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SAMMANFATTNING 
 
Sjukdom hos en familjemedlem drabbar hela familjen. Om närståendes behov i 
vårdsituationen inte uppmärksammas av sjuksköterskan kan ett lidande uppstå. Studiens syfte 
var att belysa sjuksköterskans upplevelser av relationen med närstående för att på så sätt få en 
ökad insikt om faktorer som kan påverka relationen. Metoden var en intervjustudie med 
kvalitativ ansats. Sex sjuksköterskor som arbetade på olika medicinska avdelningar 
intervjuades. Resultatet visade att informanterna hade en positiv attityd till relationen. Både 
sjuksköterskor och närstående hade behov av relationen för att lindra lidande hos patient och 
närstående. Närståendes delaktighet i patientens vård ansågs som positiv och det var viktigt 
att ta sig tid för närstående och att vara tillgänglig. Skillnader fanns i mötet med närstående 
från andra kulturer men det var viktig att lära sig att bemöta dem och acceptera skillnaderna. 
Språket var ett hinder i relationen och ibland kändes det osäkert i mötet. Öppna personligheter 
och engagerade närstående var faktorer som främjade relationen liksom en öppen dialog 
mellan sjuksköterska, patient och närstående. Hinder i relationen var främst om personkemin 
inte stämde och inbundna och tysta närstående. Ont om tid kunde vara ett hinder i relationen 
men det handlade om att prioritera. Miljön var ett hinder på grund av de stora salarna och att 
lugna samtalsutrymmen saknades. Genom att belysa upplevelsen av relationen mellan 
sjuksköterska och närstående ur sjuksköterskans perspektiv har faktorer framkommit som kan 
påverka relationen och som är viktiga för sjuksköterskor att ha i åtanke i mötet med 
närstående. 
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INLEDNING 
 
Vårt intresse för relationen mellan sjuksköterska och närstående har väckts dels under 
praktikperioder och tidigare arbete inom vården och dels genom privata erfarenheter av 
vård och omsorg i rollen som närstående. En av oss kommer dessutom från ett annat land 
med en annan kultur än den svenska och har lite andra erfarenheter av vård och att vara 
närstående till sjuka familjemedlemmar. I den kulturen har familjen i alla tider tagit hand 
om de sjuka och de gamla i familjen. Vårdsystemet är annorlunda uppbyggt och 
vårdkvaliteten ökar markant med närståendes engagemang. Detta gör att familjen är 
mycket viktig för den sjuke och att familjen tar ansvar och är delaktig i omvårdnaden. 
 
När en familjemedlem drabbas av sjukdom påverkas hela familjen. De närstående kan 
känna oro och en rädsla att förlora kontrollen över vardagen vilket kan förorsaka lidande. 
De närstående behöver bli sedda av vårdpersonalen och involverade i vården för att 
lättare kunna hantera situationen och stödja den sjuke. Detta sker i olika omfattning inom 
vården. En genomgång av kurslitteraturen för sjuksköterskeutbildningen gjordes och vi 
noterade att det inte är skrivet mycket om ämnet i den. Vi vill därför belysa 
sjuksköterskors upplevelser av relationen med närstående till vuxna patienter på 
medicinska vårdavdelningar inom den slutna vården och därmed få ökad förståelse för 
faktorerna som kan påverka relationen mellan sjuksköterska och närstående. Begreppet 
närstående kan innefatta många fler än bara medlemmarna i den närmaste familjen men 
med närstående menar vi här, i första hand, make, maka, sambo, barn och föräldrar till 
vuxna patienter. 
 
BAKGRUND  
 
Historia 
Redan i mitten av 1800- talet fanns familjeperspektivet i åtanke inom vården. 
Sjuksköterskor involverade familjen, i större eller mindre omfattning, i omvårdnaden av 
patienten men inte med ett så väl utvecklat sätt att se på familjens funktion och behov.  
Hälso- och sjukvård praktiserades ursprungligen i patientens hem vilket gjorde det 
naturligt att involvera familjemedlemmarna och utöva en familjecentrerad omvårdnad. I 
början av 1900- talet flyttades hälso- och sjukvården över från hemmen till sjukhus och 
familjen utestängdes från att delta i omvårdnaden av den sjuke familjemedlemmen.  
 
Under nittonhundratalets lopp skedde sedan omfattande demografiska och 
sjukdomsmässiga förändringar. Genomsnittåldern hos befolkningen ökade och 
medicinska behandlingar vid allvarlig sjukdom förbättrades vilket har medfört att allt fler, 
både yngre och äldre, lever längre med kronisk sjukdom. Sjukhusvistelserna förkortades 
och komplicerad behandling utförs numera allt oftare polikliniskt eller i hemmet av 
patienten själv eller av hemsjukvården. Antalet vårdplatser på sjuk- och servicehem 
minskade och äldre bor därför längre i det egna hemmet. Alla dessa förändringar har 
medfört ett växande behov av vård och omsorg bland äldre och kronisk sjuka och ett ökat 
behov av samarbete mellan familjen, den offentliga vården och kommunala omsorgen. 
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 Idag betonas återigen betydelsen av att familjen deltar i omvårdnaden. Nutida författare 
av omvårdnadslitteratur sätter in omvårdnaden i en familjekontext. Att omvårdnaden har 
utvecklats visas bland annat genom insikten om familjens betydelse för hälsa och 
välbefinnande hos de enskilda familjemedlemmarna, liksom att omvårdnaden idag 
erkänner familjens inflytande på sjukdom. Ett annat bevis är att nya begrepp har 
utvecklats inom omvårdnadsämnet, som t ex ”familjefokuserad omvårdnad”, 
”familjevård” och ”familjeinriktat hälsoarbete” (Kirkevold & Strømsnes Ekern, 2002; 
Wright & Leahey, 1998).  
 
