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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: När en person drabbas av en sjukdom så påverkas även hens närstående. 
Sjuksköterskans uppgift kan därför vara att bedriva en familjefokuserad omvårdnad som 
inriktar sig på att se patienten och dennes närstående som en helhet. När en person drabbas 
av sjukdom kan dennes liv förändras. Närståendes delaktighet och förståelse kan därför vara 
viktiga, för att patienten ska få ett så fungerande vardagsliv som möjligt i sin förändrade 
livssituation. 

Syfte: Syftet är att skapa en översikt inom forskning av närståendes delaktighet i 
omvårdnaden. 

Metod: Allmän litteraturöversikt, där studier med både kvalitativ och kvantitativ ansats har 
granskats och analyserats. Likheter och skillnader har sedan jämförts och sammanställts i 
resultatet. 

Resultat: Det framkom att alla situationer där närstående görs delaktiga i omvårdnaden är 
olika. Det finns både positiva och negativa upplevelser och aspekter på närståendes 
delaktighet. Resultatet redovisas ur patienters, närståendes och sjuksköterskor perspektiv. 

Slutsats: Sjuksköterskan har ett ansvar att i samråd med patienten, i de fall det är möjligt, 
avgöra om och på vilket sätt samt när det anses möjligt och lämpligt att göra närstående 
delaktiga i omvårdnaden. Genom erfarenhet kan sjuksköterskan lära sig hantera närståendes 
delaktighet i omvårdnaden med en finkänslighet. 

Nyckelord: Delaktighet, Familjefokuserad omvårdnad, Litteraturöversikt, Närstående.   



ABSTRACT 

Background: When a person is affected by a disease their relatives are affected as well. 
Because of this the nurses task can be to conduct family-centered care that focus on seeing 
the patients and their relatives’ as a whole. When a person is affected by a disease their lives 
could change. Relatives participation and understanding can be important for the patient to 
have as functioning daily life as possible in their changing life situation. 

Aim: The aim is to create a review in research of relatives’ participation in nursing.  

Method: Literature-review, where studies with qualitative and quantitative approach have 
been reviewed and analyzed. Similarities and differences has been compared and compiled in 
the result. 

Result: It appeared that all situations where relatives participated in the care where 
different. There were both positive and negative experiences and aspects on relatives’ 
participation. The result is presented from patients’, relatives’ and nurses point of view. 

Conclusion: Nurses have a responsibility to consult with the patient, if it is possible, and 
decide if and in what way when it is considered possible and suitable to make the relatives’ 
participate in the care. Through experience a nurse can learn to manage relatives’ 
participation in nursing with a delicate touch. 

Keywords: Family-centered care, Literature-review, Participation, Relatives. 
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1 INLEDNING 

Från skolan fick vi ett antal förslag gällande intresseområden presenterade för oss att skriva 
vårt examensarbete om. Förslaget som tilltalade oss var att undersöka sjuksköterskans 
ansvar avseende vikten av att vårda anhöriga/närstående, beskrivet ur 
patient/anhörig/närstående/sjuksköterskeperspektiv. Inspirationen till intresseområdet 
kommer från sjuksköterskor och distriktsjuksköterskor i Västmanlands läns landsting.  

Vi båda fick tidigt i livet uppleva att en nära familjemedlem drabbades av cancer. Att som 
närstående stå utan information eller kunskaper gjorde oss ofta handfallna. Många gånger 
glömde vårdpersonalen att informera oss om vården eller behandlingen samt om 
biverkningar som uppstod när familjemedlemmen kommit hem. Att studera hur andra 
närstående erfarit sin delaktighet i omvårdnaden av en sjuk familjemedlem har givit oss en 
möjlighet i och med detta arbete att få en bredare kunskap och förståelse vid sidan av våra 
egna erfarenheter. En av oss har erfarenheten av att leva med en kronisk sjukdom. I detta fall 
diabetes, som mycket handlar om livsrutiner och hot om komplikationer. Detta faktum ökade 
vårt intresse för det valda ämnet. Förståelse för patientens situation som en helhet med sin 
livsvärld där närståendes vilja eller ovilja till delaktighet i omvårdnaden är viktig. Att få en 
ökad kunskap och förståelse för hur omvårdnad kan upplevas från samtliga parters 
utgångspunkt kan öka vår förståelse i vårt framtida yrke. Det vill säga vikten av god kvalitet i 
omvårdnaden där närståendes görs delaktiga i så hög utsträckning som möjligt och efter 
patientens medgivande. För att öka helhetsbilden har vi valt att utgå från patienters, 
närståendes och sjuksköterskors perspektiv i detta arbete. 

2 BAKGRUND 

Betydelsen av begreppen närstående och delaktighet kan variera inom olika discipliner. 
Nedan presenteras därför definitionerna som detta arbete utgår ifrån. Upplevelser av att leva 
med en sjukdom presenteras under tidigare forskning, samt en beskrivning av närståendes 
delaktighet ur ett historiskt perspektiv. Det teoretiska perspektivet på familjefokuserad 
omvårdnad utgår från Wright och Leahey (2013). Lagar och förordningar som berör 
närståendes delaktighet i vården presenteras även. 
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2.1 Definitioner 

Begreppen närstående och delaktighet definieras. Andra begrepp av liknande betydelse har 
definierats för att öka förståelsen för varför de inte har använts i detta arbete.  

2.1.1 Närstående  

Anhörig kan enligt Socialstyrelsen (2010) vara en person som är släkt med den enskilde 
individen eller en nära släkting till den enskilda individen. Anhörig kan således vara en 
förälder, syskon eller en nära släkting till personen. Enligt Socialstyrelsen (2010) så är 
närstående en person som har en nära relation till den enskilda individen, utan att behöva ha 
några blodsband eller juridiskt bindande band till personen. En närstående kan vara en vän 
eller en familjemedlem som personen har en nära kontakt med. Hur begreppet familj 
definieras ändras över tid, traditionellt har familj setts som en enhet av mamma, pappa och 
barn. Familj kan nu även vara mer en emotionell koppling personer emellan än blodsband. 
Där familjen är självvald, en grupp individer som själva anser sig vara en familj (Benzein, 
Hagberg & Saveman, 2012).  

I det här examensarbetet kommer ordet närstående att användas i alla sammanhang, oavsett 
om det syftar på en vän eller en familjemedlem. Dock kommer ordet familj användas i det 
teoretiska perspektivet. Det för att inte ändra på Wright och Leaheys omvårdnadsteori av en 
familjefokuserad omvårdnad. 

2.1.2 Delaktighet 

Nationalencyklopedin (2016) definierar ordet involvera som att någon kommer att bli 
inblandade i något. Ordet tolkas som att en person blir inblandad i något ofrivilligt. Medan 
ordet inkludera definieras enligt Nationalencyklopedin (2016) som att låta någon ingå i en 
viss grupp eller sammanhang. Således tolkas ordet som att personen frivilligt får ingå i 
sammanhanget. Ordet delaktighet däremot definieras som att någon medverkar och har 
medinflytande över en situation. Personen som har delaktighet i sammanhanget ska även ha 
en känsla av att vara till nytta (Nationalencyklopedin, 2016).  

Ordet delaktighet har använts i arbetet då det kan anses vara överensstämmande med 
närståendes inblandning i en familjefokuserad omvårdnad. Eftersom närstående kan 
medverka och kan ha ett medinflytande i en familjefokuserad omvårdnad. 

2.2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning av patienters upplevelser av att leva med en sjukdom redovisas. Anledning 
till detta är att få ökad kunskap om hur det är att leva med en sjukdom.  
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2.2.1 Leva med en sjukdom 

Bara för att en patient lever med en sjukdom som kan kräva livslång behandling, så behöver 
de inte uppleva att de är döende på grund av sin sjukdom (Lowey, Norton, Quinn & Quill, 
2013). Det är symtomen och okunskap som kan orsaka lidande hos patienten och påverka 
livskvaliteten (Duck m.fl., 2015; Gabriel, Figueiredo, Jácome, Cruz & Marques, 2014; Lowey 
m.fl., 2013; Winger, Ekstedt, Wyller & Helseth, 2014). När symtom förvärras förknippas det 
inte alltid med att en patient närmar sig döden (Lowey m.fl., 2013). Andra patienter kan 
känna att de närmar sig döden även utan uttalad information om sitt tillstånd (Lowey m.fl., 
2013). Patienten kan vara i behov av att få tydlig information om sjukdomen, dess utveckling 
och åtgärder för att dämpa sin oro (Lowey m.fl., 2013; Stridsman, Lindberg & Skär, 2014). 
Även lång väntan på att få information om sjukdomen och åtgärder kan orsaka en ökad oro 
och stress hos patienten (Duck m.fl., 2015).  Men alla patienter vill inte alltid få information 
om sjukdomens utveckling, då de upplever att det kan skapa en ökad oro (Lowey m.fl., 2013). 

Det är inte alltid personen som lider av en sjukdom inser att symtomen har kommit till att ta 
över hens liv. Men på grund av sjukdom och symtom orkar de inte med sitt vanliga aktiva liv. 
En känsla av att det är något fel med kroppen gör att de inte kan leva sitt normala liv 
(Stridsman m.fl., 2014). Symtomen kan påverka personen så att hen inte orkar gå upp ur 
sängen på morgonen och orkar inte gå till jobbet utan är tvungen att stanna hemma (Gabriel 
m.fl., 2014; Winger m.fl., 2014). Andra personer i närheten som inte förstår att symtomen är 
verkliga kan uppfatta personen som lat (Winger m.fl., 2014). Patienten kan uppleva att de 
glider isär från sina närstående och blir lämnade kvar ensamma (Kvaal, Halding & Kvigne, 
2014).  Detta kan leda till en känsla av ensamhet och att de blir uteslutna från livet, att andras 
liv fortsätter medan deras liv pausats (Kvaal m.fl., 2014; Winger m.fl., 2014). Känslan av att 
vara ensam förknippas ofta med negativa känslor och tomhet. Ensamheten kan vara en 
bidragande faktor till att patienten missköter sin sjukdom och symtomen förvärras, då de 
upplever en känsla av meningslöshet. Att åtminstone ha en närstående att vända sig till 
skulle minska känslan av att vara ensam. Vissa patienter ser dock ensamheten som en 
möjlighet att utvecklas och bli stark som person (Kvaal m.fl., 2014).  

Det är många patienter som uppger att de vill känna sig självständiga och klarar sig utan 
hjälp (Duck m.fl., 2015; Lowey m.fl., 2013). Men i och med sjukdomen kan de uppleva att de 
inte har kontroll över sitt liv, att de inte orkar med vardagliga sysslor. Detta kan ge en känsla 
av att de har förlorat sitt liv, att de hade och har förlorat sin roll och identitet i samhället och 
inom sin bekantskap (Duck m.fl. 2015; Gabriel m.fl., 2014). Det är därför en sjuk person 
måste lära känna sin förändrade kropp och hitta nya vägar att anpassa sin vardag efter sina 
begränsningar (Winger m.fl., 2014). Även om en sjukdom kan vara tidskrävande så är det nu 
en del av personens vardag (Lowey m.fl., 2013). 

2.3 Närståendes delaktighet ur ett historiskt perspektiv 

Närståendes roll i vården har ändrats genom tiden. Tidigare under bondesamhället vårdades 
en person med en sjukdom oftast i hemmet av sina närstående. När industrisamhället 
utvecklades och familjerna flyttade in till städerna försköts vårdansvaret till samhället och 



4 

professionaliserades. I och med att sjukvården har institutionaliserats och blivit mer 
högteknologiskt i det moderna samhället händer det att närstående utelämnas från 
vårdandet. Dock i och med att vårdplatser reduceras och förflyttas mer till hemmiljö och att 
egenvården utvecklas blir det allt mer viktigt att inkludera närstående i vårdandet (Carlsson 
& Wennman-Larsen, 2009). 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

I det här arbetet har Wright och Leaheys (2013) teoretiska perspektiv av begreppet 
familjefokuserad omvårdnad använts. Wright och Leahey (2013) skriver att viktiga händelser 
som födelse och död har flyttats till vårdinstitutioner. Det är först när sjuksköterskor kan 
bedriva en familjefokuserad omvårdnad som familjen blir en del av vårdandet igen. 

