare 

År 
Demir, F. 
2008 

Tidskrift Journal of Advanced Nursing 63(4), sid 409-416. 

Syfte Fastställa åsikter hos läkare och sjuksköterskor som arbetar på 
akutmottagning på ett universitetssjukhus, avseende familjenärvaro vid 
återupplivning vid hjärtstopp. 

Metod En kvantitativ enkätundersökning som besvaras av 62 läkare 
respektive82 sjuksköterskor som arbetar på akutvårdsmottagning, 
inom kardiologi eller anestesivård i Turkiet. 
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Resultat 82,6%ansåg att det inte var lämpligt att patienters familjer närvarade 
vid återupplivning. De orsaker som nämns av flest personer är att 
familjen skulle påverka vårdteamets arbete och att återupplivning är en 
väldigt traumatisk åtgärd. 

Kvalitets-
granskning 

Hög nivå. 

Artikel 5  

Titel When someone dies in the emergency department: prespectives of 
emergency nurses 

Författare 

År 
K-A. Hogan, F. Fothergil-Bourbonnais, S. Brajtman,S. Philips & K. 

Wilson, 2016 

Tidskrift Journal of emergency nurses, 42, 217-222. 

Syfte Beskriva sjuksköterskors upplevelse av när vuxna patienter avlider på 

akutmottagning. 

Metod En kvalitativ studie med en tolkande beskrivning. Semistrukturerade 

intervjuer med 11 sjuksköterskor. 

Resultat Sjuksköterskorna upplever att det är svårt att vårda en döende patient 

och deras anhöriga på grund av ljudvolym, oförutsägbarheten på en 

akutmottagning, mycket att göra och att hantera många patienter 

samtidigt. Sedan att det inte fanns tid och möjlighet att ta hand om de 

anhöriga efter patienten har avlidit. 

Kvalitets-
granskning 

Hög nivå. 

Artikel 6  

Titel Part B: A survey of staff attitudes immediately post-resuscitation to 

family presenceduringresuscitation,2008 

Författare 

År 
Holzhauser, K. &Finucane, J.  2008 

Tidskrift Australian Emergency Nursing Journal 11, sid. 114-122 

Syfte Undersöka och presentera vårdpersonalens tankar och åsikter avseende 

anhörignärvaro i akutrummet, direkt efter återupplivningsförsök. 

Metod Kvantitativ enkätundersökning där en mätning görs av fördelar och 
nackdelar avseende anhörignärvaro i akutrummet. Studien genomförs 
på ett större sjukhus i Queensland, Australien och frågorna ställs till 
vårdpersonalen direkt efter ett återupplivningsförsök. 

Resultat Studien visar fler fördelar än nackdelar med anhörignärvaro i 
akutrummet. Fördelarna anses vara att snabbt kunna insamla 
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information om patientens bakgrund, att anhöriga kan trösta patienten 
och att det är lättare att hantera anhöriga när de närvarar i 
akutrummet. 

Kvalitets-
granskning 

Hög nivå. 

Artikel 7  

Titel Family presence preference when patients are recieving resuscitation in 
an accident and emergency department,  

Författare 

År 

M. S. Hung & S. M. Pang, 2011 

Tidskrift Journal of Advanced Nursing 67 (1), 56-67. 

Syfte Lyfta fram anhörigas upplevelser efter att deras familjemedlemmar har 

överlevt HLR på akutmottagningen, deras preferenser att närvara eller 

inte. 

Metod En tolkande fenomenologisk studie. 18 intervjuer med anhöriga vars 

familjemedlemmar har överlevt HLR. 

Resultat Ingen av de intervjuade var närvarande i akutrummet under aktiv HLR. 

Men 5 av de intervjuade kom in i akut rummet när läget var mer stabilt. 

3 teman kom fram: emotional connectedness, knowing the patient och 

perceived (in)appropriateness. 

Kvalitets-
granskning 

Hög nivå. 

Artikel 8  

Titel Reactions of staff members and lay people to family presence during 

resuscitation: the effect of visible bleeding, resuscitation outcome and 

gender 

Författare 

År 
Ithzaki, M., Bar-Tal, Y. & Barnoy, S. 2012 

Tidskrift Journal of Advanced Nursing, 68(9), sid 1967-1977. 

Syfte Undersöka vårdpersonalens och allmänhetens åsikter avseende effekten 

av familjenärvaro under återupplivning. 

Metod Enkätundersökning genomförs 2008, där 220 personer ur allmänheten 

respektive 221 vårdpersonal i Israel svarar. Enkäten är baserad på 8 

olika återupplivningsscenarion. 

