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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning visar att närstående önskar att de fick mer hjälp från 

sjuksköterskor att hantera situationen kring patientens sjukdomstillstånd för att minska 

känslor av förtvivlan och ångest. Närstående upplever att sjuksköterskor försöker skapa 

delaktighet i vårdandet av patienten och att informerande samtal från sjuksköterskor 

reducerar osäkerhet inför vårdsituationer. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter 

av att stödja närstående. Metod: En kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes. 

Resultat: Sjuksköterskors erfarenheter av att stödja närstående redogörs i två teman med 

tillhörande subteman. Första temat är Ställas inför utmaningar med två tillhörande 

subteman; Att hantera negativa känslor och Att inte mötas. Andra temat är Främja 

välbefinnande med två tillhörande subteman; Att vara en resurs och Att skapa goda 

relationer. Slutsats: Sjuksköterskor ansåg det fanns svårigheter i att ge stöd på grund av att 

de saknade kunskap och utbildning om att kommunicera med närstående, däremot ansåg 

sjuksköterskorna att det var deras professionella uppgift att visa omtanke till närstående.  

Nyckelord: Erfarenheter, Kvalitativ, Sjuksköterska, Stöd



ABSTRACT 

Background: Previous studies show that relatives wish that they get more help from nurses 

to handle the situation around the patients disease state to reduce feelings of despair and 

anxiety. Relatives experience that nurses tried to create participation in the care of the 

patient and that informative conversations from the nurses reduce uncertainty for care 

situations. Purpose: To describe nurses experiences of supporting relatives. Method: A 

qualitative literature study with descriptive synthesis. Result: Nurses experience of 

supporting relatives are described in two themes with respective subthemes. The first theme 

is Face Challenges with the two respective subthemes; To handle negative feelings and To 

not meet. The second theme is; Promote well-being with the two respective subthemes; To be 

a resource and To create good relationships. Conclusions: Nurses felt that it was difficult 

to give relatives support because of the nurses lack of knowledge and education about 

communicating with relatives, however the nurses felt that it was their professional 

assignment to show relatives consideration. 

Keywords: Experiences, Nurse, Support, Qualitative
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1 INLEDNING 

Examensarbetet är skrivet av två sjuksköterskestudenter som vill få en bredare förståelse för 

hur närstående till patienter ska få stöd från sjuksköterskor. Sjuksköterskor kommer ständigt 

att möta patienter som är i behov av vård och deras närstående. Tidigare erfarenheter inom 

äldrevården har visat att det förekommer att närstående sällan får det stöd som de behöver 

och att stödjande åtgärder kan saknas. Utifrån egna erfarenheter har det observerats att 

fokus ofta kan hamna på patienten som får vård individuellt och att patientens närstående 

kan glömmas bort. 

Syftet i examensarbetet är influerat av Mälardalens Högskolas forskningsgrupp MDH/HVV: 

Långvarigt självständigt liv som menar att det behövs mer forskning inom området. Utifrån 

egna upplevelser förekommer det att sjuksköterskor missar att närstående kan ha en stor 

betydelse för omvårdnaden och återhämtningen hos patienten. Som blivande sjuksköterskor 

önskas en bredare kunskap om att ge det bästa möjliga stödet till närstående och patienten. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs de begrepp som är centrala och återkommande i examensarbetet. 

Därefter presenteras lagar och riktlinjer för sjuksköterskor och sedan beskrivs tidigare 

forskning om att vara närstående till patienter som vårdas och närståendes perspektiv på att 

få stöd från sjuksköterskor. Vidare följer ett avsnitt i bakgrunden där det valda 

vårdvetenskapliga perspektivet presenteras som utgår från Erikssons (1987) teori och 

slutligen problemformuleringen. 

2.1 Definition av begrepp  

Nedan definieras och förtydligas de tre centrala begrepp som är återkommande i 

examensarbetet: erfarenhet, stödja och närstående. 

2.1.1 Erfarenhet  

Nationalencyklopedin (2019a) beskriver begreppet erfarenhet som en process av kunskap 

eller färdighet där erfarenheten blir resultatet. Sinnesintryck och minnen grundas på 

erfarenheter. Inom den moderna naturvetenskapen är erfarenheter framförallt det 

kunskapsmässiga en grund för vetenskapliga teorier, sinneserfarenheter eller av observation 
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och experiment. Det finns även andra former av erfarenhet så som exempel estetisk, etisk och 

religiös (Nationalencyklopedin, 2019a). 

2.1.2 Stödja  

Stödja definieras som att ge en annan person moraliskt eller intellektuellt stöd. En person 

kan som exempel ge en annan person stöd när personen går igenom en svår tid eller att 

personen finns där för en annan när den behöver någon under kris (Nationalencyklopedin, 

2019b). 

2.1.3 Närstående 

Familjemedlemmar och andra nära släktingar definieras som närstående 

(Nationalencyklopedin, 2019c). En person som den enskilde tycker sig ha en nära relation till 

definieras även som en närstående (Socialstyrelsen, 2004). 

2.2 Lagar och riktlinjer  

Under avsnittet presenteras de valda lagar som är Patientlagen (SFS 2014:821) och 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Därefter presenteras styrdokumenten 

Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor av Svensk Sjuksköterskeförening 

(2017a) och Värdegrund för omvårdnad av Svensk Sjuksköterskeförening (2016). Lagarna 

och riktlinjerna valdes för att beskriva sjuksköterskors ansvar gentemot närstående till 

patienter. 

2.2.1 Patientlagen 

Patientlagen (SFS 2014:821) hävdar att information ska lämnas till närstående om patienten 

själv inte kan ta emot information och om möjlighet finns. Information får däremot inte 

lämnas till närstående om det finns bestämmelser om sekretess som förhindrar. Närstående 

ska få möjlighet till att vara delaktig i vården av patienten om det är lämpligt och om 

sekretessen inte förhindrar det. Hälso- och sjukvårdspersonal ska besvara klagomål från 

närstående och patienten och respektfullt använda informationen. Närstående och patienten 

har rätt till att få delta i hälso- och sjukvårdspersonalens vårdarbete av patienten (SFS 

2014:821). 

2.2.2 Patientsäkerhetslagen 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har hälso- och sjukvårdspersonal ett ansvar att 

ge närstående och patienten möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. Hälso- och 

sjukvårdspersonal ska förebygga vårdskador och har ett ansvar att anmäla vårdskador till 

Inspektionen för vård och omsorg om händelser som kan orsaka allvarlig vårdskada. 

Närstående har rätt till att ta del av klagomål och har möjlighet att själva lämna synpunkter. 
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Om vårdskada uppstår så ska hälso- och sjukvårdspersonal lämna information till närstående 

om patienten ber om det eller inte kan ta del av informationen själv. Hälso- och 

sjukvårdspersonal tar emot klagomål och anmärkningar från närstående och patienten på 

verksamheten som ska besvaras på ett hänsynsfullt sätt. Närstående ska visas omtanke och 

hänsyn från hälso- och sjukvårdspersonal när en patient avlider (SFS 2010:659). 

2.2.3 Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 

I mötet med patienten och närstående ska sjuksköterskor ha en pedagogisk kompetens för att 

kunna bemöta patientens och närståendes enskilda kunskaper och behov. Sjuksköterskor 

ansvarar för och leder omvårdnadsarbetet självständigt med patienten och patientens 

närstående för att bestämma planering, genomförande och utvärdering av omvårdnaden. 

Tillsammans med patienten och patientens närstående fattar sjuksköterskor beslut om vad 

vården ska innehålla, uppsatta mål och uppföljning av vården. För en god omvårdnad krävs 

det att sjuksköterskor har en god förmåga att utföra omvårdnadsåtgärder och har kompetens 

till att skapa en pålitlig relation med patienten och närstående. Omvårdnaden som 

sjuksköterskor ansvarar över med patienten och närstående ska utföras med integritet och 

värdighet. Patienten och närstående ska bli förstådda som enskilda, unika individer med 

egna behov, värderingar, resurser och förväntningar. Föra en god dialog med patienten och 

närstående ska sjuksköterskor kunna för att främja hälsa och förebygga ohälsa. 

Sjuksköterskor ska ha förmåga att kommunicera med patienten och närstående på ett lyhört, 

respektfullt och med ett empatiskt förhållningssätt. För att stärka patientens och närståendes 

vårdkvalité och tillgänglighet ska sjuksköterskor kunna använda och initiera till e-

hälsotjänster (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017a). 

2.2.4 Värdegrund för omvårdnad 

Svensk Sjuksköterskeförening (2016) beskriver att sjuksköterskors värdegrund innefattar att 

ge patienten och närstående en god upplevelse i omvårdnaden. Sjuksköterskors värdegrund 

för omvårdnad innefattar att vara uppmärksam och öppen för patienten och närstående och 

vad det betyder för personer att vara beroende av vård. En person räknas som patient när 

den får professionell vård. Patienten och närstående har kunskapen av hur det är att leva 

med sjukdom medan den professionerna har kunskap om vård och behandling. Planeringen 

av vården sker utifrån patientens berättelse och professionens bedömning tillsammans med 

patienten och närstående. Det är viktigt som vårdare att reflektera över personers ömsesidiga 

beroende av varandra och att se över den kliniska situationen där patienten även är en 

person. Sjuksköterskors värdegrund innefattar att sjuksköterskor reflekterar över sitt egna 

etiska förhållningssätt i relation till patienten och närstående (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2016). Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017b) har sjuksköterskor gemensamma 

riktlinjer att följa som vägledning i samband med etiskt handlande som är oberoende på 

nationella lagar. Det finns fyra ansvarsområden som sjuksköterskor har för att kunna ge en 

god omvårdnad som är att lindra lidande, främja hälsa, förebygga sjukdom och återställa 

hälsa. Omvårdnad ges med respekt oberoende av etnisk bakgrund, tro eller ålder och erbjuds 

till patienten och närstående. Sjuksköterskor främjar vårdarbetet i en miljö där värderingar, 

kulturella önskningar och trosuppfattningar från patienten och närstående respekteras. På 
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ett lämpligt sätt ska sjuksköterskor agera för att skydda patienten och närstående när deras 

hälsa riskeras av medarbetare eller från andra personer. Vården samordnar sjuksköterskor 

med andra yrkesgrupper. Sjuksköterskor ska använda system för att skydda patienten och 

närstående från vårdpersonalens bristande handlande. Privat information som 

sjuksköterskor får om patienten eller närstående som kan riskera den personliga integriteten 

behandlar sjuksköterskor i förtroende och påvisar ett gott omdöme av hanteringen (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017b).  