2.4.1 Familjefokuserad omvårdnad 

Med familjefokuserad omvårdnad skriver Wright och Leahey (2013) att sjuksköterskor i sin 
bedömning inte bara ser till den enskilda patienten utan till hela familjen. De poängterar att 
patienten ska ses som en enhet med familjen. I deras Calgrymodell använder de sig av olika 
teorier. En teori är en systemteori där familjen ska ses som ett system. Familjen jämförs med 
en fyra-fem delad mobil, där de separata delarna som hänger i mobilen tillsammans bildar en 
balans. När en del fångas av ett vinddrag så påverkas alla delarna och mobilen hamnar i 
obalans. Vissa delar hamnar i större obalans men Wright och Leahey (2013) beskriver hur 
helheten gradvis påverkar de enskilda delarna till att återfå balans igen. 

Det första begreppet som använts i Wright och Leaheys (2013) systemteori är att 
familjesystem är en del av större suprasystem som också består av flera olika subsystem. Ett 
suprasystem är således ett större system som innehåller flera subsystem. Suprasystem kan 
exempelvis vara ett samhälle, grannskap eller en förening. Subsystemen i familjen kan bestå 
av make-maka- system, syskonsystem och föräldrar-barn-system. Dessa system är 
uppbyggda av individer som är ytterligare ett subsystem. Individerna består av flera system 
till exempel psykologiska och fysiologiska system. Familjer är på samma sätt med i olika 
suprasystem så som församlingar, intresseföreningar eller släktskap. När arbete med 
familjen sker är det viktigt att identifiera vilka som ingår i familjen, vilka olika system 
familjen ingår i. 

Det andra begreppet i systemteorin är att familjen är mer än summan av alla delar. Att 
studera hela familjen och inte bara de enskilda familjemedlemmarna och hur de interagerar 
sinsemellan kan också ge en bättre förklaring till de enskilda individernas funktion och 
beteende. De menar också att det är lättare att förstå individen om personen är i ett större 
sammanhang. 

Tredje begreppet i Wright och Leaheys (2013) systemteori handlar om att det är viktigt att 
förstå att en förändring hos en av familjemedlemmarna har effekt på de andra i familjen 
precis som den fyra-fem delade mobilen. Det eftersom att en i familjen beter sig annorlunda 
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än förut och de olika delarna av familjen hamnar i obalans. Detta begrepp kan också 
användas för att förstå konsekvenser på intrång i familjesystem.  

I det fjärde begreppet skriver Wright och Leahey (2013) att familjen har förmågan att skapa 
en balans mellan förändring som sker och stabilitet. Det innebär att familjerna lever i en 
ständig förändring men försöker samtidigt upprätthålla en balans. När en förändring sker 
medför det en störning i balansen vilket leder till en omstrukturering inom familjen. De 
skriver att det här begreppet är det svåraste att förstå för sjuksköterskor, tanken på att det 
finns en balans mellan förändring och stabilitet. Det beror på att familjer framstår antingen i 
att vara i en förändring eller stabilt läge. Men med mer erfarenhet så är det lättare att förstå 
att det finns en balans mellan förändring och stabilitet. 

Femte begreppet syftar till att beteendet hos de enskilda individerna i familjen förstås bättre 
utifrån ett cirkulärt tänkande istället för ett linjärt. Där familjemedlemmars beteende har 
effekt på varandra i stället för att tänka att en händelse orsakar en annan.  

När sjuksköterskorna ser till sjukdomens effekt ska de inte endast se hur sjukdomen 
påverkar patienten utan hur sjukdomen påverkar hela familjen. Wright och Leahey (2013) 
skriver att sjuksköterskan ska utforska skillnader familjemedlemmar emellan och deras 
upplevelser, för att upptäcka olikheterna som påverkar balansen i helheten. Det är de olika 
interaktioner familjemedlemmar emellan som sjuksköterskan ska lära sig hantera och inte se 
varje familjemedlem för sig, de är både en del och en helhet. Det är sjuksköterskan som då 
ansvarar för att miljön vid möten och dialoger är fysiskt och psykosocialt optimala, det är för 
att familjerna ska känna sig involverade i vården av patienten. 

2.5 Lagar och förordningar 

I hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) 3f § stadgas det att närstående ska ges 
möjligheten att vara delaktiga i vården. Detta endast om det är lämpligt att göra närstående 
delaktiga i vårdandet och om patienten samtycker. Enligt hälso- och sjukvårdslagen [HSL] 
(SFS, 1982:763) 2b § ska närstående även delges information utefter samma krav. 

Enligt ICN:s etiska kod (2016) har sjuksköterskan i första hand huvudansvar för att vårda 
personer som är i behov av vård. Sjuksköterskan ska även främja en miljö där patienter och 
närstående får sina trosuppfattningar, värderingar och sedvänjor respekterade (ICN:s etiska 
kod, 2016). 

2.6 Problemformulering 

När en enskild individ drabbas av sjukdom kan mycket i hens liv ändras. Personen kan bli 
sårbar och inte lika kapabel till att sköta sitt aktiva liv som vanligt. De kan även bli mer 
beroende av andra människor i hens liv. Det kan bli en kamp för att hitta nya sätt att leva och 
anpassa sig efter sjukdomen. Den ökade oron och stressen över den rådande situationen 
påverkar inte bara patienten. Den påverkar också människorna i personens närhet. Eftersom 
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patienten kan ses som en helhet med sina närstående hamnar även de i obalans. Det är 
därför viktigt som sjuksköterska att se till närstående och deras interaktioner med patienten.  
Etiskt kan det vara olämpligt att närstående är delaktiga i alla situationer som berör 
patienten och den förändrade livssituationen. Enligt HSL ska närstående göras delaktiga i 
vården om det är lämpligt och om patienten samtycker. Sjuksköterskan ska planera 
omvårdnad och utföra den i samråd med patienten. Det kan uppstå moment där det inte är 
lämpligt eller önskvärt att närstående engageras i. Dock kan det finnas andra moment som 
kan bidra för patientens hälsa om närstående engageras i dem. Det är upp till patienten att 
bestämma om, när och hur närstående ska vara delaktiga i omvårdnaden. Ett problem är att 
närståendes roll inte alltid tas med i sjukvården. Forskning inom området närståendes 
delaktighet i omvårdnaden är därför viktigt att studera. 

3 SYFTE 

Syftet är att skapa en översikt inom forskningen av närståendes delaktighet i omvårdnaden. 

4 METOD 

Problemformulering och syfte styr val av metod och analys (Friberg, 2012). Vilket gör att en 
beskrivande översikt inom det valda problemområdet kan anses som en lämplig metod för 
detta arbete. En beskrivande översikt är enligt Friberg (2012) en allmän litteraturöversikt. 
Genom en allmän litteraturöversikt skapas en översikt av kunskapsläget inom det valda 
intresseområdet (Friberg, 2012). En litteraturöversikt innebär att systematiskt söka, kritiskt 
granska och sammanställa studier inom valt ämne (Forsberg & Wengström, 2015). En 
litteraturöversikt kan vara baserad på både kvantitativa och kvalitativa artiklar, eller enbart 
på en av metoderna. Kvalitativa artiklar har som mål att skapa en djupare förståelse och de 
kvantitativa artiklarna skapar en mer övergripande översikt (Friberg, 2012). Till den här 
litteraturöversikten valdes därför både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Artiklarna 
granskades, analyserades och sammanställdes till ett gemensamt resultat. Hur artiklarna 
valts ut, granskats och analyserats redovisas under rubrikerna urval, kvalitetsgranskning och 
dataanalys. 

4.1 Urval 

De databaser som har använts till sökningarna för att få fram datamaterial är CINAHL Plus, 
PubMed och Discovery. Sökord som användes vid sökningarna var family, family role, nurse, 
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involve, include, family-centered care och professional-family relations. Till en början 
användes begreppen nurse och family-centered care vid sökningarna. Nyckelorden i 
artiklarna var av betydelse, bland annat artiklar med nyckelord som family-centered care, 
family participation, family caregiving, close relatives, decision making och advanced care 
planning inkluderades. Nyckelord från studier som var av intresse användes för vidare 
sökningar. Trunkeringar användes för att böja valda sökord, trunkeringstecknet * användes 
vid sökningarna. De operatörer som användes för att kombinera sökord var AND och OR, för 
att exkludera sökord i sökningen användes operatören NOT.  

Vid de första sökningarna blev det tusentals träffar vilket gör det omöjligt att gå igenom 
samtliga. Därför användes ord som neonatal, child och pediatric för att exkludera de artiklar 
som handlade om barn. Andra avgränsningar som ”Peer reviewed”, årtal och full text 
användes för att minska sökträffar och för att få fram vetenskapligt granskade artiklar. 
Sökningarna avgränsades till en början från årtal som 2012 och 2014 till och med 2016 för att 
datamaterialet skulle vara ny forskning. Då det gav för få användbara artiklar utökades 
avgränsningen till artiklar från 2002 och framåt. Till en början utökades sökningarna med ett 
år i taget. Detta gjordes bakåt till 2002, för att få ett bredare och mera hållbart underlag för 
litteraturöversikten. 

De sökningar som har använts redovisas i sökmatrisen, bilaga B. Där redovisas vilken artikel 
som tagits fram genom respektive sökning, vilka sökord som kombinerats och andra 
avgränsningar som gjorts. På de sökningar som har använts var det totalt 223 träffar. 
Sammanfattningen lästes på respektive artikel, detta för att få en överblick om artikeln var 
användbar eller ej. Då studien är inriktad på allmänsjuksköterskans omvårdnad har artiklar 
som riktar sig till allmänsjuksköterskan inkluderats. Litteraturöversikter på den här nivån får 
inte rikta in sig på barn, därför exkluderades alla de artiklar som handlade om barn och deras 
föräldrar. Endast artiklar där problemformulering, syfte bakgrund, metod och resultat tydligt 
urskiljes och redovisas inkluderades. Denna litteraturöversikt riktar in sig på sjuksköterskors 
omvårdnad av patienter och patienters närstående. Då en sjuksköterska, patient eller 
närstående kan vara både man eller kvinna så gjordes ingen skillnad på män och kvinnors 
deltagande i artiklarna. Artiklar där både män och kvinnor eller bara män eller bara kvinnor 
inkluderades. Då vård kan ske på sjukhus, i hemmet och på särskilda boenden inkluderades 
artiklar som handlade om vård på dessa arenor. Artiklar som tog med patientens, 
närståendes eller sjuksköterskans perspektiv inkluderades.  