Resultat Både vårdpersonal och allmänheten har ett negativt förhållningssätt 

gentemot familjenärvaro vid återupplivning. Situationer där synliga 

blödningar förekommer samt misslyckade återupplivningsförsök 
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resulterade i överhängande negativitet. 

Kvalitets-
granskning 

Hög nivå. 

Artikel 9  

Titel Family presence during resuscitation: Canadian critical care nurses' 

perspectives 

Författare 
År 

McClement, S.E., Fallis, W.M. & Pereira, A. 2009 

Tidskrift Journal of Nursing Scholarship 41 (3), sid 233-240. 

Syfte Undersöka specifikt framträdande problem ur sjuksköterskans 

perspektiv avseende familjenärvaro vid återupplivning. 

Metod En kvalitativ online enkätundersökning. 

Resultat Anhörigas närvaro vid akut omhändertagande har en påverkan på både 

de anhörigas och vårdpersonalens upplevelser. Sjuksköterskorna har 

detta i åtanke vid inbjudande av anhöriga till vårdsituationen. 

Kvalitets-
granskning 

Hög nivå. 

Artikel 10  

Titel Patient experience in the emergency department: inconsistencies in the 
ethic and duty of care 

Författare 
År 

C. Moss, K. Nelson, M. Connor, C. Wensley, E. McKinlay & A. Boulton, 
2014 

Tidskrift Journal of Clinical Nursing, 275-288. 

Syfte Förstå hur människor som varit många gånger på en akutmottagning 

upplever vårdpersonalen 

Metod En kvalitativ studie av intervjuer (stadie 3 av en multi metodstudie) 

Resultat De hittade 4 moraliska komponenter hos människor som besökt 

akutmottagning flera gånger: Sustained and enmeshed ethic and duty of 

care, consistent duty of care, interrupted or mixed duty of care och care 

in breach of both the ethics and duty of care. 

Kvalitets-
granskning 

Hög nivå. 

Artikel 11  

Titel Non-caring encounters at an emergency care unit – a life- world 

hermeneutic analysis of an efficiency-driven organization 

Författare Nyström, M., Dahlberg, K. & Carlsson, G. 2003 
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År 

Tidskrift 
 

International Journal of Nursing Studies 40, sid. 761–769. 

Syfte Analysera och beskriva vårdande och icke-vårdande möten på en 

akutvårdsavdelning. 

Metod En hermeneutisk studie, där nio akutvårdssjuksköterskor respektive nio 

patienter intervjuas. 

Resultat Fem teman utmejslades ur intervjuinnehållet: 1: Möten mellan 

sjuksköterskor och patienter karakteriseras av fragmentation, 2: Vikten 

av möten mellan sjuksköterskor och patienter underordnas vikten av 

ordnade scheman och praktiska åtgärder, 3: Möten mellan 

sjuksköterskor och patienter domineras av sjuksköterskors önskan om 

'bra' patienter, 4: Mötenas kvalitet beror på vilka sjuksköterskor som är i 

tjänst. 5: Grunden för sjuksköterska- och patientkontakt utgörs av 

patientens önskan att känna tillit till sjuksköterskorna. 

Kvalitets-
granskning 

Hög nivå. 

Artikel 12  

Titel, år Family member presence during resuscitation i the emergency  
department: An Australian perspective 

Författare B. Redley, M. Botti & M. Duke,  2004 

Tidskrift Emergency Medicine Australasia 16,  295-308. 

Syfte 
 

Att kritiskt granska tidigare forskning för att hitta riktlinjer angående 

anhöriga närvarande i akutrummet vid återupplivning av en 

familjemedlem. 

Metod En litteraturstudie. Sökord som användes var” family”,” resuscitation”,” 

presence”,” needs”,” critical illness”,” critical injury”,” trauma”,” 

crisis”,” coping” och” emergency department”. 24 vetenskapliga 

artiklar valdes sedan ut för att användas i studien. 

Resultat Studien visar att anhöriga är positive till att vara närvarande i 

akutrummet vid återupplivning försök av deras familjemedlemmar. Det 

framkommer att kunna vara närvarande är både viktigt och välgörande 

för de anhöriga. Men det visar även att vårdpersonalens egna åsikter kan 

vara ett hinder för deras deltagande. 

Kvalitets-
granskning 

Hög nivå. 

Artikel 13  

Titel Trauma patients’ encounters with the team in the emergency 

department- A qualitative study 
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Författare 
År 

E. Wiman, K. Wikblad, E. Idvall, 2007 

Tidskrift International Journal of Nursing Studies 44 

Syfte Utforska traumapatienters upplevelser av mötet med vårdpersonalen på 

en akutmottagning. 