2.3 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning som handlar om hur det kan upplevas att vara 

närstående till patienter som vårdas och hur det kan upplevas att som närstående få stöd från 

sjuksköterskor. 

2.3.1 Att vara närstående till patienter som vårdas  

När en patient har drabbats av en sjukdom anser närstående att det inte bara kan påverka 

patienten utan att det även kan påverka de närstående (Madsen & Birkelund, 2012; Seiger 

Cronfalk, Ternestedt & Norberg, 2017; Magatha Latha, Xavier Scott, Kumar, Kumar, 

Subramanian & Rajendran, 2016; Cohen, Wakefield, Tapsell, Walton, Fleming & Cohn, 2016; 

Davis, Salmon & Young, 2016; Scollon, m.fl., 2018; Bendixen, Kirkevold, Graue & Haltbakk, 

2018; Hashemi-Ghasemabadi, Taleghani, Yousefy & Kohan, 2016). Närstående till patienter 

som vårdas beskriver att det kan vara en utmaning att leva med någon som ständigt är i 

behov av vård (Theed, Ecclesand & Simpson, 2016; Abendroth, Lutz & Young, 2011; Martin, 

2016; Holst-Hansson, Idvall, Blomsjö & Wennick, 2017). Relationen mellan närstående och 

patienten kan förändras negativt efter ett sjukdomsbesked menar närstående (Theed, m.fl., 

2016; Abendroth, m.fl., 2011; Martin, 2016; Vikström, Josephsson, Stigsdotter-Neely & 

Nygård, 2008; Seiger Cronfalk, m.fl., 2017; Hashemi-Ghasemabadi, m.fl., 2016). De 

beskriver att det kan bland annat vara svårt att hantera patientens förändrade personlighet 

som kan uppstå i samband med att patienten drabbats av sjukdom (Theed m.fl., 2016; 

Abendroth, m.fl., 2011). Närstående anser även att de inte kan hitta på aktiviteter längre som 

de kunde innan patienten drabbats av sjukdomen som exempel att åka iväg på resa 

tillsammans (Martin, 2016; Hashemi-Ghasemabadi, m.fl., 2016).  

De sociala kontakterna till andra påverkas av att närstående inte kunde lämna patienten 

ensam vilket kan vara psykiskt påfrestande och de kan känna sig isolerade och ensamma 

beskriver närstående (Vikström, m.fl., 2008; Arntzen & Hamran, 2016; Hashemi-

Ghasemabadi, m.fl., 2016). De menar att de även kan få som en föräldraroll efter att 

patienten insjuknat i sjukdomen för att de bland annat kan behöva hjälpa patienten med 

praktiska saker som till exempel matning och påklädning (Martin, 2016; Adendroth, m.fl., 

2011; Hashemi-Ghasemabadi, m.fl., 2016). Vidare beskriver närstående att de är oroliga över 

att patientens matintag kan minska i samband med patientens sjukdom och att patienten 

inte får i sig tillräckligt med näring (Bendixen, m.fl., 2018; Cohen, m.fl., 2015; Magatha 

Latha, m.fl., 2016).  
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För att främja patientens matintag beskriver närstående att de köper näringsrik mat till 

patienten för att försöka hjälpa patienten att få i sig rätt mat (Bendixen, m.fl., 2018). 

När en patient drabbas sjukdom kan vardagslivet förändras menar närstående (Theed, m.fl., 

2016; Abendroth, m.fl., 2011; Martin, 2016; Holst-Hansson, m.fl., 2017). De beskriver att de 

försöker återskapa en balans i vardagen och för att få vardagen att fungera kan närstående 

behöva sluta på sitt arbete (Bendixen, m.fl., 2018; Theed, m.fl., 2016; Hashemi-

Ghasemabadi, m.fl., 2016; Holst-Hansson, m.fl., 2017). Det kan leda till att det blir 

problematiskt med deras ekonomi på grund av att de inte längre kan arbeta menar 

närstående (Oyebode, Bradley & Allen, 2013; Vikström, m.fl., 2008; Hashemi-Ghasemabadi, 

m.fl., 2016). Närstående beskriver att de kan känna sig otillräckliga för att de inte klarar av 

att ta hand om patienten vilket gör att de kan känna skuldkänslor (Holst-Hansson, m.fl., 

2017; Hashemi-Ghasemabadi, m.fl., 2016; Bendixen, m.fl., 2018). Det finns även en rädsla av 

att inte kunna lindra patientens lidande anser närstående (Bendixen, m.fl., 2018; Magatha 

Latha, m.fl., 2016; Cohen, mfl. 2015; Davis, m.fl., 2016; Scollon, m.fl., 2018). De beskriver att 

de tycker att det ibland kan vara svårt att kommunicera med patienten (Arntzen & Hamran, 

2016; Hashemi-Ghasemabadi, m.fl., 2016; Muders, Aruna Zahrt-omar, Bussmann, 

Haberstroh & Weber, 2013; Oyebode, m.fl., 2013). Som till exempel är att närstående inte vet 

hur de ska kommunicera med en patient som har demenssjukdom menar närstående 

(Muders, m.fl., 2013; Seiger Cronfalk, m.fl., 2017; Oyebode, m.fl., 2013). 

Vården av patienten menar närstående att det kan vara deras ansvar att ha koll på vilket gör 

att de kan känna sig stressade (Seiger Cronfalk, m.fl., 2017; Martin, 2016; Abendroth, m.fl., 

2011; Theed, m.fl., 2016; Bendixen, m.fl., 2016; Ginter & Radina, 2019). Det kan leda till att 

patienten inte alltid får bestämma om vården själv på grund av att närstående tyckte att de 

vet bäst hur vården ska ske beskriver närstående (Ginter & Radina, 2019). Närstående tycker 

inte att patienten alltid får den vård som patienten egentligen skulle behöva (Hashemi- 

Ghasemabadi, m.fl., 2016; Seiger Cronfalk, m.fl., 2017; Oyebode, m.fl., 2013). De beskriver 

även att de önskar att de har en större förståelse över vården som patienten får (Oyebode, 

m.fl., 2013; Muders, m.fl., 2013; Scollon, m.fl., 2018; Davis, m.fl., 2016; Magatha Latha, m.fl., 

2016). Närstående menar att på grund av att de inte har tillräckligt med förståelse kan 

närstående sakna förtroende för vården (Scollon, m.fl., 2018; Davis, m.fl., 2016; Bendixen, 

m.fl., 2018; Seiger Cronfalk, m.fl., 2017; Oyebode, m.fl., 2013; Hashemi-Ghasemabadi, m.fl., 

2016). Det är viktigt att få information om patientens sjukdom eller tillstånd beskriver 

närstående (Seiger Cronfalk, m.fl., 2017; Oyebode, m.fl., 2013; Muders, m.fl., 2013; Holst-

Hansson, m.fl., 2017; Bendixen, m.fl., 2018; Ginter & Radina, 2019). De menar att de kan 

känna säkerhet om de får den informationen om patienten (Bendixen, m.fl., 2018; Ginter & 

Radina, 2019). 

2.3.2 Att som närstående få stöd från sjuksköterskor 

Ett sätt som närstående kan få stöd från sjuksköterskor är när sjuksköterskor försöker skapa 

delaktighet i vårdandet av patienten utan att ställa några krav på de närstående (Mattila, 

Kaunonen, Aalto & Åstedt-Kurki, 2014; Mitchell & Chaboyser, 2010; Kiljunen, Kankkunen, 

Partanen & Välimäki, 2017; Noome, Dijkstra, van Leeuwen & Vloet, 2015).  
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Sjuksköterskor försöker skapa delaktighet genom att främja att närstående ska delta i 

patientens vardagliga aktiviteter beskriver närstående (Kiljunen, m.fl., 2017). De beskriver 

även att de tycker om när sjuksköterskor ger lugna och trygga informerande samtal (Noome, 

m.fl., 2015; Kiljunen, m.fl., 2017; Mattila, m.fl., 2014; Armitage, Adams, Newell, Coates, 

Ziegler & Hodgson, 2009). De informerande samtalen med sjuksköterskor lindrar osäkerhet 

inför vårdsituationen menar närstående (Mattila, m.fl., 2014; Armitage, m.fl., 2009).  

Närstående beskriver att de tycker det är viktigt att ha en god kommunikation med 

sjuksköterskor (Mitchell & Chaboyser, 2010; Mattila, m.fl., 2014; Spelten, Timmis, Heald, 

Saskia. & Duijts, 2019; Kiljunen, m.fl., 2017; Armitage, m.fl., 2009; Muders, m.fl., 2013). När 

det finns en god kommunikation med sjuksköterskor upplever närstående att de får en bättre 

kontakt med sjuksköterskor (Mitchell & Chaboyser, 2010; Noome, m.fl., 2015). Närstående 

beskriver att de uppskattar när sjuksköterskor besvarar deras frågor. De menar även att när 

sjuksköterskor hjälper till att ställa frågor gör det att möten med sjuksköterskor ofta blir 

trevliga (Noome, m.fl., 2015). När sjuksköterskor istället ignorerar närståendes frågor låter 

de istället bli att ställa frågor beskriver närstående (Mattila, m.fl., 2014). Närstående tyckte 

om när sjuksköterskor hade ett gott och respektfullt bemötande (Kiljunen, m.fl., 2017; 

Mattila, m.fl., 2014). De uppskattar när det är bekanta sjuksköterskor som visar intresse och 

visar att de bryr sig om närstående trots att det inte är något som de förväntar sig. De 

beskriver att de uppskattar när sjuksköterskor erbjuder dricka, mat och sovplats (Noome, 

m.fl., 2015).  