Artiklar som överensstämde med dessa inklusions och exklusions kriterier genomgick en 
kvalitetsgranskning, de artiklar som ansågs ha tillräckligt hög kvalitet inkluderades. Med 
dessa inklusions och exklusions kriterier blev det totalt 12 artiklar kvar av de ursprungliga 
223 artiklarna. De 12 artiklarna berörde olika sjukdomstillstånd som allmänsjuksköterskan 
kan komma i kontakt med. Dessa sjukdomstillstånd var olika kroniska sjukdomar, 
palliativvård och akutsjukvård.  
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4.2 Kvalitetsgranskning 

När de tolv artiklarna valdes ut genomfördes en kvalitetsgranskning. Under 
litteratursökningen ska en granskning av studiernas kvalitet göras. Detta för att säkerställa 
att de artiklar som använts som datamaterial är av hög kvalitet. Artiklar som inte klarade av 
kvalitetsgranskningen exkluderas ur studien. För att en litteraturöversikt ska ha hög kvalitet 
och anses som bra forskning är det viktigt att datamaterialet har hög kvalitet. Det finns flera 
olika modeller för hur en kvalitets granskning ska gå till. I detta arbete har bland annat 
studiernas syfte, metod och resultat granskats. Det är olika frågor som ställs beroende på om 
det är en kvalitativ eller kvantitativ studie som granskas. Alla frågor ur Fribergs (2012) 
kvalitetsgranskning har använts och resultatet av granskningen redovisas i artikelmatrisen, 
bilaga A. Det var 14 frågor för en kvalitativ studie och 13 frågor för en kvantitativ studie. 
Frågor som ställdes i kvalitetsgranskningen handlade bland annat om studien har ett tydligt 
problem, hur väl det är avgränsat och formulerat. Om det finns teoretiska utgångspunkter i 
studien eller om det finns någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning. Syftets formulering 
och hur väl metoden och dataanalysen är beskriven. Finns det etiska resonemang och hur väl 
de är beskrivna. Hur resultatet är formulerat och vad det visar. Frågor kring diskussionen 
kunde vara om det finns en metoddiskussion och ifall det sker en återkoppling till teoretiska 
antagande i resultatdiskussionen. En tydligare redovisning av dessa kvalitetskriterier är 
bifogade i bilaga C (Forsberg & Wengström, 2015; Friberg, 2012; Polit & Beck, 2008).  

4.3 Dataanalys 

Syftet och problemformuleringen avgör val av metod. Syftet vägleder dataanalysen och 
sammanställning av resultatet.  Genom kvalitetsgranskning skapas en bild av vad respektive 
artikel handlar om. Efter kvalitetsgranskning gjordes dataanalys, i tre steg enligt Friberg 
(2012).  

1. Datamaterialet läses igenom för att skapa en översikt och för att förstå innehållet. 
Detta gjordes flertal gånger för att verkligen förstå och ha en korrekt översättning, då 
alla artiklar var skrivna på engelska. 

2.  En artikelmatris gjordes över de aktuella artiklarna. En överblick av artiklarnas syfte, 
metod och resultat sammanställdes och redovisas i artikelmatrisen, bilaga A. För att 
artikelmatrisen ska vara lättläst för läsaren redovisas endast författarna och årtalet 
artikeln är skriven. Togs mer information kring artiklarna med uppfattades det som 
rörigt.  

3. Artiklarnas innehåll analyserades samtidigt som likheter och skillnader togs fram för 
att sedan jämföras. Likheter och skillnader urskildes ur respektive rubrik i 
artikelmatrisen, dessa jämfördes och presenteras i resultatet. Nyckelfynd som berörde 
liknande situationer sammanställdes till en gemensam kategori. Kategorierna döpes 
efter de gemensamma nämnare som gick att urskilja från nyckelfynden. 

Kategorier användes för att presentera resultatet, fem kategorier urskildes där likheterna och 
skillnaderna sorterades in under. De kategorier som urskildes och användes var patientens 
integritet, närståendes upplevelser, inkludering av närstående, stöd och tiden. 
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4.4 Etiskt övervägande 

Enligt Forsberg och Wengström (2015) bör etiska övervägande göras innan arbetet med en 
litteraturöversikt påbörjas. De skriver att det bör göras etiska övervägande för att fusk och 
oredlighet inte får förekomma inom forskning.  Det etiska tillvägagångsättet som har använts 
i det här arbetet är Codex (2016). De menar att forskaren har det yttersta ansvaret över att 
forskningen kommer ske etiskt korrekt och har en god kvalité. De skriver även att forskning 
som verksamhet ska följa olika normer som beskriver vad och hur god forskning är och ska 
genomföras. Dessa normer om vad god forskning är har efterföljts. Normerna är både 
outtalade och uttalade. De uttalade normerna enligt Codex (2016) handlar om att göra ett 
gott arbete, att god vetenskap genomförs. Detta efterföljdes genom att artiklar som granskats 
är etiskt godkända, samt att de är ”peer reviewed”. Med ”peer reviewed” menas att artikeln är 
granskad och vetenskapligt godkänd av andra forskare (Forsberg & Wengström, 2015). 
Genom kvalitetsgranskningen som genomfördes framgick det om artikeln var etiskt godkänd 
eller inte.  

Codex (2016) nämner även ”god forsknings- och dokumentations sed” som forskare alltid ska 
försöka följa under forsknings processen, för att de inte ska bli oredlighet. Med oredlighet 
menas det att forskaren avsiktligt bryter normer och de vetenskapliga kraven i sin forskning 
på ett vilseledande sätt (Codex, 2016). Därför finns alltid en källa anvisad till data som 
redovisats. 

5 RESULTAT 

Artiklarnas likheter och skillnader i syfte, metod och resultat presenteras nedan. 

5.1 Likheter och skillnader i syfte 

Syftet på Penders, Albers, Deliens, Vander Stichele och Van Den Blocks (2014) artikel var att 
undersöka närståendes medvetenhet kring patientens sjukdomstillstånd. Det var den enda 
artikeln med en kvantitativ ansats. 

Det var två artiklar som använde sig av både en kvalitativ och kvantitativ metod. Syftet på 
den ena artikeln med både kvalitativ och kvantitativ metod var att utforska effekten av att 
främja en familjefokuserad omvårdnad (Ewart, Moore, Gibbs & Crozier, 2014). Den andra 
artikeln hade syftet att återge närståendes och vårdpersonals uppfattningar om 
bekvämlighet, upplevelser och intresse hos familjemedlemmar i vårdandet av patienten 
(Wyskiel, Chang, Alday, Thompson, Rosen, Dietz & Marsteller, 2015). 

Resterande nio artiklar hade en kvalitativa ansats. Flertal av de kvalitativa artiklarna hade ett 
syfte som handlade om att involvera de närstående i vården (Fort, Castro, Peña, López 
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Hernández, Camacho, Ramírez-Zea & Martínez, 2015; Gunn, Seers, Posner & Coates, 2012; 
Levack, Siegert, Dean & McPherson, 2009; Lind, Nortverdt, Lorem & Hevröy, 2012; O´Shea, 
Weathers & McCarthy, 2014). Syftet i Levacks m.fl. (2009) artikel var att undersöka hur 
närstående gjordes delaktiga i vårdandet av patienter med hjärtsvikt. Syftet i O´Sheas m.fl. 
(2014) artikel var att utforska hur närstående är involverade i vården av en närstående som 
flyttat till ett äldreboende. Det var två artiklar som handlade om hur det är att leva som 
närstående till en kroniskt sjuk familjemedlem (Axelsson, Klang, Lundh Hagelin, Jacobson & 
Andreassen Gleissman, 2014; Årestedt, Persson & Benzein, 2014). Syftet i Rankin, Barnard, 
Elliott, Cooke, Heller, Gianfrancesco, Taylor och Lawtons (2014) artikel var att utforska 
patienters upplevelser och behov av socialt stöd efter att ha deltagit i en strukturerad 
utbildning för patienter med diabetes typ 1. Den sista artikeln med kvalitativ metod hade 
syftet att undersöka närståendes syn på avancerad vårdplanering hos patienter med cancer 
(Michael, O´Callaghan, Baird, Hiscock & Clayton, 2014). 

5.2 Likheter och skillnader i metod 

Av de tolv artiklar som tagits fram var nio kvalitativa, en var kvantitativ och två var både 
kvalitativa och kvantitativa.  

Åtta av artiklarna med en kvalitativ metod använde sig av intervjuer för att samla 
datamaterial till sin studie (Axelsson m.fl., 2014; Fort m.fl., 2015; Gunn m.fl., 2012; Lind 
m.fl., 2012; Michael m.fl., 2014; O´Shea m.fl., 2014; Rankin m.fl., 2014; Årestedt m.fl., 2014). 
Det var en kvalitativ artikel som använde sig av grounded theory, vilket är en empirisk 
forskning där iakttagelser är enda källan till kunskap (Levack m.fl., 2009). Artikeln som 
använde sig av endast en kvantitativ metod hade enkäter för att samla in datamaterial till sin 
studie (Penders m.fl., 2014). Båda artiklarna som använde sig av kvantitativ och kvalitativ 
metod använde sig av enkäter för att samla in data till sin studie, men deltagarna fick även en 
möjlighet att utveckla sina svar (Ewart m.fl., 2014; Wyskiel m.fl., 2015). 

Det var sex av de kvalitativa artiklarna som använde sig av intervjuer för att samla in data, 
som genomförde intervjuer endast vid ett tillfälle (Axelsson m.fl., 2014; Fort m.fl., 2015; 
Gunn m.fl., 2012; Lind m.fl., 2012; Michael m.fl., 2014; O´Shea m.fl., 2014). De andra två 
artiklarna som använde sig av intervjuer för att samla in data till sin studie, genomförde två 
eller flera intervjuer med ett visst antal veckor emellan intervju tillfällena (Rankin m.fl., 
2014; Årestedt m.fl., 2014).  

Personerna som deltog i de olika studierna var närstående, patienter och vårdpersonal. I en 
av de kvalitativa artiklarna riktade sig intervjuerna till närstående, patienter och 
vårdpersonal (Fort m.fl., 2015). En av artiklarna med en kvalitativ metod vände sig till 
närstående och patienter i intervjuerna (Årestedt m.fl., 2014). Det var två av de kvalitativa 
artiklarna som använde sig av intervjuer som datainsamlings metod som vände sig till 
patienter (Gunn m.fl., 2012; Rankin m.fl., 2014). Det var fyra av de kvalitativa artiklar som 
använde sig av närstående i sina intervjuer (Axelsson m.fl., 2014; Lind m.fl., 2012; Michael 
m.fl., 2014; O´Shea m.fl., 2014). Den kvalitativa artikeln som använde sig av grounded theory 
observerade personal vid datainsamlingen till sin studie (Levack m.fl., 2009). Artikeln med 
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en kvantitativ metod lät närstående svara på enkäter i sin datainsamling (Penders m.fl., 
2014). En av artiklarna som använde sig av både kvalitativ och kvantitativ metod använde sig 
av närstående och patienter i sin datainsamling (Ewart m.fl., 2014). Den andra artikeln som 
använde sig av kvalitativ och kvantitativ metod delade ut sina enkäter till närstående och 
vårdpersonal (Wyskiel m.fl., 2015). 

Det fanns även likheter och skillnader i antalet deltagare och vart deltagarna kommer ifrån. 
Två av artiklarna hade vänt sig till olika verksamheter eller olika städer (Gunn m.fl., 2012; 
Penders m.fl., 2014). En av artiklarna vände sig till närstående där patienten dött med 
demens inom de senaste 3 månaderna på 134 olika äldreboenden (Penders m.fl., 2014). Den 
andra artikeln vände sig till olika städer, 45 personer deltog som kom antingen från en liten 
stad eller en storstad (Gunn m.fl., 2012). Det var en av studierna som vände sig till två 
närstående per patient. Den artikeln vände sig till sju patienter och minst två av deras 
närstående i studien (Årestedt m.fl., 2014). De var fem artiklar som vände sig till personer 
från en specifik avdelning eller deltagare från en speciell utbildning (Axelsson m.fl., 2014; 
Ewart m.fl., 2014; Michael m.fl., 2014; O´Shea m.fl., 2014; Rankin m.fl., 2014).  Den ena 
artikeln vände sig till 30 patienter som deltagit i en utbildning, alla 30 patienter som deltog 
intervjuades vid tre tillfällen (Rankin m.fl., 2014). De intervjuades innan utbildningen, sex 
månader efter utbildningen och tolv månader efter utbildningen. I en av artiklarna så deltog 
28 närstående och 24 patienter i studien innan en intervention, 28 närstående och 25 
patienter deltog i studien efter interventionen (Ewart m.fl., 2014). De tre sista artiklarna som 
vände sig till en specifik avdelning vände sig alla tre till närstående, den ena använde sig av 
14 närstående till patienter som blivit behandlade med hemodialys (Axelsson m.fl., 2014). 
Den andra artikeln använde sig av 18 närstående till patienter med en lung- eller gastrointial 
tumör (Michael m.fl., 2014). Den sista artikeln vände sig till nio närstående i sina intervjuer, 
där patienten var på en långtids vårdavdelning (O´Shea m.fl., 2014). 