Metod Kvalitativ induktiv design. Semi-strukturerade intervjuer med 17 

deltagare. 

Resultat I studien så framkom tre olika teman: den instrumentala, den 

uppmärksamma och den oengagerade. De flesta patienter upplevde en 

kombination av de två första teman och var väldigt nöjd med mötet och 

den vård de fick. Några av deltagarna upplevde en kombination av de 

två sista teman och de rapporterade att de var missnöjda med vården de 

har fått. Det framkommer att alla upplevde mötet som instrumentalt 

men att detta inte går att komma ifrån då akutsjukvård är beroende av 

mycket teknik. 

Kvalitets-

granskning 

Hög nivå. 
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BILAGA C 

VETENSKAPLIG GRANSKNING 

 
Frågor 

                                                           Artiklar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Finns det ett 
tydligt problem 
formulerat? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns teoretiska 
utgångspunkter 
beskrivna? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det någon 
omvårdnads-
vetenskaplig 
teoribildning 
beskriven? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Är syftet klart 
formulerat? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är metoden väl 
beskriven? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är undersöknings 
personerna 
beskrivna tydligt? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns beskrivning 
av dataanalys? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Hänger metod 
och teoretiska 
utgångspunkter 
ihop? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Beskrivs 
resultatet tydligt? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Svarar det på 
syftet? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Förs argument 
fram, är de 
relevant?  

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns etiska 
överväganden, 
resonemang? 

Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja 

Finns det en 
metoddiskussion? 

Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej 

Sker en tydlig 
återkoppling till 
teoretiska 
antaganden? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Poäng 12 11 13 13 13 13 13 12 11 11 12 13 12 
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BILAGA D 

INTERVJUGUIDE 

 

1. Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

 

2. Hur länge har du arbetat här på akutkliniken? 

 

3. Hur kom det sig att du började arbeta på akutkliniken? 

 

4. Kan du berätta lite om hur arbetet ser ut här på akutkliniken? 

   

5. Har du någon erfarenhet av akut omhändertagande av en person med livshotande 

tillstånd? 

 - Hur ser du på dessa erfarenheter? 

   

6. Hur ser arbetet ut vid akut omhändertagande av personer i ett livshotande tillstånd? 

   

7. Har du någon erfarenhet av att anhöriga varit med vid akut omhändertagande av en 

kritiskt sjuk person?  

 - Hur upplevde du det? 

 - Hur verkade anhöriga uppleva det? 

 

8. Känner du till om det finns någon policy på sjukhuset om att anhöriga närvarar vid 

omhändertagandet av kritiskt sjuka patienter? 

 - Om ja: Hur ser du på denna policy?  

 - Om nej: Upplever du att behovet finns av en sådan policy? 

 

9. Har det hänt att du erbjudit anhöriga att följa med in i akutrummet när patienten varit i ett 

livshotande tillstånd? 

 - Hur upplevde du det? 

 - Hur verkade anhöriga uppleva det?  

 

10. Finns det några situationer som du upplever bättre/sämre för anhöriga att vara med vid? 

 - Hur kommer det sig? 

 

11. Hur känner du inför att anhöriga är närvarande i akutrummet då patienten inte överlever? 
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12. Har du upplevt att anhöriga uppgett en vilja att vara med vid akut omhändertagande? 

 - Var det en förfrågan av anhöriga eller vårdteamet? 

 

13. Har du upplevt att anhöriga uppgett att de inte vill vara med vid akut omhändertagande? 

  

 

14. Har du upplevt att vårdteamets arbete påverkas av att anhöriga är med/inte är med vid 

akut omhändertagande? 

 

15. Finns det några situationer där det är en fördel att anhöriga är närvarande?  

 - Vilka situationer?  

 

16. Finns det några situationer där det är en nackdel att anhöriga är närvarande? 

 - Vilka situationer? 

 

17. Vid de situationer då anhöriga närvarat vid akut omhändertagande - har någon i teamet 

ansvar för att informera dem om vad som händer? 

 - Vem hade ansvaret?  

 

18. Vid de situationer då anhöriga inte närvarat vid akut omhändertagande - har någon i 

teamet ansvar för att informera dem om vad som händer?  

 - Vem hade ansvaret? 

 

19. Erbjuds något särskilt stöd till anhöriga under själva omhändertagandet? 

 

20. Skulle du rekommendera anhöriga att vara med eller ej, vid det akuta 

omhändertagandet? 

21. Finns det något du skulle vilja tillägga inom ämnet, som du känner är viktigt och vi inte 

har tagit upp? 
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BILAGA E 

INFORMATIONSBREV (VERKSAMHETSCHEF) 

Förfrågan om tillåtelse till att utföra en intervjustudie för examensarbete:  "Sjuksköterskors 

upplevelse av att ha anhöriga närvarande vid akut omhändertagande av en kritiskt sjuk 

person". 
 