Närstående uppger att de tycker det underlättar när sjuksköterskor hjälper till i 

vårdsituationer kring patienten (Mitchell & Chaboyser, 2010; Mattila, m.fl., 2014; Noome, 

m.fl., 2015). När sjuksköterskor ger stöd känner närstående känslor av hoppfullhet och 

närståendes självförtroende stärks av att klara av vården till patienten efter hemgång 

(Mattila, m.fl., 2014; Martin, 2016). Närstående beskriver att sjuksköterskor besöker familjen 

i hemmet, ger råd och iordningställer mediciner (Spelten, m.fl., 2019; Theed m.fl., 2016; 

Armitage, m.fl., 2009). Närstående tycker om när sjuksköterskor effektiviserar och 

organiserar vården i hemmet för patienten. De uppskattar när sjuksköterskor erbjuder 

tjänster efter sena arbetstider och närstående förstod inte alltid att det kan vara ett projekt 

för sjuksköterskor. Enda gångerna som närstående anser att de kontaktar sjuksköterskor 

under en natt är när patienten är orolig (Spelten, m.fl., 2019). I en del situationer som 

exempel när närstående ska få besked om patientens sjukdomstillstånd kan närstående 

uppleva att de önskar mer hjälp från sjuksköterskor att hantera situationen och för att 

minska känslor av förtvivlan och ångest (Mattila, m.fl., 2014; Martin, 2016; Theed m.fl., 

2016; Armitage, m.fl., 2009). När sjuksköterskor uppmärksammar närstående på ett 

respektfullt sätt och tröstar de närstående upplever de att de negativa känslorna minskar 

(Mattila, m.fl., 2014; Theed m.fl., 2016). När sjuksköterskor sköter döendeprocessen så lugnt 

kan närstående fokusera på att ta farväl av den döende patienten. Närstående tycker att 

sjuksköterskor gör allt för att patienten ska dö i ett eget rum vilket närstående uppskattar 

mycket (Noome, m.fl., 2015). När sjuksköterskor frågar när det är okej att hälsa på efter 

dödsfallet beskriver närstående att de låta bli att känna stress och att deras kulturella, 

spirituella och religiösa behov kan tillgodoses. Närstående beskriver att de uppskattade när 

sjuksköterskor har förståelse för det närstående gick igenom och visar att de finns där under 

den sörjande tiden och kommer på begravningen (Spelten, m.fl., 2019).  
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När patienten har avlidit känner närstående att sjuksköterskor fortfarande ställer upp för de 

närstående (Spelten, m.fl., 2019; Noome, m.fl., 2015). 

2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv  

Avsnittet inleds med att beskriva teorin vårdrelation enligt Eriksson (2014) för att beskriva 

hur den teorin skiljer sig från en vårdande relation. Eriksson (1987) beskriver sin teori om 

människans medvärld som är relationernas värld och att det är i denna värld som vårdandet 

sker. Vidare beskriver Eriksson (1995) om den naturliga vården som präglas av relationen 

människan har med sig själv och med människor i sin omgivning. Det teoretiska perspektivet 

är valt för att sjuksköterskor ska förstå behovet av att vårda människans medvärld och kunna 

använda sig av den naturliga vården. 

2.4.1 Vårdrelation och vårdande relation 

Vårdrelationen är mellan vårdaren och patienten och är det som utgör det grundläggande i 

vårdandet och vårdprocessen. Vårdprocessen har som syfte att stödja patientens 

hälsoprocesser och vårdförhållandet styrs efter förutsättningarna som vårdandet har. Genom 

en djup och trygg vårdrelation skapas förutsättningen till att vårdprocessen blir vårdande. 

Det är i relationen till vårdaren som patienten får möjlighet att förmedla sina behov och 

begär. Det är i relationerna som det uttrycks det begär som människan har av kärlek. Varje 

människa vill betyda något för en annan och känna delaktighet. Som vårdare är det viktigt att 

förstå vad människan har för begär (Eriksson, 2014). Vårdande relationer innebär att 

vårdandet sker i relation mellan en själv och andra människor och inte endast är en 

interaktion. En relation är ömsesidighet i ett möte med kärlek och där varje relation mellan 

människor skapar möjlighet till ny kraft eller ger människan en chans att gå vidare (Eriksson, 

1987). Vårdande relationer är en grundläggande faktor för att omvårdnaden ska kunna 

fungera. Relationerna mellan berörda människor är unika och personliga och människorna 

kan stödja och utveckla relationerna varandra emellan. Människan är beroende av andra och 

strävar ständigt efter att känna samhörighet till andra (Eriksson, 1995). 

2.4.2 Medvärlden 

Eriksson (1987) beskriver i sin teori om begreppet värld som är grunden i människans 

medvetande och är ett resultat av människans olika tankevärldar av idéer och önskningar. 

Begreppet värld är uppdelat i de tre aspekterna omvärlden, medvärlden och egenvärlden. 

Omvärlden beskrivs som den biologiska världen som innefattar drifter, anpassning, det 

förutbestämda och ödet. Människan har ett begär av att känna delaktighet till sin omvärld i 

ett verkligt möte med sin omvärld vilket betyder att människan skapar en medvärld mellan 

sig själv och andra. Medvärlden framställs som den värld som bygger på relationer och kallas 

för relationernas värld. I egenvärlden strävar människan efter att finna sig själv och sin egen 

unikhet. Dessa tre världar utgör människans världsbild som bildar människans egna 

uppfattning om världen. Det är i medvärlden som vårdandet sker trots att även de övriga 
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världarna ingår som komponenter i människans värld. Medvärlden innefattar relationerna 

med andra och även relationen med den enskilda människan. I denna värld sker möten som 

utgår från människans upplevelser som påverkar människans vilja till och förmåga att skapa. 

Beroende på hur mötet mellan människor upplevs så påverkar det förmågan att förstå den 

andra människan. Genom att kommunicera med andra och se världen från andra människors 

perspektiv och genom att samtala med människor ges en bild av världen. I medvärlden sker 

vårdandet av den enskilda människan som även innefattar att vårda den enskilda 

människans relationer (Eriksson, 1987). 

2.4.3 Den naturliga vården 

Eriksson (1995) hävdar att den naturliga vården innebär att människan är tillsammans med 

vänner och närstående för att skapa kroppsligt välbefinnande, förtroende och 

tillfredsställelse. Den naturliga vården är grunden i den yrkesmässiga vården och utgör 

vården för hela människan som kan utveckla en god hälsa. Den naturliga vården består av 

den grundläggande relationen mellan den egna människan och andra människor i sin 

omgivning. Idén med den naturliga vården utgår från att tillåta människan att få leva i en 

miljö där en personlig utveckling kan möjliggöras. När den naturliga vården är 

välfungerande, det vill säga om relationerna mellan människor fungerar, så minskar behovet 

av professionell vård. En avgörande faktor i den naturliga vården är viljan att ta emot vård 

och på så sätt möjliggörs förmågan att dela och att vara i relationer med medmänniskor. När 

en människa är villig att ta emot skapar det möjlighet till att ge naturlig vård. Ta emot 

möjliggör för människan att vara i relation till medmänniskor och samhället. Alla människor 

har någon form av tro som är ett av de centrala elementen i den naturliga vården. Tron 

innefattar ett val att vilja kämpa vidare istället för att fly. Detta val leder till en tillfredställelse 

som tillåter tron att växa. För att den naturliga vården ska fungera krävs det vänner och 

vänskap. I människans hälsoprocess är vänskapen en väsentlig faktor. Hälsa är ett tillstånd 

som människan själv har inom sig och som samtidigt är beroende av andra. När människan 

känner anknytning till sig själv och vänskap till andra skapar det förutsättning till hälsa på en 

högre nivå där människan upplever välbefinnande. Det finns samband mellan hälsa och 

vänskap som kan framträda i ömhet, kamratskap, förståelse och godhet (Eriksson, 1995). 

2.5 Problemformulering 

Patienter med närstående kan förekomma överallt inom hälso- och sjukvården. I en del 

situationer kan närstående uppleva att de önskar att de fått mer stöd från sjuksköterskor. 

Tidigare forskning visar att närstående kan uppleva att det är en utmaning att leva med en 

patient som vårdas. De beskriver att vardagslivet påverkas och att de kan behöva sluta sitt 

arbete för att ta hand om patienten som vårdas vilket kan påverka deras ekonomiska 

situation. Vidare beskriver närstående att de känner sig ansvariga över vården av patienten 

som gör att de kan känna sig stressade och som kan påverka vården för patienten. 