  

5.3 Likheter och skillnader i resultat 

Under respektive rubrik presenteras likheter och skillnader ur nyckelfynden från studierna. 
Samtliga perspektiv presenteras under respektive kategori för att skapa en helhetsbild av 
ämnet.  

5.3.1 Patientens integritet  

De flesta närstående strävade efter att värna om patientens integritet och värdighet. De 
strävade även efter att patienten skulle ses som en individ av vårdpersonalen och inte endast 
som en sjuk kropp. Detta kunde göras genom olika förhållningssätt gentemot patienten 
(Axelsson m.fl., 2015; Gunn m.fl., 2012; O´Shea m.fl., 2014). Ett sätt var att patienten fick 
behålla kontakten med sitt vardagsliv genom närstående (O´Shea m.fl., 2014). Ett annat 
tillvägagångssätt var att närstående inte visade sina egna känslor för att skydda patienten 
från att känna sig skyldiga. Detta var något som närstående gjorde för att patienten skulle 
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undvika mer skada (Axelsson m.fl., 2014). Dock insåg närstående att detta förhållningssätt 
kunde hota patientens värdighet (Axelsson m.fl., 2014). Vissa patienter upplevde att 
närstående som var för beskyddande kunde bli för mycket. Samtidigt visade det sig även att 
patienter utan närstående kunde vara extra utsatta (Gunn m.fl., 2012).  

Att inte gå emot patientens vilja i vårdandet var av stor vikt för vissa sjuksköterskor. En del 
av vårdpersonalen kunde då rådfråga närstående om patientens önskan. Det gjorde de för att 
närstående ansågs ha större insikt i patientens vilja. Dock så kunde inte alla närstående 
skiljas från sina egna emotionella känslor. Vilket gjorde att vårdpersonalen var tvungna att 
utesluta dem helt från omvårdnaden istället. Vårdpersonalen var noga med att ta reda på om 
det var närståendes egna önskan eller om det verkligen var patientens (Ewart m.fl., 2014; 
Levack m.fl., 2009).  

I vissa fall så var det närstående som helt hade ansvar över beslut som togs och information 
kring sjukdomens utveckling. Detta kunde vara på grund av att patienten blev allt sjukare och 
närstående kände ett ökat ansvar över vården. Det kunde också vara patienten själv som 
överlåtit all informationsutbyte till närstående. Detta tog närstående på sig som ett stort 
ansvar och såg till att patienten fick så bra vård som möjligt. Närstående upplevde att det var 
av stor vikt att de tog rätt beslut i rätt tid för att undvika en ovärdig död för patienten. Vissa 
närstående trodde att de verkligen visste vad patientens önskan var och fattade egna beslut 
baserade på deras uppfattning om vad som var bäst. Medan andra närstående inte ville ta 
några beslut på grund av moraliska skäl (Axelsson m.fl., 2015; Lind m.fl., 2012).  

5.3.2 Närståendes upplevelser 

När en närstående drabbas av sjukdom så är det flera olika känslor som kan uppstå. 
Samtidigt som närstående kan ha en känsla så kan hen även känna dess motsats, så kallad 
kontraindikation. En del närstående beskrev att de ville vara delaktiga men att de inte visade 
det. För vissa närstående handlade det om att det inte visste hur de skulle finnas där för 
patienten, vilket gjorde att de höll sig undan (Axelsson m.fl., 2015). För andra närstående var 
det för att de kände sig obekväma med olika omvårdnads moment (Wyskiel m.fl., 2015). 

Vissa närstående beskriver en känsla av att vara uteslutna från omvårdnaden av patienten 
när hen hamnar på sjukhus. Samtidigt som andra närstående kände att de blev för 
uppbundna av att vara delaktiga i omvårdnaden. Speciellt när patienten tidigare varit 
självständig. Det upplevdes som positivt att få mer tid ihop men samtidigt kändes det 
frustrerande att få ihop sitt vardagsliv ( Axelsson m.fl., 2015; O´Shea m.fl., 2014; Årestedt 
m.fl., 2014). Vissa närstående lät sina emotionella känslor ta över och ville styra 
omvårdnaden efter dessa. Samtidigt som andra närstående upplevde att det ökade ansvaret 
blev en börda. Att desto mer de visade att de kunde hjälpa till desto mer ansvar fick de 
(Axelsson m.fl., 2015; Levack m.fl., 2009; Rankin m.fl., 2014).  

Bristande information från vårdpersonal skapade olika negativa känslor hos närstående. 
Vissa närstående kände att de var i behov av stöd i form av information och få delge sina egna 
upplevelser. Den bristande informationen från vårdpersonalen skapade en osäkerhet och en 
känsla av övergivenhet hos närstående. Brist på information kunde även leda till en 
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osäkerhet gällande patientens vetskap om sjukdomen, vilket gjorde att närstående upplevde 
att de inte kunde finnas där för patienten (Axelsson m.fl., 2015; Lind m.fl., 2012; Årestedt 
m.fl., 2014).  

Samtidigt som brist på information skapade en oro så skapade tillgång till information ett 
intresse kring omvårdnaden och sjukdomen hos närstående. Om informationen gavs i ett 
tidigt stadie upplevde närstående en minskad oro och större förståelse för sjukdomen, men 
även möjlighet till diskussion. De kände även att med mer information kunde de finnas där 
som ett bättre stöd för patienten och kunde återförmedla informationen till patienten 
(Axelsson m.fl., 2015; Levack m.fl., 2009; Lind m.fl., 2012; Rankin m.fl., 2014; Wyskiel m.fl., 
2015). Det var viktigt för vissa närstående att veta vilken sjuksköterska som de skulle vända 
sig till. Detta gjorde att de kände sig bekväma i att delta i omvårdnaden och att kunna ställa 
frågor till vårdpersonalen.(Axelsson m.fl., 2015; O´Shea m.fl., 2014)  

Även ansvaret att ta viktiga beslut skapade olika känslor hos närstående, en del närstående 
upplevde en stor oro över att fatta rätt beslut. I vissa fall hade patienten överlåtit all 
informationsutbyte och beslutstagande till närstående. Vissa av de närstående ansåg sig veta 
patientens innersta önskan medan andra närstående upplevde att de fått för lite information 
för att kunna fatta viktiga beslut. Somliga närstående ansåg att patienten själv ska fatta vissa 
beslut om patienten är kapabel till det, för att inte närstående ska göra fel val (Axelsson m.fl., 
2015; Lind m.fl., 2012).  

Både patienten och närstående ville skydda varandra från sina egna känslor. Detta för att den 
andra parten inte skulle känna skam eller skyldighet. Vissa patienter stod upp för sina 
närstående för att de inte de skulle behöva delta i omvårdnaden. Detta för att den närstående 
kunde vara svag eller sjuk och patienten ville inte orsaka mer börda (Axelsson m.fl., 2015; 
Gunn m.fl., 2008; Årestedt m.fl., 2014). Genom att finnas där för patienten kände vissa 
närstående en tillfredsställelse och styrka. Samtidigt som andra närstående upplevde en 
rädsla och kände sig obekväma i deltagandet av olika omvårdnadsmoment.(Axelsson m.fl., 
2015; Wyskiel m.fl., 2015) 

5.3.3 Inkludering av närstående  

Vissa av de närstående uppgav att de hade ett intresse av att vara delaktiga i omvårdnaden. 
En del av dem kände sig bekväma med att fråga vårdpersonalen om vilken vård patienten fick 
(Wyskiel m.fl., 2015). Ibland var det patienten som gjorde närstående delaktig, detta kunde 
de göra genom att ha med närstående vid informationstillfällen. Eller att själva informera om 
sjukdomen och vad närstående kunde göra för att underlätta för deras situation. I vissa fall 
var det patienten själv som överlät allt ansvar helt till sina närstående. Genom att patienten 
gick igenom sina önskningar med sina närstående, så visste närstående vad de skulle säga till 
läkaren. Dock så fick vissa patienter stå upp för sina närstående så att de inte skulle behöva 
vara delaktiga i omvårdnaden. Detta för att närstående inte ska tas förgivet och att de kan 
hjälpa till (Fort m.fl., 2015; Gunn m.fl., 2012; Lind m.fl., 2012; Michael m.fl., 2014).  

Det var flera närstående som upplevde en bristande information från vårdpersonalen 
gällande patientens situation. Det var flera närstående som uppgav att de inte var medvetna 
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om sjukdomens allvarlighetsgrad medan andra uppgav en tillfredsställande kommunikation 
med vårdpersonalen (Lind m.fl., 2012; Penders m.fl., 2015). Om vårdpersonalen var 
välkomnande och närstående visste vem de skulle vända sig till, upplevde en del av de 
närstående att de kunde vara mer delaktiga. Det var viktigt för vissa närstående att få vara 
mer delaktiga ju sjukare patienten blev. Somliga närstående upplevde dock en svårighet med 
att få vara delaktiga i och med att patienten hamnade på sjukhuset (Axelsson m.fl., 2015; 
O´Shea m.fl., 2014).  

Eftersom närstående hade mer kunskap om patientens liv innan sjukdomen var det flera i 
vårdpersonalen som såg det som en fördel att göra närstående delaktiga i omvårdnaden. 
Vissa närstående upplevde sig lyssnade till av vårdpersonalen, då det ansågs att närstående 
visste vad det bästa var för patienten utefter patientens önskningar. Det var inte i alla fall 
patienten delgett sina önskningar utan närstående gissade sig fram genom hintar och trodde 
att de verkligen kände patienten och dess önskan. Vårdpersonalen var i vissa fall tvungna att 
ta reda på om det verkligen var patientens önskan eller om det var närståendes egna 
emotionella känslor som styrde dessa (Axelsson m.fl., 2015; Ewart m.fl., 2014, Levack m.fl., 
2009; O´Shea m.fl., 2014; Årestedt m.fl., 2014).  

Genom att närstående fick vara med från början kunde vårdpersonalen genom diskussion 
och utbildning ge närstående en bättre uppfattning om sjukdomen. Det minskade även risken 
för konflikter senare i vårdprocessen. Vårdpersonalen kunde även ha informationen som 
struktur i diskussionerna med närstående vilket gjorde att de kunde begränsa 
diskussionernas innehåll (Levack m.fl., 2009). En del av vårdpersonalen var bekväma med 
att bjuda in närstående i omvårdnaden. Vissa av dem uppgav att de vanligtvis gjorde det. 
Vårdpersonalen kunde se det som en möjlighet till utbildning för närstående att bjuda in dem 
i omvårdnadsmomenten. Vårdpersonal uppmuntrade närstående att delta i lämpliga 
omvårdnadsmoment (Wyskiel m.fl., 2015). Vissa närstående uppgav att de hade ett bra 
samarbete med vårdpersonalen och kände sig delaktiga i omvårdnaden. Vissa av dem kände 
att de fick vara delaktiga och assistera vårdpersonalen och fick delta i olika 
omvårdnadsmoment (Ewart m.fl., 2014; Levack m.fl., 2009). En del av vårdpersonalen 
upplevde att de blev ofta avbrutna när närstående var delaktiga men genom gemensam 
planering kunde de ge närstående ett realistiskt hopp (Levack m.fl., 2009).  