Akutkliniken i Nyköping tillfrågas härmed om tillåtelse till att utföra en intervjustudie. Tillåtelsen till 

intervjustudien innebär att Akutkliniken medverkar till att belysa hur sjuksköterskor upplever att 

anhöriga är med vid akut omhändertagande. 
Studieförfattarna har tagit del av tidigare forskning av internationellt spann avseende anhörignärvaro 

vid akut omhändertagande, och vill nu lyfta fram sjuksköterskors perspektiv på detta fenomen. 
 
Vi skulle vilja intervjua legitimerade sjuksköterskor vid Akutkliniken, som har minst ett års 

arbetslivserfarenhet inom akutsjukvård. Intervjuerna kommer ta 30–40 minuter och ske på tid enligt 

deltagarnas önskemål. Intervjuerna kommer att utföras i en neutral och enskild lokal på sjukhuset. 

Medverkan är frivillig och deltagarna/Akutkliniken kan välja att avbryta medverkan närsomhelst 

under studiens gång. Vid önskad medverkan tilldelas Enhetschefen för Akutkliniken 

samtyckesblankett i två exemplar, som båda signeras. Först då samtycke har givits av Enhetschefen 

avseende studiens genomförande kommer deltagarna att tillfrågas. 
Intervjuerna kommer att spelas in och skrivas om till text. Dessa filer kommer tillsammans med 

samtyckesblanketterna att förvaras i låst skåp hos respektive studieansvarig.  
Studieansvariga kommer att hantera samtliga personuppgifter, filer och dokument med full sekretess. 
Examinator samt slutseminarieledare kommer vid behov att ha tillgång till 
intervjumaterialet. Det material som examinator/slutseminarieledare får tillgång till kommer 
att vara kodat med 'intervjuperson 1, 2, 3' och så vidare - för att inte röja intervjupersonernas 
identitet.  
 
Akutklinikens deltagande i studien innebär en möjlighet att lyfta fram sjuksköterskors upplevelser 

avseende att anhöriga närvarar vid akut omhändertagande. 
 
Studiens resultat kommer att presenteras i form av examensarbete vid Mälardalens Högskola. Om 

Akutkliniken önskar delta i studien och vill ha tillgång till slutresultatet lämnas en e-mailadress till 

studieansvariga, så skickas en kopia då arbetet är färdigställt och godkänt.  
 
Vid övriga frågor, kontakta gärna studieansvariga: 
 
Linnea Gustafsson, sjuksköterskestudent                            Lena Talman, Handledare 

Mail: Lgn14005@student.mdh.se                                       Mail: Lena.talman@mdh.se 

Telefon:  -------------                                                            Telefon: ------------- 

 

Linda Sharples, sjuksköterskestudent 

Mail: Lss14002@student.mdh.se 

Telefon: ------------- 

 

 

  

mailto:Lgn14005@student.mdh.se
mailto:Lss14002@student.mdh.se
mailto:Lss14002@student.mdh.se
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BILAGA F 

INFORMATIONSBREV (INFORMANTER) 

 
Förfrågan om deltagande i examensarbete: Sjuksköterskors upplevelse av att ha anhöriga 

närvarande vid akut omhändertagande av en kritiskt sjuk person. 
 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i en intervjustudie, med syftet att belysa hur sjuksköterskor 

upplever att anhöriga är med vid akut omhändertagande. 
Vi har tagit del av forskning av internationellt spann gällande anhörignärvaro vid akut 

omhändertagande och vi vill nu lyfta fram sjuksköterskors perspektiv på detta fenomen.  
 
Vi skulle vilja intervjua Dig som är legitimerad sjuksköterska, med minst ett års arbetslivserfarenhet 

inom akutsjukvård. Intervjun kommer att ta mellan 30–40 minuter och ske på tid enligt Dina 

önskemål. Intervjun kommer att ske i en neutral och avskild lokal på sjukhuset. Ditt deltagande är 

frivilligt och Du kan välja att avbryta medverkan närsomhelst under studiens gång. Om Du önskar att 

delta i studien tilldelas Du två exemplar av en samtyckesblankett som skall signeras. 
 
Intervjun kommer att spelas in och överföras till text. Dessa filer kommer tillsammans med 
samtyckesblanketterna att förvaras i låst skåp hos respektive studieansvarig.  
Studieansvariga kommer att hantera Dina personuppgifter och samtliga filer/dokument 
med full sekretess. Examinator samt slutseminarieledare kommer vid behov att ha tillgång 
till intervjumaterialet. Det material som examinator/slutseminarieledare får tillgång till 
kommer att vara kodat med 'intervjuperson 1, 2, 3' och så vidare - för att inte röja 
intervjupersonernas identitet.  
 