Närstående upplever att sjuksköterskors förhållningssätt kan ha en stor betydelse för 

vårdsituationen av patienten. Det är viktigt för närstående att sjuksköterskor försöker hjälpa 

närstående i situationer där behovet behövs för att minska känslor av förtvivlan och ångest. 
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Därmed kan det vara viktigt för närstående att bli uppmärksammade på ett respektfullt sätt 

och bli tröstade av sjuksköterskor i en del situationer som kan uppstå. Lagar beskriver att 

sjuksköterskor ska främja närståendes deltagande i vårdandet av patienten och även visa 

närstående omtanke och hänsyn. Styrdokument menar att sjuksköterskor ska ha en 

pedagogisk kompetens att möta patientens och närståendes behov och kunna ge god 

upplevelse av vården. Om sjuksköterskor inte stödjer närstående påverkas inte bara den 

närstående utan även vårdandet och återhämtningen hos patienten. För att sjuksköterskor 

ska kunna stödja närstående behöver de ha kunskap om hur de kan identifiera behovet av 

stöd och veta hur de ska främja hälsa och välbefinnande för närstående. I det 

vårdvetenskapliga perspektivet framställs relationer som unika och grundläggande för att 

vårdandet ska fungera. När människor är i tillsammans med vänner och närstående finns det 

förutsättning för det naturliga vårdandet där människor kan uppnå hälsa och välbefinnande 

genom vänskap. Relationerna mellan människor skapar möjlighet till att hitta ny kraft och 

ger människor chansen till att gå vidare. Genom att lyfta fram erfarenheter från ett 

sjuksköterskeperspektiv av att stödja närstående kan sjuksköterskors förståelse om hur de 

kan stödja närstående öka och därmed kan närståendes känslor av förtvivlan och ångest 

minska. 

3 SYFTE 

 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att stödja närstående. 

4 METOD 

I metodavsnittet presenteras datainsamlingen, urval, genomförande och vald analysmetod. 

En kvalitativ design valdes utifrån Friberg (2017a) för att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att stödja närstående. Metoden undersöker och vidgar förståelsen för det 

valda fenomenet genom att göra en sammanställning av tidigare forskning. Den använda 

analysmetoden utgår från Evans (2002) litteraturstudie för att sammanställa en beskrivande 

syntes med hjälp av analysmetodens fyra steg. Metodavsnittet avslutas med en beskrivning 

av etiska överväganden.  
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4.1 Datainsamling och urval 

De valda vetenskapliga artiklarna i examensarbetet analyserades utifrån Evans (2002) 

kvalitativa analysmetod med beskrivande syntes. Det innebär att de valda kvalitativa 

vetenskapliga artiklarna sammanställs och analyseras i fyra steg. Det första steget i Evans 

(2002) analysmetod är att samla in datamaterial som är relevant till det aktuella syftet. I det 

första steget i analysmetoden samlades vetenskapliga artiklar in som presenteras ovan under 

datainsamling och urval. Sökningar efter relevanta vetenskapliga artiklar utfördes i 

sökmotorerna CINAHL plus och PubMed. Sökorden som användes är utvalda utifrån det 

aktuella syftet. Några av sökorden som användes var nurses, experience, nurses perspectives 

för att söka fram sjuksköterskors erfarenheter. För att få fram stödjandet till närstående 

användes bland annat sökorden support, family, relatives, family members, caring. 

Eftersom examensarbetet är kvalitativ användes även sökordet qualitative study. En del 

sökord som användes var återkommande i flera sökningar som exempel nurses och family 

för att finna relevanta artiklar. Nämnda sökord valdes för att i sökningarna hitta artiklar som 

besvarar syftet i examensarbetet. I examensarbetet användes boolesk sökteknik enligt 

(Östlundh, 2017) genom att använda AND i sökningarna. AND användes för att kombinera 

två ord tillsammans, exempel nurses experiences AND support relatives för att träffarna i 

sökningen ska inkludera båda orden och på så sätt hitta artiklar som kan besvara syftet i 

examensarbetet. Under arbetet av examensarbetet har Swedish MeSH används för att hitta 

relevanta sökord och kontrollera översättningar för att förenkla sökningarna av vetenskapliga 

artiklar. Totalt gjordes sex sökningar av vetenskapliga artiklar i databasen CINAHL plus som 

resulterade i åtta artiklar till resultatet. En sökning efter vetenskapliga artiklar gjordes i 

PubMed som resulterade i att en artikel inkluderades till resultatet. En artikel valdes via 

manuell sökning då rubriken lockade intresse från en av de vetenskapliga artiklarna som 

lästes. Den vetenskapliga artikeln från den manuella sökningen söktes därefter fram i 

PubMed. Inklusionskriterierna i de vetenskapliga artiklarna var att de skulle innehålla ett 

sjuksköterskeperspektiv, kvalitativa artiklar, peer reviewed, publicerade åren 2010-2019 och 

skrivna på engelska. Exklusionskriterierna var stöd till föräldrar med barn, psykiatrisk vård, 

medicinskt fokus och specialistsjuksköterskor. För att få en bättre överblick på sökningen se 

Bilaga A, sökmatris. 

För att säkerhetsställa att alla de valda vetenskapliga artiklarna i examensarbetet var peer 

reviewed kontrollerades artiklarna i ULRICHSWEB. Friberg (2017b) hävdar att kvalitetskrav 

ställs på de vetenskapliga artiklarna som är utvalda för analysen i studien. Det är ett flertal 

aspekter i en noggrann granskning att vara medveten om då artikelns resultat inte är det 

väsentliga utan hur forskaren har nått fram till resultatet som är det som avgör. I 

examensarbetet valdes tio kvalitativa vetenskapliga artiklar ut och kvalitetsgranskades. 

Frågorna i kvalitetsgranskningen är inspirerade enligt Fribergs (2017b) granskningsfrågor 

för kvalitativa studier. Granskningsfrågorna omformulerades till 9 granskningsfrågor som 

var relevanta till examensarbetet och som kunde besvaras med ja och nej för att lättare kunna 

besvara frågorna. För varje svar som gav ja genererade ett poäng och vetenskapliga artiklar 

med minst 8 poäng av 9 frågor bedömdes som hög vetenskaplig kvalitet och lämplig till 

examensarbetet. Alla tio artiklar bedömdes i kvalitetsgranskningen ha en hög kvalité i 

examensarbetet. Kvalitetsgranskningen stödjer att de valda artiklarna passar till det aktuella 

syftet och om artiklarnas kvalitet upprätthålls enligt kraven (Friberg, 2017b). Granskningen 
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av artiklarna i denna studie presenteras i Bilaga B- Kvalitetsgranskning. För att läsa om de 

valda artiklarna se Bilaga C, artikelmatris. 

4.2 Genomförande och analys  

I Evans (2002) andra steg i analysmetoden ska artiklarnas innehåll läsas och granskas för att 

finna detaljer och därefter samla in nyckelfynd ut artiklarnas resultat. I det andra steget 

lästes artiklarna igenom ett flertal gånger för att få en djupare förståelse av artiklarnas 

innehåll och för att finna likheter och skillnader i artiklarna. Ur de 10 valda vetenskapliga 

artiklarna hittades 114 nyckelfynd från artiklarnas resultat som plockades ut. Nyckelfynden 

fick ett artikelnummer mellan 1-10 för att kontrollera vilka nyckelfynd som var tagna från 

vilken artikel. I Evans (2002) tredje steg i analysmetoden ska de funna nyckelfynden 

identifiera återkommande teman och jämföra dessa. Nyckelfynden sorteras i grupper och 

kategoriseras in i teman som hittats och därefter bildas subteman för att ge en klar bild av 

fenomenet. De bildade subteman granskas för att identifiera likheter och skillnader. I de 

tredje steget lästes nyckelfynden igenom ett flertal gånger för att få en bättre överblick av 

nyckelfynden och de jämfördes med varandra. Därefter delades nyckelfynden in i kategorier 

och grupper för att finna återkommande subteman och teman som besvarade syftet i 

examensarbetet. Två huvudteman bildades; Ställas inför utmaningar och Främja 

välbefinnande. Utifrån valda huvudteman bildades fyra subteman i examensarbetet som var; 

Att hantera negativa känslor, Att inte mötas, Att vara en resurs och Att skapa goda 

relationer. Därefter granskades varje huvudtema och subtema för att identifiera likheter och 

skillnader. I Evans (2002) fjärde steg i analysmetoden beskrivs fenomenet genom de funna 

teman och subteman som återspeglas i resultatet. Det fjärde steget är resultatet där 

nyckelfynd, teman och subteman presenteras löpande för att beskriva fenomenet som i 

examensarbetet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att stödja närstående. För att 

se exempel på tillvägagångssättet i analysmetoden, se tabell 1. 

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, subtema och tema. 

 

Nyckelfynd 

 

Subtema 

 
 
Tema  

 

”When the family was 

dissatisfied with the process, 

nurses remained weighed 

down with an uncomfortable 

feeling” (Bryon, Dierckx De 

Casterlé, & Gastmans, 2012, s. 

292). 

“If the family’s treatment 

 

 

Att hantera negativa känslor 
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opinions differed from that of 

the nurses, the nurses did not 

feel a positive commitment 

and empathy towards the 

family, rather they showed 

indignation and a lack of 

understanding towards the 

family.” (Bryon, m.fl., 2012, s. 

291). 

Ställas inför utmaningar 

 

”The skills required to 

communicate with relatives 

were identified as another 

gap.” (Smythe, Jenkins, 

Galant-Miecznikowska, 

Bentham & Oyebode, 2016, s. 

121). 

“When the nurses are busy in 

the clinical setting, it is hard to 

find calmness and make room 

for the relatives to feel that 

there is time for them.” (Aadal, 

Angel, Langhorn, Blicher 

Pedersen & Dreyer, 2018, s. 

875). 

 

 

 

 

Att inte mötas 

 

4.3 Etiska överväganden 

Kjellström (2017) hävdar att pålitlighet och hederlighet är ett grundläggande förhållningssätt 

i ett vetenskapligt arbete. Enligt Codex (2019) har allmänheten ett förtroende för att 

forskningen ska vara trovärdig. För att allmänheten ska bevara ett förtroende för forskningen 

behöver forskaren bibehålla de vetenskapliga kraven och inte medvetet bryta mot normer. 

Det är inte tillåtet att forskningen medvetet ska fabricera data, plagiera någons arbete eller 

att felaktigt återge någon annans forskning i sin egen.  