5.3.4 Stöd 

Det var få patienter som uppgav att de inte ville ha något stöd från sina närstående. Samtidigt 
som andra patienter ville ha stöd men de ansåg att det var deras eget ansvar att sköta sin 
sjukdom. Somliga patienter beskrev att ett bristande stöd från sina närstående kunde leda till 
problem med att kunna hantera sin sjukdom. En del patienter kunde uppleva stödet från 
närstående som omtänksamt medan andra patienten kunde uppleva att det blev för mycket. 
Om närstående var drabbade av samma sjukdom som patienten kunde patienten uppleva att 
de fick ett extra stöd då de kunde hjälpa varandra och dela erfarenheter med varandra ( Fort 
m.fl., 2015; Gunn m.fl., 2012; Rankin m.fl., 2014). 

En del närstående kände att ansvaret ökade ju sjukare patienten blev och de ville finnas 
tillgängliga för att stötta patienten. Närstående strävade efter att stötta patienten på olika sätt 
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så att patienten skulle undvika mer skada. Vissa närstående upplevde att de kunde stötta 
patienten bättre när hen bodde hemma men att de nu inte visste hur de skulle finnas där för 
patienten (Axelsson m.fl., 2015; Ewart m.fl., 2014; Gunn m.fl., 2012; O´Shea m.fl., 2014). Ett 
sätt för närstående att stötta patienten är att ta över en del av ansvaret. En del närstående 
gjorde det genom enklare saker så som att påminna om kontroller, medicinering, kontrollera 
eventuella sår eller kontakta sjukvården vid behov. Vissa av patienterna överlät helt ansvaret 
till sina närstående. Vissa av dessa närstående var kunniga och kunde ta egna initiativ 
gällande sjukdomen. Medan andra tog beslut efter vad de trodde var det bästa för patienten 
(Gunn m.fl., 2012; Michael m.fl., 2014; Rankin m.fl., 2014). Vissa patienter hade sina 
närstående som förstahands- och andrahandsvårdare. Förstahandsvårdare var en närstående 
som tar beslut och hjälper patienten med omvårdnadsmoment obetalt. Andrahandsvåraren 
kan finnas till hands och stötta förstahandsvårdaren vid behov (Michael m.fl., 2014). 

Närstående kan stötta patienten på olika sätt, det kan vara praktiskt stöd och emotionellt 
stöd (Fort m.fl., 2015; Gunn m.fl., 2012; Rankin m.fl., 2014). En del av vårdpersonalen hade 
en lista på olika omvårdnadsaktiviteter som var lämpliga för närstående att vara delaktiga i. 
Vissa närstående uppgav att de fick vara delaktiga och assistera vårdpersonalen i olika 
rehabiliteringsövningar. Andra omvårdnadsmoment som närstående var delaktiga i var 
basalomvårdnad, assistera vid måltider och vara med på läkarronder. Vissa närstående 
uppgav att de hade en mer administrerande stöttande roll vilket kunde innebära att sköta 
räkningar (Ewart m.fl., 2015; Levack m.fl., 2009; O´Shea m.fl., 2014; Wyskiel m.fl., 2015). 
Vissa närstående upplevde genom att stötta patienten emotionellt så gavs det en känsla att de 
kämpade tillsammans mot sjukdomen. Ett sätt att stötta patienten var att inte visa sina egna 
sorgsna känslor. Vissa närstående stöttande patienten genom uppmuntran, dock visste de 
inte om de skulle prata om allvarliga saker. Vilket kunde leda till att dessa frågor ignorerades. 
Somliga patienter kände att de kunde vända sig till sina närstående för att prata om 
sjukdomen samtidigt som andra patienter inte ville känna sig till besvär och orsaka större 
börda hos närstående. En del närstående uppgav att de behövde känna att vårdpersonalen 
stöttade även dem emotionellt (Axelsson m.fl., 2015; Årestedt m.fl., 2014). 

Information var en annan möjlighet att kunna stötta patienten. Vårdpersonal kunde se en 
möjlighet med att informera och utbilda närstående i olika omvårdnadsmoment. Även 
information gällande sjukdomens konsekvenser kunde ge närstående en bättre bild om vad 
de kan förvänta sig och hur de kan hjälpa till. Vissa närstående upplevde att de genom mer 
information kunde stötta patienten bättre (Axelsson m.fl., 2015; Levack m.fl., 2009; Lind 
m.fl., 2012). I vissa fall var det patienten som återförmedlade information till närstående. 
Detta kunde göra närstående mer intresserade om sjukdomen och en bättre förståelse för 
patientens tillstånd. Detta gjorde det även lättare för närstående att tillsammans med 
patienten kunna sträva mot en bättre hälsa (Fort m.fl., 2015; Gunn m.fl., 2012; Rankin m.fl., 
2014). 
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5.3.5 Tiden 

Det finns olika aspekter på tiden gällande närståendes delaktighet i omvårdnaden. Dessa är 
vardagslivet, tiden med patienten, tidsplan gällande sjukdomen. Vissa uppgav att det var 
genom närstående patienten fick behålla kontakten med vardagslivet (O´Shea m.fl., 2014). 

Med patientens sjukdom ökade ansvaret hos närstående, det ökade ansvaret blev mer 
tidskrävande. Detta kunde leda till att närstående kände att det var en balansgång mellan att 
finnas där för patienten och samtidigt klara av sitt vardagsliv. Vissa närstående var tvungna 
att ändra sin vardag för att få livet att gå ihop. Det var inte förrän efter sjukdomsperioden de 
insåg hur uppbundna de varit (Axelsson m.fl., 2015; O´Shea m.fl., 2014; Årestedt m.fl., 
2014). Det var på grund av tidsbrist som vissa närstående kände att de inte kunde vara med i 
omvårdnaden (Wyskiel m.fl., 2015). Samtidigt som andra närstående upplevde att det var 
brist på information som gjorde att de inte fick tillräckligt med tid med patienten (Lind et at., 
2012). Medan andra närstående upplevde att utökad besökstid på avdelningen bidrog till att 
de fick mer tid med patienten och möjlighet till att kunna vara delaktiga i olika 
omvårdnadsmoment (Ewart m.fl., 2014). 

Vårdpersonal kunde se nytta med att göra närstående delaktiga men de såg även nackdelar. 
Nackdelen med att ha närstående delaktiga var att de ofta blev avbrutna och närståendes 
tidsplan var orealistisk. Samtidigt som en fördel med att göra dem delaktiga var att 
vårdpersonal då kunde utbilda närstående vilket gav dem en mer realistisk bild av patientens 
rehabilitering och tidsplan (Levack m.fl., 2009). 

6 DISKUSSION 

Den här studiens metod har diskuterats, genom att diskutera valet av metod, urval och 
dataanalys. Syftet med denna studie var att utforska forskning som beskriver närståendes 
delaktighet i omvårdnaden. I diskussionen har reflektioner på studiernas metod och resultat 
presenterats. Det har även jämförts med bakgrunden och teoretiska perspektivet i denna 
studie. Det etiska övervägandet har även diskuterats. Förslag till vidare forskning ges. 

6.1 Metoddiskussion 

Metoden som valdes var en allmän litteraturöversikt, enligt Friberg (2012). En systematisk 
litteraturöversikt var ett alternativ. En allmän litteraturöversikt är inte lika omfattande, vilket 
gjorde att den metoden var mer lämplig med tanke på omfattning och tidsram. En 
litteraturöversikt passade in på frågeställning och för att ge en översikt på kunskapsläget av 
forskning kring upplevelser av närståendes delaktighet i omvårdnaden. Eftersom syftet med 
examensarbetet var att skapa en översikt inom forskningen av närståendes delaktighet i 
omvårdnaden. Kvalitativa och kvantitativa datamaterial användes för att få en bredare 
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översikt om kunskapsläget. Genom att inkludera kvalitativa artiklar ges en djupare förståelse 
av problemområdet och de kvantitativa artiklarna ger en övergripande översikt. 
Fördelningen kvalitativa och kvantitativa artiklar emellan blev ojämn. Detta på grund av 
begränsad kvantitativ forskning inom området. 

Tre olika databaser utforskades. Detta gjordes för att utöka chanserna till att finna mycket 
data inom området. De databaser som användes var CINAHL Plus, Discovery och PubMed. 
Dessa databaser användes då de publicerar vetenskapliga studier inriktade på vård och 
omvårdnad. I sökningarna användes olika sökord, till en början användes ord som family, 
involve och include. Detta då de ansågs relevanta baserade på syftet. Nyckelord från andra 
intressanta artiklar användes för att utöka sökningarna. Sammanfattningen lästes på 
samtliga artiklar från sökningarna för att utesluta de som inte berörde problemet som skulle 
studeras.  

6.1.1 Giltighet 

Polit och Beck (2008) skriver att det finns olika faktorer som påverkar giltigheten. En faktor 
är att studien är pålitlig och mäter det den är avsedd att mäta. Vid en allmän 
litteraturöversikt analyseras redan analyserad data som sedan bearbetas. Det krävs ett 
kritiskt förhållningssätt vid val och granskning av artiklar. Detta för att försäkra att forskarna 
till studierna inte har format resultatet utefter egen hypotes (Friberg, 2012). Det är även för 
att öka arbetets giltighet som alla artiklar genomgick en kvalitetsgranskning enligt Fribergs 
(2012) modell. Information kring syftet och utförandet av en kvalitetsgranskning hämtades 
från fler källor, dessa var Forsberg och Wengström (2015) samt Polit och Beck (2008). 
Genom kvalitetsgranskningen kan studiens giltighet höjas då den utesluter artiklar som inte 
håller kvalitén. Alla frågor ur Fribergs (2012) modell användes i granskningen av alla artiklar. 
Frågorna är utformade så att det gavs poäng för varje frågeställning som stämde överens. Det 
var 13 frågor för en kvantitativ och 14 frågor för en kvalitativ studie, därför genomgick de 
artiklar med både kvalitativ och kvantitativ metod sammanlagda 27 frågeställningar. 
Studiernas resultat av kvalitetsgranskningen inkluderades trots att inte samtliga 
frågeställningar överensstämde. Frågorna berörde bland annat hur välformulerat studiernas 
syfte, metod och resultat var. Även om resultatet svarade an på syftet och hur diskussionen 
var utformad. Resultatet av kvalitetsgranskningen redovisas i artikelmatrisen, för att läsaren 
själv kan avgöra arbetets giltighet.  

6.1.2 Trovärdighet 

Med trovärdighet menas att resultatet är så sanningsenligt som möjligt (Polit & Beck, 2008). 
För att en studie ska vara trovärdig så krävs det att det är den senaste forskningen som har 
studerats (Friberg, 2012). Detta var inte möjligt eftersom det inte fanns tillräckligt med 
datamaterial. Därför utökades sökningarna med datamaterial från och med året 2002.  ”Peer 
reviewed” användes vid sökningarna för att öka studiens trovärdighet, eftersom artiklar som 
är ”peer reviewed” är vetenskapligt granskade. De artiklar som inkluderades till 
examensarbetet lästes upprepade gånger för att få en övergripande bild av studiens innehåll 
och mening. Det var viktigt att inte lägga in egna tolkningar och värderingar vid analysen för 
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att behålla trovärdigheten och tillförlitligheten. För att tillförlitligheten ska vara hög ska 
datamaterialet noggrant redovisas, resultatet ska spegla datamaterialet (Polit & Beck, 2008). 
Alla artiklar som inkluderades beskrev sina metoder tydligt, vilket ökar den här studiens 
trovärdighet. För att ha hög trovärdighet ska en studies metod ge förtroende för att det som 
ämnats att mätas är det som mäts utan författarens egna tolkningar (Polit & Beck, 2008). 
Trovärdigheten i den här studien anses vara hög då de artiklar som använts till analysen 
handlade om närståendes delaktighet i familjefokuserad omvårdnad. Citat från 
datamaterialet kan öka en studies trovärdighet (Polit & Beck, 2008). Att inte ta med citat i 
resultatdelen gjordes avsiktligt. Resultatet bygger på en sammanställning av nyckelfynd ur 
respektive artikel. Nyckelfynden jämfördes och sammanställdes till ett gemensamt resultat, 
likheter och skillnader presenteras under olika kategorier.  