 
 
Ditt deltagande i studien innebär en möjlighet att lyfta fram dina upplevelser avseende att anhöriga 

närvarar vid akut omhändertagande.  
 
Studiens resultat kommer att presenteras i form av examensarbete vid Mälardalens Högskola. Om Du 

önskar delta i studien och vill ha tillgång till slutresultatet lämnas en e-mailadress till studieansvariga, 

så skickas en kopia då arbetet är färdigställt och godkänt.  
 
 
Vid övriga frågor, kontakta gärna studieansvariga: 
 
Linnea Gustafsson, sjuksköterskestudent                            Lena Talman, Handledare 
Mail: Lgn14005@student.mdh.se                                         Mail: Lena.talman@mdh.se 
Telefon: -------------                                                                                  Telefon: ------------- 
 
Linda Sharples, sjuksköterskestudent 
Mail: Lss14002@student.mdh.se 
Telefon: -------------   

 
    
 

 

 

mailto:Lgn14005@student.mdh.se
mailto:Lss14002@student.mdh.se
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BILAGA G 

SAMTYCKESBLANKETT 

 

SAMTYCKE 

Till deltagande i examensarbetet: ”Anhöriga i akutrummet vid akut 

omhändertagande, en empirisk studie av sjuksköterskans upplevelse” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om det aktuella examensarbetet och haft tillfälle att i 

lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en kopia på den skriftliga 

informationen och mitt samtycke. 

 

Genom min underskrift samtycker jag till: 

- att delta i examensarbetet 

- att mina personuppgifter behandlas såsom beskrivits 

 

Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt, samt att jag när som helst och utan att ange orsak kan 

avbryta mitt deltagande. 

 

____________________________  ______________  

Deltagarens   underskrift Datum 

 

____________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA H. 

ETISK ANSÖKAN 

Projektets titel: Anhörignärvaro i akutrummet vid akut omhändertagande – ur 

sjuksköterskornas perspektiv.  

Studentens namn: Linnea Gustafsson 

Utbildningsnivå: Grundnivå 

Adress: -------- 

Telefon:--------- 

E-post: lgn14005@student.mdh.se 

Studentens namn: Linda Sharples 

Utbildningsnivå: Grundnivå 

Adress: ------ 

Telefon: ------- 

E-post: lss14002@student.mdh.se 

Handledares namn: Lena Talman 

Telefon: 016 - 153258 

E-post: Lena.talman@mdh.se 

 

1. Plats/er där projektet skall genomföras (ange inrättning/ar, institution/er, klinik/er):  

 

Nyköpings lasarett, akutmottagningen. 

2. Forskningsproblemet i ett övergripande sammanhang: 

 

Det råder delade meningar om huruvida anhöriga bör vara med vid det akuta 

omhändertagandet av patienter, där de negativa åsikterna bland annat härrör ur en rädsla för 

att anhöriga som närvarar i akutrummet skall störa personalen i deras arbete eller drabbas av 

traumatiska minnen av att se händelsen. Å andra sidan visar flera studier att det finns fördelar 

med anhörigas närvaro vid akut omhändertagande, såsom ett bra avslut om patienten avlider, 

en känsla av delaktighet och att de anhöriga kan se att vårdpersonalen ansträngt sig för att 

rädda patientens liv.  

The European Resuscitation Council rekommenderar att anhöriga skall ha valmöjligheten att 

avgöra om de vill närvara vid det akuta omhändertagande eller ej. Dock framkommer att 

enbart 31 % av de europeiska länderna erbjuder denna möjlighet och det antyds att svenska 

sjukhus skulle höra till den grupp som förhåller sig negativt till att anhörignärvaro vid akut 



 

 

omhändertagande.  

  

Det är författarna till föreliggande examensarbetes gemensamma upplevelse att tempot är 

högt på en akutmottagning. Vid särskilt kritiska situationer krävs snabba åtgärder och det kan 

då vara svårt att tillgodose de existentiella behoven hos människan. Författarna till 

föreliggande examensarbete undrar om detta kan påverka sjuksköterskors och anhörigas 

upplevelse vid omhändertagande av kritiskt sjuka patienter.  