Kjellström (2017) menar att fabricera betyder att förfalska data genom att exempel ändra 

forskningen eller att enbart använda den data som stärker den valda teorin.  
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Codex (2019) hävdar att peer reviewed innebär att artiklar är granskade av en forskningsetisk 

nämnd samt blivit granskad av andra forskare. Trots att forskningen har granskats är det 

fortfarande forskarens skyldighet att forskningen motsvarar de vetenskapliga kraven. I 

examensarbetet har det inte förkommit någon fabricering, plagiering eller på något vis 

förvrängning av någon annans forskning. De använda artiklarna som valdes är skrivna på 

engelska och har översatts på ett objektivt sätt till svenska för att inte på något sätt förvrida 

resultatet. Refereringen i examensarbetet har skett enligt APA-manualen American 

Psychological Association (2020) för att hänvisa korrekt till ursprungskällan. 

5 RESULTAT 

Under analysen av artiklarna undersöktes sjuksköterskors erfarenheter av att stödja 

närstående. Fyra subteman bildades; Att hantera negativa känslor, Att inte mötas, Att vara 

en resurs och Att skapa goda relationer. Utifrån de fyra subteman identifierades två 

huvudteman; Ställas inför utmaningar och Främja välbefinnande. I tabell 2 presenteras de 

subteman och teman som sedan beskrivs löpande i resultatet. 

Tabell 2: Teman och subteman. 

 

Tema 

 

Subtema 

 

Ställas inför utmaningar 

 

Att hantera negativa känslor 

Att inte mötas 

 

 Främja välbefinnande  

 

Att vara en resurs 

Att skapa goda relationer 
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5.1 Ställas inför utmaningar  

Det framkom i temat Ställas inför utmaningar att sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd 

till närstående ibland var svårt. Temat presenteras i följande subteman; Att hantera negativa 

känslor och Att inte mötas. 

5.1.1 Att hantera negativa känslor 

Sjuksköterskor kunde ha andra åsikter än de närstående när det handlade om vården för 

patienten vilket kunde leda till negativa känslor hos sjuksköterskorna. De kände sig 

nedtyngda av obehagliga känslor när närstående var kontrollerande och missnöjda 

(Andreassen Devik, Enmarker & Hellzen, 2013; Bryon, m.fl., 2012). Bryon, m.fl., (2012) 

hävdar att ”when the family was dissatisfied with the process, nurses remained weighed 

down with an uncomfortable feeling” (s. 292). Det kunde påverka sjuksköterskors åtagande 

och empati för de närstående som resulterade i känslor av upprördhet och brist på förståelse 

(Bryon, m.fl., 2012). Sjuksköterskor kunde kritisera sig själva när de kände att de inte kunde 

tillgodose kraven som närstående hade vilket gjorde att känslor av frustration kunde uppstå 

(Zheng, Guo, Dong & Owens, 2014; Hoffman & Riis Olsen, 2018). Det kunde vara svårt att 

hantera närstående som var påfrestande och framförde kritik tyckte sjuksköterskor (Hoffman 

& Riis Olsen, 2018; Bryon, m.fl., 2012). Sjuksköterskor beskriver att det kunde vara svårt 

med obekväma samtal som kunde uppstå med närstående (Hoffman & Riis Olsen, 2018; 

Palan Lopez, Amella, Mitchell & Strumpf, 2010). Rädsla kunde då uppkomma hos 

sjuksköterskor när de skulle uttrycka sin personliga åsikt i samband med att ge närstående 

råd i beslutstagande om patienten (Palan Lopez, m.fl., 2010). 

5.1.2 Att inte mötas 

Sjuksköterskor beskriver att de saknade kunskap om att kommunicera med närstående och 

att det behövs mer utbildning inom området (Smythe, m.fl., 2016; Lehto, Kylmä & Åstedt-

Kurki, 2018; Coyne & Dieperink, 2017). De ansåg även att tiden till att tillgodose närståendes 

behov inte alltid räckte till för att sjuksköterskor ibland kunde vara stressade och upptagna 

med arbetsuppgifter (Hoffman & Riis Olsen, 2018; Aadal, m.fl., 2018). Sjuksköterskor tyckte 

att bristen på tid kunde påverka deras kontakt med närstående (Aadal, m.fl., 2018). Aadal, 

m.fl., (2018) hävdar att ”The nurses may find it difficult to meet the needs of the relatives, 

and it may completely shift the focus away from the patient” (s. 875). Sjuksköterskor ville inte 

att närstående skulle vara med och påverka vården av patienten (Hoffman & Riis Olsen, 

2018; Aadal, m.fl., 2018). De beskriver att de inte ville samarbeta med närstående i 

vårdandet av patienten och tyckte att det samtidigt var svårt att hjälpa närstående i kris trots 

att det var en viktig uppgift. När närstående blev inblandade i vården kunde både patienten 

och närstående vara i kris vilket gör att det kan bli en svårighet att hjälpa närstående tycker 

sjuksköterskor (Aadal, m.fl., 2018). De beskriver att de inte tyckte att det var deras uppgift att 

hjälpa närstående (Palan Lopez, m.fl., 2010; Coyne & Dieperink, 2017) och menade att deras 

roll endast var att rapportera observationer om patienten till närstående (Palan Lopez, m.fl., 

2010). 
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5.2 Främja välbefinnande  

I temat Främja välbefinnande framkom det att sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd 

till närstående var positiva och givande. Temat presenteras i följande subteman; Att vara en 

resurs och Att skapa goda relationer. 

5.2.1 Att vara en resurs 

Sjuksköterskor beskriver att de försökte öppna upp för en ömsesidig gemenskap med 

närstående (Lehto, m.fl., 2018; Bryon, m.fl., 2012; Hoffman & Riis Olsen, 2018; Mattila, 

m.fl., 2014; Aadal, m.fl., 2018). Ett sätt de gjorde för att skapa en gemensam ömsesidighet 

var genom att dela med sig av sina egna upplevelser och känslor av sorg och glädje menade 

sjuksköterskor (Aadal, m.fl., 2018; Mattila, m.fl., 2014). De upplevde att närstående visade 

tacksamhet när det fanns ömsesidighet och att det kunde underlätta i svåra situationer 

(Bryon, m.fl., 2012). Aadal m.fl. (2018) menar att ”The nurse considers it a nursing task also 

to embrace the relatives and provide the care and nursing that the relatives need” (s. 875).  

Sjuksköterskor beskriver att de ville visa omtanke till närstående (Aadal, m.fl., 2018; Zheng, 

m.fl., 2014; Mattila, m.fl., 2014; Andreassen Devik, m.fl., 2013) och att det även var en av 

deras professionella uppgift (Smythe, m.fl., 2016; Letho, m.fl., 2018; Zheng, m.fl., 2014; 

Mattila, m.fl., 2014; Palan Lopez, m.fl., 2010; Bryon, m.fl., 2012). Det var viktigt att vara 

medveten om hur kan närstående reagera känslomässigt för att avgöra om det var ett 

lämpligt tillfälle att visa omtanke till närstående beskriver sjuksköterskor (Hoffman & Riis 

Olsen, 2018; Mattila, m.fl., 2014; Aadal, m.fl., 2018; Letho, m.fl., 2018; Andreassen Devik, 

m.fl., 2013; Zheng, m.fl., 2014). Sjuksköterskor ville visa att de fanns där och upplevde att 

närstående uppskattade när de visade uppmärksamhet och omtanke och att det gav 

närstående tröst (Andreassen Devik, m.fl., 2013; Letho, m.fl., 2018; Mattila, m.fl., 2014). De 

beskriver att de uppmuntrade närstående till att ta sig egen tid för att ta hand om sig själv 

(Mattila, m.fl., 2014). Sjuksköterskor ansåg att d det var viktigt att låta närstående uttrycka 

sina känslor och kunna känna att de fick gråta (Letho, m.fl., 2018). Aadal m.fl. (2018) hävdar 

att ”A task for nurses is to talk to the family about their feelings” (s. 874).  

När närstående ställde frågor beskriver sjuksköterskor att de besvarade frågorna som 

närstående hade (Letho, m.fl., 2018; Mattila, m.fl., 2014; Hoffman & Riis Olsen, 2018). De 

tyckte att det är bra när närstående ställde frågor för att de då kunde få mer insikt i 

vårdsituationen kring patienten (Hoffman & Riis Olsen, 2018). Ibland kunde de ta upp 

tidigare frågor igen på nytt att diskutera med närstående för att upprätthålla kontinuitet 

menade sjuksköterskor (Mattila, m.fl., 2014). I en del situationer tog sjuksköterskor kontakt 

med läkaren för att ompröva utskrivning när närstående kunde känna sig osäkra inför 

patientens hemgång beskriver sjuksköterskor (Hoffman & Riis Olsen, 2018). När patienten 

till slut blev hemskickad beskriver sjuksköterskor att de visade närstående hur de skulle vara 

aktiva och delta i vården av patienten i hemmet. De erbjöd även närstående att kontakta 

sjuksköterskor via telefon vilket de tyckte gjorde att samtalen med närstående kunde bli mer 

privata än om samtalen sker ansikte mot ansikte (Letho, m.fl., 2018).  
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Sjuksköterskor beskriver att de gav närstående information om patientens tillstånd eller 

sjukdom (Letho, m.fl., 2018; Mattila, m.fl., 2014; Aadal, m.fl., 2018). De gav information om 

tillståndet eller sjukdomen genom att ge broschyrer och personliga instruktioner om 

vårdandet till närstående (Mattila, m.fl., 2014). Sjuksköterskor ansåg att när närstående var 

oroliga över patienten och återställde de lugnet genom att prata lugnt med de närstående. 