6.1.3 Överförbarhet 

Med överförbarhet menas att studiernas resultat går att överföra till andra liknande 
sammanhang, detta ökar en studies trovärdighet. Överförbarheten ökar genom att tydligt 
skriva ut vad som ska studeras och hur (Polit & Beck, 2008). Därför redovisas vilka 
sjukdomstillstånd och vilka arenor och aktörer som har inkluderats. För att resultatet ska 
vara överförbar i liknande vårdkontext. Enligt Polit och Beck (2008) är det upp till läsaren att 
överföra studiens resultat till liknande sammanhang genom att noggrant efterlikna studiens 
metod. Metoden i studien är noggrant redovisad i kronologisk ordning, bortfall av 
datamaterial, inklusions och exklusions kriterier och andra begränsningar är 
uppmärksammade för att öka möjligheten för läsaren att överföra studiens resultat. 

6.2 Resultatdiskussion 

I en litteraturöversikt diskuteras inte endast resultatet från studierna, utan även studiernas 
metod (Friberg, 2012). Nedan har studiernas metod diskuterats under rubriken studiernas 
metod för att inte blanda ihop de olika metoddiskussionerna. Studiernas likheter och 
skillnader har diskuterats under rubriken sammanställt resultat. De olika kategorierna var 
patientens integritet, närståendes upplevelser, inkludering av närstående, stöd och tiden. 

6.2.1 Studiernas metod 

De tolv studierna som användes i denna litteraturöversikt använde sig av olika 
datainsamlingsmetoder. De flesta använde sig av intervjuer och en använde sig av grounded 
theory, medan tre artiklar använde sig av enkäter. Att samla in datamaterial med hjälp av 
intervjuer så skapas det en bild av individuella personers uppfattningar om hur något är en 
så kallad kvalitativ metod. Vilket gör att det var olika personers uppfattningar på närståendes 
delaktighet som framgick i de studier som använde sig av intervjuer. De flesta studier 
intervjuade olika personer, de intervjuade var närstående, patienter och vårdpersonal. Det 
gav en mer varierad bild och olika perspektiv på närståendes delaktighet i vården. Detta 
bidrog till att studierna är mer överförbar till liknande situationer. Det framgick tydligt i 
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studierna vilka som blev intervjuade och om de blev intervjuade vid flera tillfällen, även detta 
ökar överförbarheten i studierna. Den studien som använde sig av grounded theory gav 
iakttagelser av hur nio vårdpersonal på tre olika avdelningarna arbetade för att göra 
närstående mer delaktiga. 

Studierna som var både kvalitativa och kvantitativa som använde enkäter hade även 
svarsmöjligheten att svara med egna ord och utveckla svaren. Det gav den svarande en 
möjlighet att berätta mer utförligt sina upplevelser än de givna svarsalternativen. Ett bra sätt 
för den som svarar att kunna tillägga mer egna tankar och erfarenheter. Även här beskrivs 
deltagarna och metoden noggrant vilket ökar överförbarheten på den kvalitativa delen och 
generaliserbarheten på den kvantitativa delen. Enligt Polit och Beck (2008) är det viktigt att 
studier med både kvalitativ och kvantitativ metod uppfyller dessa krav på att ha hög 
överförbarhet och generaliserbarhet i studiernas resultat. 

Det var endast en artikel med kvantitativ metod, detta gör det svårare att se om studien ger 
en sann bild av forsknings området. Dock så beskrevs metod, deltagare och tillvägagångssätt 
tydligt vilket ökar generaliserbarheten på studiens resultat. Polit och Beck (2008) nämner att 
generaliserbarhet är ett kriterium för kvantitativa studier där resultatet ska kunna tillämpas 
på liknande situationer. Vilket är möjligt då studiens metod beskrivs tydligt och liknande 
förutsättningar går att särskilja och resultatet kan tillämpas på den nya situationen. 

6.2.2 Sammanställt resultat 

För att få en tydlig struktur i resultatet delades data från artiklarna in i kategorier. 
Nyckelfynden som urskildes delades upp och liknande nyckelfynd sorterades in under 
samma kategori. Ett tydligt mönster bland nyckelfynden gjorde det lätt att identifiera de olika 
kategorierna, oberoende av vem som läste och analyserade datamaterialet. Det ansågs vara 
fem tydliga kategorier och underkategorier valdes att inte användas. Dessa kategorier 
diskuteras här mot bakgrunden.  

Som det framgår i bakgrunden kan det vara en stor livsförändring att drabbas av sjukdom. 
Wright och Leahey (2013) talar om att när en person drabbas av en sjukdom så påverkar det 
inte bara patienten men även människorna runtom patienten påverkas. Detta är något som 
även kunde ses i resultatet. Det framgick att närstående upplevde det som en balansgång 
mellan att vara med patienten och sköta sitt vardagsliv. Att närstående insåg först efter 
sjukdomen hur mycket tid de lagt på patienten. Att återfinna en ny vardag med nya rutiner är 
något resultatet och bakgrunden berör. Bakgrunden uppmärksammar att patienten själv 
inser att de måste anpassa sitt nya liv efter sjukdomen. Samtidigt som patienten försöker 
hitta en balans i sitt liv så kommer även närstående att göra det. Detta skriver Wright och 
Leahey (2013) är för att återfinna en balans inom bekantskapen krävs det en omstrukturering 
hos samtliga. De tar även upp att det är en balans mellan förändring och stabilitet. I 
resultatet uppmärksammas denna livförändring även hos närstående. För att få livet att gå 
ihop efter sjukdomen så behövde vissa närstående ändra sin vardag. En koppling kan ses 
mellan bakgrunden och resultatet, vid sjukdom så är det inte bara patienten som påverkas 
utan även dess närstående. Patienten och närstående måste tillsammans hitta nya vägar i 
vardagen för att åter få en balans.  
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I hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) 3f § står det att det är upp till patienten 
själv att avgöra om närstående ska göras delaktiga eller ej i omvårdnaden. Resultatet visade 
på att inte alla patienter vill ha sina närstående delaktiga. Detta kunde bero på att patienten 
inte ville vara en börda för sina närstående eller att de ville klara sig själva. Detta tas även 
upp i bakgrunden, där patienten uppger att de vill vara självständiga. Men att på grund av 
sjukdomen inte orkar ha kontroll över sitt vanliga liv. Det är då närstående kan göras 
delaktiga i omvårdnaden och finnas där som ett stöd för patienten, detta är något som tas 
upp i resultatet. I bakgrunden uppmärksammas det att vissa patienter inte vill ha 
information då det kan öka patientens oro. Detta är även något som tas upp i resultatet. Där 
framgår det att patienter har överlåtit all informationsutbyte till sina närstående. Men en del 
patienter vill ha information om sin sjukdom. I bakgrunden beskrivs det att tydlig 
information kan vara ett sätt att dämpa oron. I resultatet framgick det att om patienten själv 
är kapabel att ta emot information kan de i sin tur förmedla informationen till sina 
närstående. Det kunde även vara närstående som förmedlar informationen vidare till 
patienten. En slutsats som kan dras är att det ser olika ut i alla bekantskaper. Det är upp till 
var och en att avgöra vad som passar dem bäst när det gäller informationsutbyte. 
Information är inte det enda sättet att göra närstående delaktiga. I bakgrunden 
uppmärksammas att det är på grund av sjukdomen som en patient inte alltid orkar med 
vardagliga aktiviteter. Enligt resultatet så kan patienten behöva mer praktiskt stöd av sina 
närstående ju sjukare hen blir. Samtidigt som vissa närstående såg en mening med att stötta 
patienten så kände vissa sig osäkra. Emotionellt stöd är något som uppmärksammas i 
resultatet och bakgrunden. I bakgrunden tas det upp att patienter kan känna sig ensamma, 
men genom att ha någon att vända sig till minskar den känslan. Dock uppmärksammas det 
även att det inte är alla patienter som ser ensamheten som något negativt. Det kan vara en 
möjlighet till utveckling. Men i resultatet tas det upp att ensamma patienter kan känna sig 
mer utsatta. I Vissa fall kan en för överbeskyddande närstående leda till negativa känslor hos 
patienten. Det framgick att emotionellt stöd gav en känsla av att patienter och närstående 
kämpade tillsammans. Vissa närstående kände en osäkerhet kring vad de skulle prata om och 
inte. Samtidigt som andra närstående kände att det var en ökande börda ju mer ansvar och 
delaktighet de fick. En tolkning som kan göras är att alla människor reagerar olika. Det är 
viktigt att lyssna till de olika individernas vilja och känslor. Det är viktigt att sjuksköterskan 
kan förstå och uppfatta individernas behov inom bekantskapen. Denna tolkning kan göras 
med hjälp av Wright och Leaheys (2013) teori. Genom att studera hela familjen och deras 
interaktioner emellan, är det lättare att förstå de enskilda individernas beteenden och behov.  

Det är inte enbart upp till patienten att avgöra om närstående ska göras delaktiga i 
omvårdnaden. Enligt hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) 3f § ska 
sjuksköterskan ge närstående en möjlighet att vara delaktiga i omvårdnaden om det anses 
vara lämpligt. Det visade sig i resultatet att för vissa sjuksköterskor var det viktigt att inte gå 
emot patientens vilja och önskningar. Detta är något som framgår i ICN:s etiska kod att 
sjuksköterskans huvudansvar är att vårda personer i behov och skapa en miljö där deras 
värderingar respekteras. Om en patient inte kan uttrycka sin vilja så kan sjuksköterskan 
vända sig till närstående eftersom att det kan vara närstående som känner patienten bäst och 
kan framföra patientens vilja och önskan. I Wright & Leaheys (2013) teori är det viktigt att ha 
en bemötande miljö där närstående kan känna sig delaktiga i omvårdnaden. I resultatet 
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visade sig att vissa närstående kände sig uteslutna ur omvårdnaden när patienten hamnade 
på sjukhus. För att närstående skulle känna sig delaktiga i omvårdnaden var de i behov av att 
kunna ställa frågor till vårdpersonalen. Detta kunde uppnås genom att veta vilken 
sjuksköterska de kunde vända sig till. I bakgrunden framgår det att vissa patienter var i 
behov av tydlig information. Det visade sig även i resultatet att närstående som upplevde 
bristande information om sjukdomsförloppet kände en ökad osäkerhet och oro. Dock 
önskade sjuksköterskorna få veta att det verkligen var patientens vilja som framfördes av 
närstående, om sjuksköterskorna upplevde närstående som ett hot mot patientens säkerhet 
så uteslöt de närstående. Om närstående gjordes delaktiga tidigt i sjukdomsprocessen 
minskade risken för att de framförde sin egna orealistiska vilja, eftersom närstående fick en 
mer realistisk bild av sjukdomen. Det kunde även vara en hindrande faktor för 
sjuksköterskorna att göra närstående delaktiga eftersom det tog tid från 
omvårdnadsuppdraget. En tolkning som kan göras är att i första hand värna om patientens 
integritet och säkerhet och att vara säker på att närståendes intentioner gynnar patienten och 
att försäkra sig om att det inte är enbart de närståendes egna önskningar som tillgodoses. 
Som sjuksköterska är det viktigt att försöka ge en så sann och realistisk bild om sjukdomen 
redan från början om möjligt. Sjuksköterskans ansvar är omvårdnaden medan sjukdomen 
och det medicinska är läkarens ansvar. 