 

3. Tidigare redovisade resultat inom problemområdet (max 300 ord): 

 

Adriaenssens, de Gucht och Maes (2012) beskriver att sjuksköterskor som arbetar inom 

akutvård dagligen utsätts för upplevelser och intryck som orsakar stress, där hantering av 

anhöriga upplevs vara bland de mest stressrelaterade arbetsuppgifterna. Å andra sidan 

menar Almerud Österberg (2014) att anhöriga ur patientperspektiv utgör en central roll inom 

vården, då de ger stöd och förmedlar en ökad känsla av betydelse för patienten. Detta beskrivs 

öka patientens kämpar-glöd, vilket har en positiv inverkan på vårdutfallet.   

 

Författarna till föreliggande examensarbete har tagit del av flera studier av internationellt 

spann avseende ämnet om anhörignärvaro i akutrummet, vilka visar på att det råder delad 

mening om huruvida anhöriga bör vara med vid akut omhändertagande.  

De positiva aspekterna enligt vårdpersonal beskrivs vara möjlighet att snabbt få väsentlig 

information om patientens hälsohistoria, att de anhöriga har möjlighet att trösta patienten samt 

att anhöriga kan se vilka åtgärder som vidtas för att rädda patientens liv 

(Holzhauser&Finucane; McClement, Fallis och Pereira, 2009). 

I vissa studier uppger vårdpersonalen en oro för att anhöriga dels skall störa vårdpersonalen i 

deras arbete, men även över att anhöriga skall bli traumatiskt drabbade av att bevittna 

omhändertagande (Badir&Sepit, 2007; McClement, Fallis och Pereira, 2009; Itzhaki, Bar-Tal 

&Barnoy, 2012).  

Dock framkommer att de anhöriga som fått närvara vid akut omhändertagande uppger dels 

mindre oro över att inte tillräckligt har gjorts för patienten och en mer lätthanterlig 

sorgeprocess, samt att de upplever en känsla av att ha stöttat sin familjemedlem i ett kritiskt 

skede. Vidare presenteras att de familjer som inte har närvarat i akutrummet och istället väntat 

i ett anhörigrum, upplever skuldkänslor över att inte ha varit med, sorg över att inte ha kunnat 

säga farväl då patienten avlidit, samt i större utsträckning uppgett osäkerhet inför om mer hade 

kunnat göras för patienten (Demir, 2008).  

 
 

4. Syfte och frågeställningar: 

 

Syftet är att belysa sjuksköterskans upplevelse av att ha anhöriga i traumarummet vid 

omhändertagandet av kritiskt sjuka. 

Tidigare forskning har gett författarna insikt om hur flera olika länder förhåller sig till 

anhörigas närvaro i akutsjukvård. Det framkommer vissa antydanden om att svenska sjukhus 

skulle förhålla sig negativt till fenomenet. Därför väcks författarna till föreliggande 

examensarbetes intresse att veta mer om följande:  

Hur upplever sjuksköterskorna i denna studie att arbeta med anhöriga närvarande, vid 

omhändertagande av en kritiskt sjuk patient?  Sker reflektion kring hur anhöriga upplever 



 

 

situationen och är detta i så fall ett störande moment som tidigare forskning antyder?   

Upplever sjuksköterskor att anhörigkontakten är något som hjälper eller stjälper deras 

arbete?   

5. Redogör översiktligt för undersökningsproceduren, datainsamlingen, datas karaktär:  

Studiens data insamlas genom intervjuer med 6–8 sjuksköterskor på akutmottagningen på 

ett svenskt mellanstort sjukhus. I första hand sker förfrågan om studiens genomförande till 

akutmottagningens enhetschef. Vid denna förfrågan sker en muntlig presentation av studiens 

genomförande, Enhetschefen tilldelas även en informationsblankett med samma innehåll 

samt en samtyckesblankett i två exemplar. Först när Enhetschefens samtycke har inhämtats 

för studiens genomförande, ges information till samtliga intervjupersoner. Informationen 

lämnas både muntligen och i ett informationsbrev, omfattande syftet med studien, vad 

informanternas deltagande innebär, samt att deltagandet är frivilligt. Innan intervjuerna 

genomförs skall samtycke ha inhämtats från samtliga intervjupersoner i form av ett 

samtyckesintyg. Intervjuerna kommer att ske i en neutral och enskild lokal på sjukhuset, på 

en tid som passar intervjupersonen i fråga. Intervjuerna kommer att spelas in på två 

ljudfilsenheter, för att sedan transkriberas och analyseras. Vid transkriberingen kommer 

författarna till föreliggande examensarbete lyssna på inspelat material flera gånger och 

därefter överföra innehållet till text. Författarna till föreliggande examensarbete kommer 

slutligen att lyssna igenom inspelat material samtidigt som de läser igenom det 

färdigtranskriberade innehållet. På detta sätt utesluts risken för att materialet feltolkats 

under transkriberingen. 