När patientens tillstånd försämrades upplevde sjuksköterskor att det var lättare att prata 

med närstående (Letho, m.fl., 2018). Genom att prata med närstående när patienten 

försämrades i sin sjukdom försökte sjuksköterskor mentalt förbereda närstående inför 

patientens död utan att de skulle förlora tro och hopp (Zheng, m.fl., 2014; Letho, m.fl., 2018). 

5.2.2 Att skapa goda relationer 

Sjuksköterskor ansåg att det var väsentligt att ha förtroende för närstående för att kunna 

skapa goda relationer (Mattila, m.fl., 2014; Hoffman & Riis Olsen, 2018; Letho, m.fl., 2018; 

Bryon, m.fl., 2012). De menar att förtroendet byggdes upp mellan sjuksköterskor och 

närstående när patienten hade vårdats under en längre tid och sjuksköterskor använde sin 

intuition (Bryon, m.fl., 2012; Letho, m.fl., 2018). Sjuksköterskor beskriver att när de gav 

förtroende kunde närstående känna trygghet (Letho, m.fl., 2018; Mattila, m.fl., 2014). När 

det fanns förtroende mellan sjuksköterskor och närstående kunde närstående lättare uttrycka 

sitt missnöje vilket skapade möjlighet till att åtgärda konflikter som kunde uppstå beskriver 

sjuksköterskor (Hoffman & Riis Olsen, 2018). Sjuksköterskor ansåg att det även var viktigt 

att det fanns förståelse mellan närstående och sjuksköterskorna (Mattila, m.fl., 2014; 

Hoffman & Riis Olsen, 2018; Letho, m.fl., 2018; Bryon, m.fl., 2012; Andreassen Devik, m.fl., 

2013). När det fanns en god personlig kontakt till närstående kunde det påverka 

inställningen i att vilja hjälpa närstående beskriver sjuksköterskor (Coyne & Dieperink, 2017; 

Bryon, m.fl., 2012; Hoffman & Riis Olsen, 2018). Ett exempel på hur sjuksköterskor kunde 

uppleva att en personlig kontakt till närstående som kunde påverka sjuksköterskor beskrivs i 

följande citat enligt Bryon m.fl. (2012) ”Because of their close relationship with and empathy 

for the family, the nurses experienced a feeling of ‘being touched by the family’s suffering’” (s. 

290).  

Sjuksköterskor beskriver att de ville främja närståendes relation till patienten för att de skulle 

dela den vårdande processen tillsammans (Zheng, m.fl., 2014; Mattila, m.fl., 2014; Aadal, 

m.fl., 2014). De menar att närstående och patienten fick utrymme att vara tillsammans själva 

för att främja relationen mellan de närstående och patienten (Letho, m.fl., 2018; Zheng, m.fl., 

2014). Sjuksköterskor beskriver att de även uppmuntrade närstående till att ta fysisk kontakt 

genom att hålla händer och genom ögonkontakt med patienten (Zheng, m.fl., 2014; Mattila, 

m.fl., 2014).  
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6 DISKUSSION  

Nedan presenteras resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion. Under 

resultatdiskussionen återkommer de teman som analyserats och kopplas ihop med lagar och 

riktlinjer, tidigare forskning och det valda vårdvetenskapliga perspektivet utifrån Erikssons 

teori. Därefter tas styrkor och svagheter upp i metoddiskussionen. I sista delen av avsnittet 

tas etiska överväganden upp som uppstått under examensarbetets gång under 

etikdiskussionen. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att sjuksköterskor kunde kritisera sig själva när de inte kunde tillgodose 

kraven som närstående hade vilket skapade känslor av frustration, däremot var det viktigt att 

låta närstående uttrycka sina känslor. I tidigare forskning framkom det att närstående kan 

önska att få mer hjälp från sjuksköterskor att hantera situationer exempel när de skulle få 

besked om patientens sjukdomstillstånd för att minska känslor av förtvivlan och ångest 

(Mattila, m.fl., 2014; Martin, 2016; Theed m.fl., 2016; Armitage, m.fl., 2009). Det tyder på att 

sjuksköterskor upplevde frustration över att inte kunna tillgodose närståendes krav medan 

närstående kan känna att de önskar att de fått mer hjälp från sjuksköterskor. Det går emot 

det Svensk Sjuksköterskeförening (2017a) menar om att sjuksköterskors ska ha en 

kompetens till att bemöta närståendes behov som i detta fall var att få mer hjälp från 

sjuksköterskor att hantera situationen. Däremot framkom det även i resultatet att 

sjuksköterskor upplever att det är viktigt med en personlig kontakt med närstående och att 

det kan påverka deras inställning till att hjälpa närstående. Svensk Sjuksköterskeförening 

(2017b) menar att sjuksköterskor ska lindra lidande och främja hälsa och agera för skydda att 

patientens eller närståendes hälsa riskeras. Det tyder på att trots att det finns svårigheter att 

tillgodose närståendes behov och att sjuksköterskor tyckte att en personlig kontakt hade 

betydelse för att göra det, ska sjuksköterskor ändå lindra lidande, främja hälsa och skydda 

närstående. 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor kunde uppleva att det var svårt med obekväma 

samtal med närstående. Trots det menar Eriksson (1987) att det är viktigt att samtala med 

människor för att få andra perspektiv på den aktuella situationen. Däremot visar tidigare 

forskning att närstående kan få samtal som var informativa från sjuksköterskor (Noome, 

m.fl., 2015; Kiljunen, m.fl., 2017; Mattila, m.fl., 2014; Armitage, Adams, Newell, Coates, 

Ziegler & Hodgson, 2009) och att det kunde lindra närståendes osäkerhet inför 

vårdsituationer (Mattila, m.fl., 2014; Armitage, m.fl., 2009). Resultatet visade att 

sjuksköterskor saknade kunskap om att kommunicera med närstående och att de behövs 

med utbildning inom området. Det går emot Svensk Sjuksköterskeförening (2017a) som 

menar att sjuksköterskor ska ha en förmåga att kommunicera med närstående på ett lyhört 

och respektfullt sätt med ett empatiskt förhållningssätt. Även Eriksson (1987) menar att 

kommunicera med andra är viktigt för att kunna möjliggöra vårdande.  
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Tidigare forskning visar att närstående tycker det är viktigt att ha en god kommunikation 

med sjuksköterskor (Mitchell & Chaboyser, 2010; Mattila, m.fl., 2014; Spelten, Timmis, 

Heald, Saskia. & Duijts, 2019; Kiljunen, m.fl., 2017; Armitage, m.fl., 2009; Muders, m.fl., 

2013) och när det finns en god kommunikation upplevde de att det fanns en bättre kontakt 

med sjuksköterskor (Mitchell & Chaboyser, 2010; Noome, m.fl., 2015). I resultatet framkom 

det att sjuksköterskor inte ville att närstående skulle påverka vården av patienten och att de 

inte ville samarbeta med de närstående. Det går emot Svensk Sjuksköterskeförening (2016) 

som menar att planeringen av vården sker tillsammans med patienten och närstående. Även 

Svensk Sjuksköterskeförening (2017a) hävdar att sjuksköterskor ska tillsammans med 

närstående ta beslut om vårdens innehåll, mål och uppföljning av vården tillsammans med 

närstående och patienten. Tidigare forskning visar att närstående kan känna att vården av 

patienten kan vara deras ansvar (Seiger Cronfalk, m.fl., 2017; Martin, 2016; Abendroth, m.fl., 

2011; Theed, m.fl., 2016; Bendixen, m.fl., 2016; Ginter & Radina, 2019) och att de önskar att 

de hade en större förståelse över vården av patienten (Oyebode, m.fl., 2013; Muders, m.fl., 

2013; Scollon, m.fl., 2018; Davis, m.fl., 2016; Magatha Latha, m.fl., 2016). 

Resultatet visade att sjuksköterskor försökte öppna upp för en ömsesidig gemenskap med 

närstående. De delade med sig av sina egna upplevelser och känslor av sorg och glädje för att 

skapa en ömsesidig gemenskap och att närstående visade tacksamhet och att det kunde 

underlätta svåra situationer. Det stämmer överens med Svensk Sjuksköterskeförening (2016) 

som menar att det är viktigt som vårdare att reflektera över personers ömsesidiga beroende 

av varandra och att se över den kliniska situationen. Även Eriksson (1987) hävdar att 

ömsesidighet finns i en relation. I tidigare forskning framkom det att närstående uppskattade 

när sjuksköterskor visade att de fanns där (Spelten, m.fl., 2019) och att trots att patienten 

avlidit ställde sjuksköterskorna fortfarande upp för närstående (Spelten, m.fl., 2019; Noome, 

m.fl., 2015). 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor ville visa omtanke till närstående och att det även 

var en professionell uppgift de hade. Det stämmer överens med Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) som menar att hälso- och sjukvårdspersonal ska visa omtanke och hänsyn till 

närstående. Det visades i tidigare forskning att närstående uppskattade när sjuksköterskor 

visade att de bryr sig trots att det inte var något som de förväntade sig (Noome, m.fl., 2015). 