6.3 Etisk diskussion 

Det var inte alla studier som i texten uttryckligen eller tydligt angav etiskt tillvägagångssätt. 
Uteblivet tydligt etiskt övervägande sänkte studiens kvalitet i kvalitetsgranskning. Vid 
sökningen av datamaterial användes ”peer reviewed” i de flesta sökningar, detta för att 
säkerställa att studien är vetenskapligt granskad och godkänd av forskare inom ämnet. 
Artiklar från sökningar som användes utan denna avgränsning kontrollerades för att se om 
de var ”peer reviewed”. Var de ej det exkluderades de från detta arbete. Detta stärker god 
vetenskaplig metod. Samtliga använda artiklar översattes gemensamt av båda författarna till 
detta arbete för att minskade risken för feltolkning eller missförstånd. Vid osäkerhet 
översattes specifika ord eller meningar med hjälp av tredje part för att få en mer korrekt 
översättning. All data refereras enligt APA.  

Till den etiska diskussionen kan författarnas förförståelse och tidigare erfarenheter tänkas 
spela viss roll. För att minska denna eventuella betydelse har ämnet diskuterats både med 
handledare och studiekamrater vid olika seminarier och andra tillfällen. 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Forskning inom närståendes delaktighet saknas inom omvårdnaden idag. Därför efterlyses 
mer både kvantitativ och kvalitativ forskning om närståendes delaktighet i omvårdnaden. 

Utveckling inom hälso- och sjukvården går idag mot mer hemsjukvård och mer avancerad 
vård i hemmet även för svårt sjuka patienter. Detta gör att omvårdnadsarbetet överlämnas 
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allt mer till patienternas närstående, kommunala vårdbiträden eller till primärvården 
(Carlsson & Wennman-Larsen, 2009). Att studera effekter och kvaliteten av vård i hemmet 
och framförallt palliativ vård i hemmet blir således allt viktigare. Detta för att kunna 
säkerställa god patientsäkerhet och god kvalitet på omvårdnaden både för patienterna och 
deras närstående. Framtida forskning bör inkludera närståendes delaktighet i omvårdnaden 
såväl inom akutsjukvården som inom hemsjukvården. 

7 SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att skapa en översikt inom kunskapsläget det vill säga 
forskningen av närståendes delaktighet i omvårdnaden. Det framgår tydligt i studien att alla 
vård och omvårdnads situationer är unika. I omvårdnaden av patienten måste sjuksköterskor 
kunna avgöra om en situation är lämplig eller ej för närstående att göras delaktiga i eller 
informeras om. Sjuksköterskan måste vara lyhörd för patientens egna åsikter, önskemål och 
behov. Det är upp till sjuksköterskan och patienten att avgöra hur mycket information 
närstående ska få, hur stort inflytande de ska ha över beslut och när information ska delges. 
Det är sjuksköterskan som har ansvaret att avgöra om det är lämpligt att göra närstående 
delaktiga i omvårdnaden, även om det kan vara patienten som gör närstående delaktiga. 

Syftet med denna studie var att studera forskningen inom närståendes delaktighet i 
omvårdnaden. En bred och tydlig bild av kunskapsläget har framträtt och syftet anses ha 
uppnåtts. De flesta studier som analyserats har gemensamma nämnare, dessa nämnare 
används som kategorier. Med fler kvantitativa studier hade innehållet möjligen blivit 
bredare, dock är en förmodan att kategorierna hade blivit de samma. 
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BILAGA A - ARTIKELMATRIS 
 

 Kvalitets 
granskning 

Syfte Metod Resultat 

Författare: 

Axelsson L., 

Klang B., 

Lundh Hagelin 

C., Jacobson S. 

H. & 

Andreassen 
Gleissman S. 

Årtal: 2014 

 

10/14 Att beskriva och 

klarlägga meningen 

med att vara 

närstående till en 

multisjuk 

familjemedlem som 

genomgår 

hemodialys i livets 
slutskede. 

Kvalitativ studie. 

14 retrospektiva kvalitativa studier 

gjordes på närstående till avlidna 

patienter som genomgått hemodialys. 

Intervjuerna genomfördes 3-13 
månader efter den sjuke avlidit. 

Fenomenologisk hermeneutisk 

metod med tre faser användes när i 
analysen. 

Närstående stöttade patienten på olika sätt och 

interagerade med vårdpersonalen. Det var av stor vikt 

för närstående att bevara patientens integritet. Dock 

upplevde närstående svårigheter med att få ihop sitt 

vardagsliv samt att finnas där för patienten 

Författare:  

Ewart L., 

Moore J., 

Gibbs C.& 

19/27 Att utforska 

effekten av 

avancerad patient- 

och 

familjefokuserad 

Kvantitativ/kvalitativ studie. 

43 patienter och 63 vårdande 

närstående gavs en enkät i början av 

vård tiden och i slutet av vårdtiden 

På första enkäten var det 24 patienter och 28 

närstående som svarade. På det andra formuläret var 
det 25 patienter och 28 närstående. 

Majoriteten av de svarande (76% av patienterna och 
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Crozier K.. 

Årtal: 2014 

 

omvårdnad på akut 

hjärtvård för vuxna. 

efter de blivit presenterade för 

patient- och familjefokuserad 

omvårdnad. Patienterna skulle vara 

inneliggande på sjukvården med ett 

dåligt hjärta för att inkluderas i 
studien, de flesta var över 80år. 

Vissa kvalitativa kommentarer 
gällande frågorna inkluderades. 

Vid analysering av kvantitativ data 

användes beskrivande statistik och 

vid kvalitativ data användes en 

tematisk analys. Det involverade att 

alstra koder från skriftliga svaren i 

enkäten, sedan togs teman fram och 

där likheter jämfördes och 
förekomstfrekvens. 

82% av de närstående) visade på att de ville att den 

närstående skulle vara med i omvårdnaden, och den 

utökade besökstiden på avdelningen gjorde detta 

möjligt. Kvalitativa kommentarer gällande detta var 

”den utökade tiden gör det lättare att få tid till att 

komma och hjälpa till” och ”det gjorde det möjligt att 

se hur vårdpersonalen genomförde omvårdnaden av 
patienten så jag vet hur jag ska göra hemma”. 

I den andra enkäten svarade majoriteten att de 

närstående hjälpte till med den dagliga omvårdnaden, 
assisterade vid måltider och var med på läkarronder. 

I den andra enkäten uppgav de svarande att 

samarbetet med vårdpersonalen förbättrats, de 
känner sig mer delaktiga i omvårdnaden. 

 

Författare:  

Fort M., Castro  

M., Peña L., 

López 

Hernández S. 

10/14 

 

Att belysa metoder 

för att förbättra 

närståendes 

involvering i 

Kvalitativ studie 

9 män med diabetes och/eller 

hypertoni och 6 familjer där minst en 

av familjemedlemmarna hade 

Det finns olika typer av stöd en närstående kan göra 
för att underlätta för patienten.  

Patienten kan vara den som gör närstående delaktiga 

genom att informera om sjukdomen och vad som är 
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H., Camacho 

G. A., 

Ramírez-Zea 

M. & Martínez 
H. 

Årtal: 2015 

 

vården.   diabetes och/eller hypertoni och 9 

vårdpersonal från 4 olika 
vårdavdelningar var intervjuade.  

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades därefter. 

Intervjun innehöll frågor om 

egenvård, strategier att inkludera 

familjemedlemmar, stöd och 

ackompanjemang, ändringar i 

hushållet/familjens rutiner kopplade 
till sjukdomen/sjukdomarna. 

bra för att underlätta sjukdomen. Detta gör det lättare 

för patienten och närstående att tillsammans jobba 
för att nå bättre hälsa. 

 

Författare:  

Gunn, K. L., 

Seers, K., 

Posner, N., & 
Coates, V. 

Årtal: 2012 

 

10/14 Att belysa 

närståendes roll i 

vardagen för en 

person med 
diabetes. 

Kvalitativ studie  

45 semistrukturerade intervjuer 

utfördes med patienter från två olika 

städer, en större stad och en småstad 

i Storbritannien för att få en 

variation.  Patienterna som 

intervjuades hade blivit inlagda på 

grund av en nödsituation kopplad till 
diabetes. 

Närstående stöttade patienten på olika sätt. Vid 

behov tog närstående över allt ansvar. Vissa patienter 

såg till att närstående var välinformerade om 

sjukdomen. Även att ha någon att prata med som är i 
samma situation kunde underlätta för vissa patienter. 
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Intervju frågorna handlade mestadels 

om patientens erfarenheter om 

sjukhusvård, patientens 

sjukdomshistoria och egenvård och 
om familjens stöd vid vården. 

Författare:  

Levack W., 

Siegert R., 

Dean S., & 
McPherson K. 

Årtal: 
2009.      

 

10/14 Att beskriva 

vårdpersonalen 

upplever 

involveringen av 

närstående i mål-

planeringen under 

rehabiliteringen av 

vuxna med 
hjärnskador. 

Kvalitativ studie 

Grounded theory metoden användes 

för att samla och analysera 

datamaterial. 

9 vårdpersonal från tre olika 

avdelningar som har erfarenhet av att 

planera mål för patienter med 
hjärnskador blev observerade. 

Vissa av deltagarna identifierade de närstående som 

en viktig del av rehabiliteringen och planeringen. De 

såg vårdplaneringen som ett tillfälle att utbilda de 

närstående kring rehabiliteringsprinciper och hur de 

ska göra praktiskt. Vårdpersonalen ansåg att om 

närstående fick vara med från början så minskade 

risken för konflikter senare i vårdprocessen. Det gavs 

även tidigare möjligheter för diskussion och en 

möjlighet för de närstående att uttrycka sin oro. När 

närstående gjordes delaktiga i vårdplaneringen såg 

vårdpersonalen till att det verkligen var patientens 
önskan som framfördes. 

 

Författare: 

Lind R., 

10/14 Att undersöka hur 

närstående till 

Kvalitativ studie. 

27 närstående till 21 avlidna patienter 

Vissa deltagare upplevde att informationen från 

vårdpersonalen var vag. Men de som starkt 



 5  

Nortvedt P, 

Lorem G. & 
Hevröy O. 

Årtal: 2012 

 

allvarligt sjuka är 

delaktiga i 

beslutstagandet i 
livets slutskede. 

intervjuades. Kriterierna för att 

inkluderas var att både närstående 

och närstående var över 18 år och att 

de närstående hälsade på den sjuke 
dagligen. 

Studien är en del i en större kvalitativ 

studie om familjers erfarenhet kring 

beslutstagande och medverkande i 
livets slutskede. 

 

involverade sig själva i informationsutbytet med 

vårdpersonalen beskrev en mer tillfredsställande 
dialog.  

I ett av fallen hade patienten överlåtit all 

informationsutbyte och beslutstagande till sina 

närstående, detta tog dom på sig som ett ansvar för 

att den sjuke skulle få så bra vård som möjligt i livets 
slutskede. 

 

Författare:  

Michael N., 

O'Callaghan 

C., Baird A., 

Hiscock N. & 
Clayton J.  

Årtal: 2014 

 

11/14 Att undersöka hur 

närståendevårdare 

till patienter med 

cancer ser på 

avancerad 
vårdplanering. 

Kvalitativ studie 

18 närstående vårdare till patienter 

med lung- och gasteriointialcancer 

intervjuade i antingen fokusgrupper 

eller semistrukturerade intervjuer. 

Det finns en förstahandsvårdare, en närstående som 

spenderar mycket tid med den sjuke. Obetalt 
genomför omvårdnad. 

Andrahandsvårdaren, en närstående som stöttar och 

hjälper förstahandsvårdaren med omvårdnads sysslor 
obetalt. 