Varje intervju innefattar 20 basfrågor, med utrymme för följdfrågor som är av relevans för 

studiens syfte. Intervjupersonerna kommer att avidentifieras genom att benämnas som 

Intervjuperson 1, 2, 3 - ett nummer för varje intervjuperson. Denna kodade identitet kommer 

att tilldelas baserat på när i tidsföljden som personen intervjuas. 1a personen tilldelas nr 1, 

andra intervjupersonen tilldelas nr2 - och således frikopplas intervjupersonens namn från 

identiteten. Personens identitet framgår endast på samtyckesblanketten och ej i samband 

med sin kodade identitet. På så vis undanröjes risken för att intervjupersonernas identitet 

exponeras. Allt insamlat material kommer att förvaras i låsta skåp hos författarna till 

föreliggande examensarbete. 

 

*Se bifogad intervjuguide, samt bifogade informations- och samtyckesblanketter.  

6. Hur görs urvalet av forskningspersoner? 

 

Författarna till föreliggande examensarbete har valt att intervjua 6–8 legitimerade sjuksköterskor 

som arbetar på Akutmottagningen vid ett mellanstort sjukhus i Sverige. Sjuksköterskorna skall ha 

minst ett års arbetslivserfarenhet av akutsjukvård. 

7. Beskriv var och hur länge datamaterialet kommer att förvaras samt vem som har tillgång till 

datamaterialet: 

Samtliga intervjuer kommer att spelas in på två ljudfilsenheter och därefter transkriberas. 

Båda författarna till föreliggande examensarbete kommer att lyssna på inspelat material och 



 

 

se över färdigställd transkribering för att minimera att transkriberingens utseende förvanskar 

intervjuinnehållet. Samtliga inspelningar och transkriberingar, samt inscannade 

samtyckesblanketter lagras på två USB-minnen tills dess att studien är färdigställd och 

arbetet är godkänt av examinerande lärare. Examinator samt slutseminarieledare kommer 

vid behov att ha tillgång till intervjumaterialet. Det material som 

examinator/slutseminarieledare får tillgång till kommer att vara kodat med 'intervjuperson 1, 

2, 3' och så vidare - för att inte röja intervjupersonernas identitet.  

USB-minnena kommer tillsammans med papperskopiorna av samtyckesblanketterna 

förvaras i låsta skåp hos respektive studieansvarig. Pappersblanketterna förstörs efter att 

studien är färdigställd och godkänts.  

8. Beskriv hur och när informationen ges då forskningspersonen tillfrågas: 

Vid ett etiskt godkännande av studien inleds arbetsprocessen med att enhetschefen för 

akutkliniken vid Nyköpings Lasarett tillfrågas muntligen samt erhåller ett informationsbrev 

avseende studiens genomförandeplan. Vid samtycke ifylles en bifogad samtyckesblankett av 

enhetschefen. Därefter tillfrågas samtliga sjuksköterskor som överensstämmer med studiens 

urvalskriterier om deltagande muntligen, samt per informationsbrev. De sjuksköterskor som 

uppger intresse för deltagande i studien tilldelas en samtyckesblankett som ifylles och 

återlämnas till författarna.  

9. Beskriv vem som frågar, när detta sker och hur informerade samtycket dokumenteras: 

Enhetschefen tillfrågas 1 augusti 2016, av författare till föreliggande examensarbete Linda 

Sharples, som ger information muntligen och per informationsbrev. Samtliga intervjupersoner 

informeras så snart samtycke har givits av enhetschefen. Detta görs muntligen och per 

informationsbrev av båda författarna till föreliggande examensarbete. Informerat samtycke 

dokumenteras genom att samtyckesblanketter ifylles av samtliga berörda parter, vilka scannas in och 

förvaras på USB-minnena tillsammans med transkriberade intervjuer och intervjuinspelningar. 

Originalversioner av samtyckesblanketterna kommer att förvaras i två låsbara skåp som enbart 

författarna till föreliggande examensarbete har tillgång till. Samtyckesblanketterna kommer att 

förstöras efter att studien är färdigställd och godkänd. 

 

10. Start för datainsamling: 

2016-07-31 

11. Referenslista (endast huvudreferenser): 

Adriaenssens, J., de Gucht, V. & Maes, S. (2012). The impact of traumatic events on 

emergency room nurses: Findings from a questionnaire survey. International Journal 

ofNursing Studies, 49, 1411–1422. 

 

Almerud Österberg, S. (2014). Akut omhändertagande ur ett omvårdnadsperspektiv. I A-K. 

Edberg & H. Wijk (Red.), Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa (s. 687–704). 

Stockholm: Studentlitteratur.  