Det tyder på att trots att närstående inte förväntade sig att sjuksköterskor ska visa att de bryr 

sig, följde sjuksköterskor Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och visade 

omtanke. Resultatet visade att sjuksköterskor tyckte om närstående som ställde frågor för att 

de fick mer insikt i vårdsituationen kring patienten och de upprätthöll kontinuitet med 

närstående genom att ta upp tidigare frågor på nytt. Tidigare forskning visar att närstående 

tyckte om när sjuksköterskor besvarade deras frågor och att de även kan hjälpa till att ställa 

frågor (Noome, m.fl., 2015). När sjuksköterskor ignorerade närståendes frågor lät de istället 

bli att ställa frågorna (Mattila, m.fl., 2014). Det tyder på att både sjuksköterskor och 

närstående upplevde att det var positivt att sjuksköterskor ställde frågor. 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor tog kontakt med läkare när närstående kände sig 

osäkra inför patientens hemgång. När patienten sedan blev hemskickad visade 

sjuksköterskor hur närstående skulle bli aktiva och delta i vården i hemmet.  
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Tidigare forskning visar att när sjuksköterskor ger stöd efter patientens hemgång känner 

närstående känslor av hoppfullhet och att självförtroendet stärks av att klara av vården i 

hemmet (Mattila, m.fl., 2014; Martin, 2016). Närstående tycker om när sjuksköterskor 

effektiviserar och organiserar vården i hemmet för patienten (Spelten, m.fl., 2019). Resultatet 

visar att sjuksköterskor gav närstående information om patientens tillstånd eller sjukdom 

genom att exempel ge broschyrer och personliga instruktioner om vårdandet. Det stämmer 

överens med Patientenlagen (SFS 2014:821) som hävdar att närstående ska få information 

om möjlighet finns och sekretess inte förhindrar det. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 

menar att information får lämnas till närstående om det finns risk för vårdskada och om 

patienten själv inte kan ta del av informationen. Det framkommer i tidigare forskning att 

närstående tycker att det är viktigt att få information om patientens sjukdom (Seiger 

Cronfalk, m.fl., 2017; Oyebode, m.fl., 2013; Muders, m.fl., 2013; Holst-Hansson, m.fl., 2017; 

Bendixen, m.fl., 2018; Ginter & Radina, 2019) och att de kände mer säkerhet när de fick 

information om patientens tillstånd (Bendixen, m.fl., 2018; Ginter & Radina, 2019). Enligt 

Svensk Sjuksköterskeförening (2017b) ska sjuksköterskor visa ett gott omdöme i hanteringen 

av information för att inte riskera den personliga integriteten för patienten eller närstående. 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor tyckte att det var väsentligt att ha förtroende för 

närstående för att kunna skapa goda relationer. De menar att förtroendet byggdes upp 

mellan sjuksköterskor och närstående när patienten hade vårdats under en längre tid och när 

de gav förtroende kunde närstående känna trygghet. Det stämmer överens med Svensk 

Sjuksköterskeförening (2017a) som menar att sjuksköterskor ska ha förmåga till att tillföra 

en pålitlig relation till patienten och närstående och ansvarar för omvårdnaden sker med 

värdighet. Eriksson (1995) menar att vårdande relationer sker i relation till andra människor 

i ett möte med kärlek. Även den naturliga vården innefattar att förtroendet till 

medmänniskor skapar förutsättning att utveckla god hälsa. Resultatet visade att 

sjuksköterskor tycker det är viktigt att det finns förståelse mellan sjuksköterskor och 

närstående. Det stärks av Eriksson (1995) som menar att det finns ett samband mellan hälsa 

och vänskap och att det kan framträda i förståelse. Tidigare forskning visar att närstående 

uppskattar när sjuksköterskor ställde upp under sen sörjande tiden och hade förståelse för 

det närstående gick igenom inför patientens begravning (Spelten, m.fl., 2019). Det tyder på 

att både sjuksköterskor och närstående tycker att det är viktigt att ha förståelse. 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor ville främja närståendes relation till patienten för 

att de skulle dela den vårdande processen tillsammans. Sjuksköterskor gav närstående och 

patienten utrymme till att vara tillsammans själva för att främja deras relation. De 

uppmuntrade även närstående till att ta fysisk kontakt med patienten genom att hålla händer 

och ta ögonkontakt med patienten. Det visas i tidigare forskning att närstående upplever att 

relationen mellan närstående och patienten förändrades negativt efter sjukdomsbeskedet 

(Theed, m.fl., 2016; Abendroth, m.fl., 2011; Martin, 2016; Vikström, Josephsson, Stigsdotter-

Neely & Nygård, 2008; Seiger Cronfalk, m.fl., 2017; Hashemi-Ghasemabadi, m.fl., 2016). 

Eriksson (1995) hävdar att vårdande relationer är grundläggande för att omvårdnaden ska 

fungera. Eriksson (1987) menar att vårdande relationer innebär att vårdandet sker i relation 

mellan en själv och andra människor i medvärlden. I medvärlden sker vårdandet av den 

enskilda människan som även innebär att vårda den enskilde människans relationer.  
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Vidare beskriver Eriksson (1995) att när människan är tillsammans med sina närstående 

skapas förutsättning för den naturliga vården där människan kan uppnå välbefinnande och 

tillfredställelse genom relationerna till andra. Det tyder på att genom att sjuksköterskor 

främjar närståendes relation till patienten som närstående upplevde påverkades negativt av 

att patienten drabbats av sjukdom, kan välbefinnande och tillfredställelse uppnås. Det kan 

ske genom att sjuksköterskor vårdar patientens medvärld vilket innebär att vårda patientens 

relation till närstående. I tidigare forskning beskriver även närstående att sjuksköterskor 

försökte skapa delaktighet i vårdandet av patienten utan att ställa några krav (Mattila, 

Kaunonen, Aalto & Åstedt-Kurki, 2014; Mitchell & Chaboyser, 2010; Kiljunen, Kankkunen, 

Partanen & Välimäki, 2017; Noome, Dijkstra, van Leeuwen & Vloet, 2015). De beskriver att 

sjuksköterskor gjorde det genom att främja att närstående ska delta i patientens vardagliga 

aktiviteter (Kiljunen, m.fl., 2017). Även Patientlagen (2014:821) hävdar att närstående ska få 

möjlighet att vara delaktig i vården av patienten om det är lämpligt och inte sekretess 

förhindrar det. Vidare beskriver Eriksson (1987) att människor har ett begär av att känna 

delaktighet till andra människor. Det tyder på att sjuksköterskors försök av att främja att 

närstående och patienten skulle dela den vårdande processen tillsammans inte endast fanns 

med i lagen, utan att även närstående beskriver att sjuksköterskor försökte främja deras 

delaktighet genom patientens vardagliga aktiviteter. Det stärks ytterligare av det Eriksson 

(1987) menar att det är ett av människans begär att känna delaktighet. 

6.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ design är lämplig för en studie som ska beskriva personers levda erfarenheter 

och att beskriva ett fenomen (Polit & Beck, 2016). Det valda fenomenet undersöks utifrån en 

specifik grupp personer (Segesten, 2017a). Syftet i examensarbetet är att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av att stödja närstående, därför valdes Evans (2002) 

analysmetod för en kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes för att analysera 

fenomenet erfarenheter. Analysmetoden valdes för att urskilja likheter och skillnader och 

sammanställa tidigare forskning inom det valda området för att komma fram till nya 

synteser.  

Artiklar som kommer från betaldatabaser exempelvis CINAHL plus har oftast genomgått en 

starkare kvalitetsgranskning i jämförelse med artiklar som finns publicerade gratis på 

internet (Segesten, 2017b). Genom att sökningarna sker i flera databaser som inkluderar 

omvårdnad stärks examensarbetets trovärdighet och möjligheten att hitta relevanta artiklar 

ökar (Henricson, 2017). I examensarbetet har databaserna CINAHL plus och PUBMED 

används för att söka fram vetenskapliga artiklar. Trovärdigheten i examensarbetet ökar om 

alla vetenskapliga artiklar som används i examensarbetet är peer reviewed då dessa artiklar 

bedöms som vetenskapliga (Henricson, 2017). För att resultatet ska bli trovärdigt är alla de 

utvalda artiklarna peer reviewed. Boolesk sökteknik kan användas med söktermerna AND 

och OR för att få fram ett bra ett bra urval genom att göra kombinerade sökningar. AND kan 

användas för att kombinera ord i samma sökning för att få fram artiklar som har med fler 

termer. OR kan användas för att få träffar på någon av två termer (Östlundh, 2017). I 

examensarbetet användes boolesk sökteknik för att göra kombinerade sökningar med AND. 
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Exempel hur boolesk använder var Nurses experience AND Support relatives för att få fram 

sjuksköterskors erfarenheter och att stödja närstående i samma sökning. Däremot valdes det 

i examensarbetet att inte använda OR för att begränsa sökningarna. 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier finns med för att avgränsa sökningarna och 

stärker även kvalitén i resultatet (Friberg, 2017b). Inklusionskriterier kan exempel vara inom 

ett åldersspann eller en viss sjukdomsgrupp som diabetiker. Exklusionskriterier är kriterier 

som väljs bort från inklusionskriterierna som exempel en diabetiker som exkluderas på 

grund av att personen är gravid (Billhult, 2017). Inklusionskriterier som valdes i 

examensarbetet var bland annat att vetenskapliga artiklarna som valdes ut var publicerade 

mellan åren 2010-2019 och på det engelska språket. I examensarbetet valdes artiklar som var 

publicerade innan år 2010 bort för att undersöka relativt ny forskning. Artiklarna i som 

återfanns till examensarbetets resultat var skrivna på engelska och översattes till svenska. 

Översättningen från engelska till svenska kan medföra en risk att inte bli korrekt eller rätt 

förstådd. För att minska risken för feltolkning av de vetenskapliga artiklarna översattes 

texten i artiklarna flera gånger. En del ord var svåra att översätta från det engelska språket 

till svenska, för att utföra en så bra översättning som möjligt användes en ordbok och 

Swedish MeSH-termer som hjälp. Exempel på exklusionskriterier som valdes till 

examensarbetet var sjuksköterskor som har en specialistutbildning och närstående som var 

föräldrar till barn. Specialistsjuksköterskor valdes bort för att det inte ansågs vara relevant då 

examensarbetet skrivs på grundnivå i utbildningen. Föräldrar till barn valdes även bort då 

det inte ansågs relevant att undersöka barn som patienter då även de kan behöva en 

specialiserad vård i vissa fall. Nyckelfynden som valdes ut från vetenskapliga artiklarna och 

lästes upp i upprepade gånger för att minska risken för att nyckelfynden skulle misstolkades. 