Genom att närstående tillsammans med patienten 

genomför vårdplanering, vet närstående vad de ska 
säga till läkaren. 
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Författare: 

O'Shea, F., 

Weathers, E., 

& McCarthy, 

G. 
Årtal: 2014 

 

11/14 Att utforska 

närståendes 

delaktighet i 

omvårdnaden av 
äldre. 

Kvalitativ studie 

9 närstående till patienter på 3 olika 

avdelningar, på 2 olika 

långtidsvårdavdelningar var 
intervjuade. 

Vissa närstående upplevde att de var mer involverade 

i vårdandet när patienten fortfarande bodde hemma. 

Nu upplevde de att de endast var där som socialt stöd. 

Vissa av deltagarna upplevde istället att de fått mer 

ansvar, då patienten tidigare var självständig. Och nu 

besökte de patienten flera gånger i veckan och såg till 

att de hade det de behövde. Det var genom de 

närstående som patienten fick behålla kontakten med 
vad som skedde i det vardagliga livet. 

 

Författare:   
Penders Y., 

Albers G., 

Deliens L., 

Vander 

Stichele R. & 

Van Den Block 

9/13 Att undersöka hur 

ofta närstående var 

medvetna om att 

patienten varit 
dement. 

Kvantitativ studie 

134 slumpmässigt utvalda boenden 

valdes ut. Av de 190 tillfrågade var 

det 98 närstående som svarade på en 

enkätundersökning. För att bli 

inkluderad i studien skulle de varit 

närstående till en patient med 

28% av deltagarna svarade att de inte var medvetna 

om att personen som avlidit haft demens. Majoriteten 
av de avlidna hade haft mild eller nyupptäckt demens. 

De flesta familjerna blev informerade om släktingens 

tillstånd vid sista månaden i livet. Familjerna tyckte 

att sjukvårdspersonal från boendet hade bra 

kommunikation dagligen eller väldigt ofta med 
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L. 

Årtal: 2014 

 

demens som avlidit de senaste 3 

månaderna. 

familjen för att hålla familjen underrättade om 

situationen. 

Författare:  

Rankin  D., 

Barnard K., 

Elliott J., 

Cooke D., 

Heller S., 

Gianfrancesco 

C., Taylor C. & 

Lawton J. 

Årtal: 2014 

 

10/14 Att utforska 

patienters 

upplevelser av 

behovet av socialt 

stöd efter ett 

utbildningsprogram 
om diabetes. 

Kvalitativ studie 

30 vuxna patienter med diabetes 

intervjuades vid tre tillfällen, innan 

kursen, 6 månader efter och 12 
månader efter. 

Vissa patienter uppgav att de ville ha stöd, men var 

medvetna själva om att det var deras eget ansvar att 
sköta om sin diabetes.  

Stödet kunde vara i form av att få hjälp med att hämta 

ut recept, att få frågor hur man mår, påminna om 
blodsocker och insulin. 

Vissa patienter uppgav att när de efter kursen själva 

blev mer intresserade av sjukdomen så blev även de 

närstående det. Även att det ökade förståelsen hos de 
närstående att sjukdomen måste behandlas rätt. 

Författare:  

Wyskiel R. M., 

Chang B. H., 

Alday A. A., 

Thompson D. 

20/27 Syftet är att återge 

familjer och 

vårdpersonals 

uppfattningar om 

bekvämlighet, 

Kvantitativ/kvalitativ studie 

37 familjer och 37 vårdpersonal 
genomförde enkätundersökningar. 

Även en kvalitativ del fanns med på 

Av 37 vårdpersonal var majoriteten legitimerade 

sjuksköterskor. Majoriteten av dem ansåg att familjen 

var en del av vårdteamet. 70% av dem kände sig 

bekväma med att bjuda in närstående till att delta i 

omvårdnaden. 70% uppgav att de ibland bjöd in 
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A., Rosen M. 

A., Dietz A. S., 

& Marsteller J. 
A. 

Årtal: 2015 

 

upplevelser och 

intresset av 

familjemedlemmar 

i vårdandet av den 
sjuke. 

enkäterna där personalen fick 

möjlighet att utveckla sina svar. 

Närstående till patienter som varit 

inneliggande mer än tre dagar blev 

intervjuade om deras upplevelser 
kring delaktighet i vården. 

närstående att delta i omvårdnaden. Endast 16% 

uppgav att de gjorde det vanligtvis. 

14% av de närstående som deltog i 

enkätundersökningen hade tidigare jobbat inom 

vården. Majoriteten av de närstående (95%) uppgav 

att de hade ett intresse i att delta i vårdandet av den 

sjuke. Alla närstående kände sig bekväma med att 

fråga vårdpersonalen om vad för vård den sjuke fick.  

92% av de närstående uppgav även att de kände sig 

bekväma med att vårda den sjuke. 89% av de 

närstående kände sig delaktiga i vårdandet och 

upplevde större förståelse för vad som hände den 
sjuke. 

 

Författare:  

Årestedt, L.,  

Persson C. & 
Benzein E. 

Årtal: 2014 

13/14 Att belysa 

upplevelser av att 

leva som familj mitt 

i en kronisk 
sjukdom. 

Kvalitativ studie 

Narrativa intervjuer gjordes med sju 

patienter tillsammans med minst 2 
av patientens familjemedlemmar. 

Patienterna och 

familjemedlemmarna intervjuades 2 

Studien visar på att familjerna fokuserar mer på att 

hitta nya sätt att få vardagen att fungera än att återgå 
till livet som det var innan sjukdomen. 

Närstående ser vårdpersonal som en källa till 

information till hur de kan förstå och handskas med 

sjukdomen. De kände ett behov av mer information 
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 gånger under 2-4 veckor för att öka 

möjligheten att samla så innehållsrik 
data som möjligt. 

och att få delge sina upplevelser med vårdpersonalen. 

Bristande information från vårdpersonalen gjorde att 

de kände sig osäkra, men det gjorde så att de 

närstående själva sökte efter information på andra 
sätt. 
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BILAGA B - SÖKMATRIS 
 

Databas Sökord Urval Antal 

träffar 

Använda artiklar 

Discovery involving families in patient care AND family 

relations 

peer reviewed, 

full text, 2015 - 

2016 

16 Titel: Opportunities for involving men and families in 

chronic disease management: a qualitative study from 

Chiapas, Mexico. 

Författare: Fort M., Castro  M., Peña L., Ramírez-Zea 

M., Martínez H., Hernández S. & Camacho G. 

Tidskrift: BMC public health 

Årtal: 2015 

CINAHL 

Plus 

nurs* AND famil* AND includ* 

AND chronic illness 

NOT child* NOT Pediatric 

peer reviewed, 

full text, 2010-

2016 

13  Titel: Living as a family in the midst of chronic illness. 

Författare: Årestedt, L.,  

Persson C. & Benzein E. 

Tidskrift: Scadinavian journal of caring sciences 

Årtal: 2014 

 

Titel: Type 1 diabetes patients' experiences of, and need 

for, social support after attending a structured education 

programme: a qualitative longitudinal investigation. 

Författare: Rankin  D., Barnard K., Elliott J., Cooke 
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D., Heller S., Gianfrancesco C., Taylor C.& Lawton J. 

Tidskrift: Journal of clinical nursing 

Årtal: 2014 

Discovery famil* AND nurs* AND involving NOT 

children NOT neonatal NOT pediatric AND 

family centered care 

peer reviewed, 

full text, 2012-

2016 

61 Titel: Patient- and family-centred care on an acute 

adult cardiac ward             

Författare: Ewart L., Moore J., Gibbs C.& Crozier K.. 

Tidskrift: Cardiac nursing 

Årtal: 2014    

Discovery Family-centered AND involve AND care 

process NOT pediatric NOT neonatal AND 

nurs* AND engaging 

2015-2016 2 Titel: Towards expanding the acute care team: Learning 

how to involve families in care processes. 

Författare: Wyskiel R. M., Chang B. H., Alday A. A., 

Thompson D. A., Rosen M. A., Dietz A. S., & 

Marsteller J. A. 

Tidskrift: The Journal Of Collaborative Family 

Healthcare 

Årtal: 2015 

CINAHL 

Plus 

family centered care AND care process AND 

involving family in patient care 

full text. Peer 

reviewed, 

2001-2016 

14  Titel: Goal planning for adults with acquired brain 

injury: How clinicians talk about involving family 

Författare: Levack W., Siegert R., Dean S. & 

McPherson K. 

Tidskrift: Brain Injury 
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Årtal: 2009.      

CINAHL 

plus 

Family AND involvement AND diabetes NOT 

children NOT pediatric 

Peer reviewed 

Full text 

2012-2016 

8 Titel: ‘Somebody there to watch over you’: the role of 

the family in everyday and emergency diabetes care 

Författare: Gunn, K. L., Seers, K., Posner, N., & 

Coates, V. 

Tidskrift: Health & Social Care in The Community 

Årtal: 2012 

Discovery Famil* AND 

AND end of life care AND 

involving family AND 

Family relations AND stroke NOT children 

NOT pediatric NOT neonatal 

peer reviewed, 

full text 

2013-2016 

29 Titel: Menings of being a close relative of a family 

member treated with haemodialysis approaching end of 

life 

Författare: Axelsson L., Klang B., Lundh Hagelin C., 

Jacobson S. H. & Andreassen Gleissman S. 

Tidskrift: Journal of critical nursing 

Årtal: 2014 

Discovery family centered care in nursing AND includ* 

AND dementia NOT child NOT neonatal* 

NOT “ literatur review” NOT “review of 

literatur” NOT pediatric 

Peer reviewed 

Full text 

2010-2016 

19 Titel: Awareness of dementia by family carers of 

nursing home residents dying with dementia: A post-

death study 

Författare:  Penders Y., Albers G., Deliens L., Vander 

Stichele R. & Van Den Block L. 

Tidskrift: Palliative medicine 

Årtal: 2014 
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Discovery famil* AND involvment AND care AND Nurs* 

-family relations NOT Children NOT pediatric 

NOT neonatal AND end of life 

Peer reviewed 

Fulltext 

2012-2016 

17  Titel: Family involvement in the end-of-life decicions of 

competent intensive care patients 

Författare: Lind R., Nortvedt P, Lorem G. & Hevröy O. 

Tidskrift: Nursing Ethics 

Årtal: 2012 

PubMed Nurs* AND “family centered care” AND 

includ* NOT pediatric* NOT child* 

2011-2016 29  Titel: Cancer Caregivers Advocate a patient- and 

Family-Centered Approach to Advance Care Planning 

Författare: Michael N., O'Callaghan C., Baird A., 

Hiscock N. & Clayton J. 

Tidskrift: Journal Of Pain & Symptom Management 

Årtal: 2014 

Discovery Family centered care AND family NOT 

children NOT pediatric AND family role AND 

professional-family relations 

full text, Peer 

reviewed , 

2012-2016 

15  Titel: Family care experiences in nursing home 

facilities. 

Författare: O'Shea, F., Weathers, E., & McCarthy, G. 

Tidskrift: Nursing Older People 
Årtal: 2014 
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BILAGA C – KVALITETSGRANSKNING 
 

Frågor vid en kvalitativ studie enligt Friberg (2012). 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 
avgränsat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 
fall beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven?  

• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

• Hur har dataanalyserats? 

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

• Vad visar resultatet? 

• Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

• Sker en återkoppling till teoretiska antagande, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 

 

Frågor vid en kvantitativ studie enligt Friberg (2012) 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 
avgränsat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall 
formulerade? 

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är 
denna i så fall beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven? 
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• Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 
exklusionskriterier)? 

• Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa 
adekvata?  

• Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 

• Vad visar resultatet? 

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang? 

• Finns det en metod diskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad 
gäller generaliserbarhet? 

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. 
omvårdnadsvetenskapliga antaganden? 
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