 

 

Badir, A. &Sepit, D. (2007). Family presence during CPR: A study of the experiences and 

opinions of Turkish critical care nurses. International Journal of Nursing Studies, 44, 83-92. 

 

CODEX (2015). Hämtad den 18 april 2016 från http://codex.vr.se/forskarensetik.shtml 

 

Demir, F. (2008). Presence of patients' families during cardiopulmonary resuscitation: 

physicians' and nurses' opinions. Journal of Advanced Nursing, 63, 409-416. 

 

Holzhauser, K. & Finucane, J. (2008). Part B: A survey of staff attitudes immediately post-

resuscitation to family presence during resuscitation. Australian Emergency Nursing 

Journal,11, 114-122. 

 

Ithzaki, M., Bar-Tal, Y. &Barnoy, S. (2012). Reactions of staff members and lay people to 

family presence during resuscitation: the effect of visible bleeding, resuscitation outcome and 

gender. Journal of Advanced Nursing, 68, 1967-1977. 

McClement, S.E., Fallis, W.M. & Pereira, A. (2009). Family presence during resuscitation: 

Canadian critical care nurses' perpectives. Journal of Nursing Scholarship, 41, 233-240. 

 

12. Vilken/vilka etiska problem kan aktualiseras av projektet?  

 

Vid intervjufrågor som berör känsliga ämnen kan känslor och minnen avseende specifika 

vårdsituationer/smärtsamma och jobbiga situationer väckas. 

Intervjupersonen kan också uppleva intervjufrågorna som ifrågasättande gentemot deras arbetssätt och 

därför uppleva rädsla för att svara "fel". Det skapar en risk att intervjupersonen svarar på frågor som 

han/hon upplever är förväntat. 

 

 

13. Vilka åtgärder har vidtagits för att eliminera eller minska risken för dessa etiska problem? 

För att minska risken för att ovan nämnda problem skall aktualiseras har författarna i sin 

intervjumall strävat efter att använda så neutrala frågor som möjligt. Vid neutrala frågor 

minskar risken att intervjupersonen forceras in i känslomässiga minnen av intervjuaren, och 

kan själv avgöra i vilken grad han/hon vill prata om situationen. Neutralt ställda frågor 

minskar också risken att intervjupersonen upplever att intervjuaren är ute efter ett särskilt 

svar samt att intervjuaren skulle vara ute efter att ifrågasätta intervjupersonens arbetssätt. 

 

För att undvika att anhörigas och patienters identitet röjs så har författarna till föreliggande 

examensarbete valt att formulera frågor som fokuserar på sjuksköterskans egna upplevelser 

och inte på att uppge detaljer i specifika situationer (som skulle kunna avslöja 

patienters/anhörigas identitet). Inledningsvis arbetar sjuksköterskor under sekretess, vilket 

innebär att samtal ej får föras på ett sätt som röjer känsliga uppgifter/identiteter. Om en 

intervjuperson ändå skulle uppge detaljer och information kring en händelse som är väldigt 

unik och möjligen spårbar till just denna unika händelse, så kommer detta inte att citeras i 

det publicerade materialet. På så sätt undanröjer det risken att detaljerna når allmänheten. 

Författarna till föreliggande examensarbete kommer enligt forskaretik behandla allt material 



 

 

med sekretess.  

 

14. Vilken är den förväntade vetenskapliga och/eller praktiska nyttan av projektet? 

Författarna till föreliggande examensarbete upplever att studien kan ge större inblick i hur 

sjuksköterskor upplever anhörignärvaro i akutrummet.  

15. Hur kommer resultaten att offentliggöras: 

Resultatet kommer att redovisas i författarnas examensarbete (C-uppsats) vid Mälardalens Högskola. 

16. Övriga upplysningar: 

Författarna har för närvarande inga övriga upplysningar att delge.  

Studenternas namnteckning, ort och datum 

 

Handledares namnteckning, ort och datum 

 

 
Etikprövningsgruppen vid HVV består av: 

Christine Gustafsson, Forskningsledare, Universitetslektor  

Akademin för hälsa, vård och välfärd  

Mälardalens högskola  

Box 325 

631 05 Eskilstuna 

Tel: ----------- 

E-post: christine.gustafsson@mdh.se 

Blanketten för etikprövning skickas i pappersform till ovanstående person. Samtliga fält måste vara 

ifyllda samt att blanketten måste vara undertecknad av samtliga parter för att etikprövningen ska 

bearbetas. Etikprövningarna bearbetas omedelbart och löpande efter att de inkommit till 

etikprövningsgruppen. Etikprövningsgruppen lämnar feedback på etikprövningen till studenternas 

handledare. Handledare återkopplar sedan till studenterna.  
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