Manuell sökning betyder att författare på egen hand går igenom material som 

tidskriftsartiklar eller böcker för att hitta relevant information (Östlund, 2017). En artikel 

som hittades hade en referenslista med artiklar som hade flera intressanta rubriker. Där 

hittades av en de valda vetenskapliga artiklarna till examensarbetet. Den funna artikeln 

återfanns därefter i databasen PubMed. 

Överförbarhet inom forskning innebär att resultatets fynd kan överföras eller appliceras i 

andra kontexter och grupper (Polit & Beck, 2016). I examensarbetet identifierades likheter i 

fynden från de valda vetenskapliga artiklarnas resultat som visar på att fynden stämmer 

överens i olika sammanhang och är därför överförbara till viss del. Eftersom kvalitativa 

artiklar med erfarenheter har undersökts och människor har olika erfarenheter som är unika 

gör det att resultatet inte är helt och hållet överförbart. Trovärdigheten påverkas av att 

metoden ska vara korrekt och tydligt presenterad för att stärka arbetets resultat och kvalité 

(Polit & Beck, 2016). För att resultatet ska vara trovärdigt beskrivs tillvägagångssätt i 

datainsamlingen, Evans (2002) analysmetod och vilka etiska överväganden som används så 

tydligt och utförligt som gått. Trovärdigheten i examensarbetet stärks av att någon 

utomstående exempelvis kollega, studiekamrat eller handledare diskuterar den preliminära 

tolkningen av resultatet och granskar analysen under arbetsprocessen (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). Under examensarbetets gång har handledare och studiekamrater varit med i 

diskussioner av resultatet och analysen ett flertal gånger vilket stärker trovärdigheten i 

arbetet. Det är även bra att diskutera med andra om teman och underteman för att diskutera 

om de överensstämmer (Mårtensson & Fridlund, 2017). För att säkerhetsställa att teman och 
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subteman stämde överens med resultatet från fler perspektiv diskuterades även det med 

studiekamrater och handledare för att stärka trovärdigheten.  

Giltighet innebär inom forskning att resultatet är objektivt, väl grundat och endast 

undersöker det som ska undersökas (Polit & Beck, 2016). Giltigheten i detta examensarbete 

stärks av ett objektivs förhållningssätt som pågått under hela analysen av de vetenskapliga 

artiklarna och inte tolkat något resultat. De valda vetenskapliga artiklarna var även peer 

review för att giltigheten skulle stärkas ytterligare. Giltigheten i examensarbetet stärks även 

genom att ha kontrollerat artiklarna i ULRICHSWEB för att säkerhetsställa att artiklarna 

blivit granskade. Vidare stärks examensarbetets giltighet av att det tillförts en noggrann 

referering genom hela arbetsprocessens gång. Ytterligare stärks de vetenskapliga artiklarna i 

examensarbetets giltighet genom kvalitetsgranskningen som är inspirerad av Friberg 

(2017b). De vetenskapliga artiklarna bedömdes ha en hög kvalité om de fick 8 poäng av 9. 

Alla valda vetenskapliga artiklar bedömdes och fick 9/9 poäng vilket stärker giltigheten i 

examensarbetet. 

6.3 Etikdiskussion 

Förförståelse innebär att redan innan examensarbetet har påbörjats finns redan en del 

kunskap, värderingar och erfarenheter om ämnet. Det betyder att erfarenheter finns sedan 

tidigare utanför den akademiska utbildningen som ger inflytande på examensarbetet. De 

tidigare erfarenheterna utgör en reflektion över tidigare bakgrund och vad den har för 

inverkan. Att ha ett reflekterande förhållningssätt om den egna förförståelsen stärker 

examensarbetets trovärdighet eftersom innehållet är genomtänkt. Läsare får möjlighet till att 

avgöra om författaren dragit egna slutsatser från förförståelse eller om slutsatser dragits från 

studiens huvudsakliga resultat (Pribe & Landström, 2017). På grund av tidigare erfarenheter 

inom äldrevården har det redan gett möjlighet att se hur det är att arbeta med närstående till 

patienter som vårdas vilket har bidragit till en förförståelse för ämnet sedan innan arbetets 

början. Under examensarbetets gång har reflektioner pågått utifrån tidigare kliniska 

erfarenheter och upplevelser efter att ha stött på närstående till personer som vårdats. Trots 

det har förförståelsen i den mån som gått lagts åt sidan under hela examensarbetets process. 

Enligt Polit & Beck (2016) är etik i samband med studier att skydda den publicerade 

forskningen. Det är inte tillåtet att med avsikt medvetet fabricera genom att framställa eget 

resultat, att vrida tidigare forskning eller att plagiera annan forskares idéer och resultat. 

Under hela arbetet av examensarbetet har resultatet från vetenskapliga artiklar analyserats 

så neutralt och objektivt som möjligt för att inte omtolka forskningen med förförståelsen.  

Genom att använda citat stärks validiteten i studien, däremot blir det lättare att söka fram 

ursprungskällan vid användandet av citat. En del forskare menar att när exakta 

formuleringar används är det lätt att spåra korrekt källa och upphovsman och att citat därför 

inte bör användas (Ali & Skärsäter, 2017). Citat användes i varje subtema i examensarbetet 

för att stärka validiteten i resultatet. I examensarbetet har det inte tagits med citat från vad 

enskilda personer har uttryckt utan har citerat ordagrant från forskarens egna ord i de valda 

vetenskapliga artiklarna. Det var inte relevant att citera deltagare ordagrant i de 
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vetenskapliga artiklarna eftersom det inte funnits möjlighet att fråga deltagarna personligen 

om det varit godkänt att använda citaten. Vid användning av citat är det viktigt att referera 

korrekt genom att använda referatteknik (Kjellström, 2017).  

Ett etiskt förhållningssätt i en studie fokuserar på att inte plagiera eller förvränga ett 

forskningsresultat. Att plagiera innebär att författaren tar innehåll från en källa utan att 

hänvisa till den och räknas därmed som stöld (Codex, 2019).  

När forskare har plagierat ett resultat eller inte har refererat korrekt skapas en oärlighet i 

forskningsresultatet. Oärlighet kan leda till orättvisor i forskningssamhället då forskningen 

kan anses inte ha en god forskningssed som kan leda till att andra forskare också plagierar 

eller inte refererar rätt. Det viktigt att inte tolerera plagiat och att inte ha refererat korrekt 

(Vetenskapsrådet, 2017). I examensarbetet har referering utförts enligt American 

Psychological Association (2020) för att tydligt kunna återge varifrån texten har sin 

ursprungskälla och att inte plagiera material från andra forskare. Genom att tydligt har 

skrivit ut ursprungskällan till citaten och annan text som framkommit i resultatet har det 

bidragit till att undvika risk för plagiat i examensarbetet. Codex (2019) nämner att de 

vetenskapliga artiklarna som är peer review innebär att en forskningsetisk nämnd har 

granskat artiklarna och att forskaren har skyldighet till att forskningen motsvarar de 

vetenskapliga kraven. I examensarbetet valdes det att endast använda artiklar som var peer 

review för att säkerhetsställa att artiklarna var forskningsetiskt granskad. 

7 SLUTSATS 

Examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att stödja närstående. 

Det framkom i resultatet i examensarbetet att sjuksköterskor upplevde svårigheter i att stödja 

på grund av känslor av frustration att inte kunna tillgodose närståendes krav och rädsla inför 

obekväma samtal. Sjuksköterskor upplevde att de saknade kunskap och att det behövs mer 

utbildning om att kommunicera med närstående. När sjuksköterskor var stressade och 

upptagna med sina arbetsuppgifter kände de att tiden till närståendes behov inte räckte till. 

Sjuksköterskor upplevde även att de inte alltid ville samarbeta med närstående. Trots det 

upplevde sjuksköterskor att det var deras professionella uppgift att visa omtanke till 

närstående. De försökte främja närståendes delaktighet i vården av patienten och gav 

närstående information om patientens sjukdom. Det var viktigt att skapa en förtroendefull 

och förstående relation med närstående tyckte sjuksköterskor. När det fanns en god relation 

mellan sjuksköterskor och närstående tyckte sjuksköterskor att det var lättare att hjälpa 

närstående. Sjuksköterskor försökte främja närståendes relation till patienten för att de 

skulle dela den vårdande processen tillsammans genom att ge utrymme och uppmuntra 

närstående att ta fysisk kontakt med patienten. Eftersom syftet i examensarbetet var att 

beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att stödja närstående innebär det att resultatet kan 

till exempel användas i utbildningssyfte och för verksamheter inom vård och omsorg för att 

utveckla arbetet inom området. 
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8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Närstående till patienten kunde önska att de fick mer hjälp från sjuksköterskor att hantera 

vissa situationer för att minska känslor av förtvivlan och ångest. Resultatet i examensarbetet 

visade att sjuksköterskor saknade kunskap och utbildning om att kommunicera med 

närstående. Stödet från sjuksköterskor till närstående är idag bristande. Vidare studier inom 

området kan därför bidra till att forma efterfrågade tillvägagångssätt till verksamheter inom 

vård och omsorg som kan effektivisera och underlätta stödet från sjuksköterskor till 

närstående. För att sjuksköterskor ska kunna stödja närstående behövs ytterligare forskning 

om vad närstående efterfrågar för stöd från verksamheter inom vård och omsorg samt om 

strategier för att sjuksköterskor ska kommunicera med närstående. Förståelse för vad 

närstående behöver för stöd och hur sjuksköterskor ska ha lättare att kommunicera med 

närstående kan bidra till utvecklingen av stödjande åtgärder från verksamheter inom vård 

och omsorg. Det kan främja hälsa och välbefinnande för närstående och kan underlätta 

kommunikationen med närstående för sjuksköterskor. 
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