Familjefokuserad omvårdnad/familjeperspektivet 
Vårdvetenskapens betoning på patientens eget perspektiv på sin hälsa, ohälsa, 
livssituation och vårdandet utesluter inte att närståendes perspektiv måste beaktas. Det 
kan vara särskilt viktigt vid vård av barn och äldre och vid kroniska sjukdomstillstånd. 
Antalet äldre och kroniskt sjuka har ökat under de senaste åren och sjuksköterskor har allt 
mer uppmärksammat vikten av att ta in familjen i omvårdnaden av patienten (Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003; Kirkevold & Strømsnes Ekern, 2002).  
 
Sjukdom och ohälsa hos en familjemedlem påverkar de övriga i familjen. Det kan skapa 
ångest, förtvivlan och oro inför framtiden. Många sjukdomssituationer resulterar i avbrott 
i det normala familjemönstret och de kan leda till separation mellan 
familjemedlemmarna. De väl definierade rollerna i familjen sätts ur spel och brist i 
kommunikationen kan uppstå (Kirkevold & Strømsnes Ekern, 2002; Rutledge, 
Donaldson & Pravikoff, 2000).  
 
Ohälsa, sjukdom och dess uppkomst kan uppfattas på olika sätt av olika individer både i 
familjer och bland sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Dessa uppfattningar har sin 
grund i till exempel filosofiska, psykologiska och andligt-religiösa föreställningar. Dessa 
olika föreställningar inverkar på hur sjukdomen upplevs av skilda individer samt hur 
vårdpersonalen vårdar familjen (Wright, Watson & Bell, 2002). 
 
Trots att en familjemedlem befinner sig på sjukhus är denne fortfarande en del i familjen 
och forskning har påvisat att välbefinnande för hela familjen har en positiv påverkan på 
den sjuke och omvänt. Familjemedlemmar spenderar oftast mycket tid på sjukhus 
tillsammans med patienten vid sjukdom och de kan vara kapabla att delta i omvårdnaden 
samt i beslut rörande planering av vård. Det finns därför behov av information och stöd 
hos dem. Trots detta får inte familjens behov tillräckligt med uppmärksamhet från 
personalen (Åstedt-Kurki, Paavilainen, Tammentie & Paunonen-Ilmonen, 2001). 
 
Familjens ökande deltagande i omvårdnaden medför en förändring av sjuksköterskans 
arbetsområde. Detta innebär i den kliniska verksamheten att utveckla en ny kompetens 
inom bedömning och omvårdnad av familjer. De kunskaper och färdigheter som krävs 
lärs genom att se hela familjen som en enhet och observera samspelet mellan 
familjemedlemmarna. Omvårdnaden av familjen måste fokusera på relationer mellan 
sjuksköterska, patient och familj. Med hjälp av samtal om personliga upplevelser av 
sjukdom kan sjuksköterskan hjälpa familjen att hantera ohälsa och få en ny syn på sina 
egna resurser (Wright & Leahey, 1998; Wright, Wattson & Bell, 2002). Det som enligt 
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Wright och Leahey (1998) mest främjar eller hindrar en familjecentrerad omvårdnad är 
sjuksköterskans förståelse för fenomenet. Sjuksköterskans förmåga att se individen i en 
familje- och samhällskontext och tänka interaktionellt lyfter omvårdnadens utövande från 
en individorienterad till en familjeorienterad nivå. 
 
Närståendes livssituation och behov 
De närstående befinner sig i en komplex verklighet. De pendlar mellan känslor av hopp, 
meningsfullhet, samhörighet, tillit, trygghet och att vara behövda, å ena sidan och känslor 
av utsatthet, maktlöshet och sorg, å den andra. Närståendes livssituation präglas av 
emotionell stress, som kan visa sig i vrede och skuldkänslor. Emotionell stress kan t.ex 
orsakas av att se den sjuke lida eller av en strävan efter balans mellan ökade krav och 
egna resurser. Livssituationen präglas också av osäkerhet inför framtiden. Situationen kan 
ses som en börda med ökat ansvar och ändrad rollfördelning i familjen. Trygga rutiner 
utmanas och förändras (Benzein & Saveman, 2004). 
 
Forskning har visat att de behov de närstående främst gett uttryck för är information, 
kommunikation och stöd. Informationsbehovet omfattar information om sjukdomen och 
dess följder. Kommunikationsbehovet omfattar kommunikation med den sjuke, 
omgivningen och personal. Behovet av stöd är främst emotionellt och ekonomiskt. Inom 
forskningen konstaterades också att oavsett sammanhang och kulturtillhörighet 
förekommer bland närstående behov av att få information, att känna hopp, att känna att 
vårdpersonalen bryr sig om den sjuke, att få emotionellt stöd och att få vara med den 
sjuke. Närstående till en familjemedlem som ligger på sjukhus har uttryckt känslor av 
intensiv oro och lidande relaterat till sjukhusupplevelserna. Oberoende av orsaken till en 
människas lidande utmanas sjuksköterskan att möta den lidande människan och hjälpa till 
att lindra lidandet. Vårdpersonalens förmåga att stärka och stödja de närstående för att ta 
fram de positiva krafter som finns, är avgörande för om utvecklande eller nedbrytande 
upplevelser ska få dominera (Benzein & Saveman, 2004; Jahren Kristoffersen, Nortvedt 
& Skaug, 2005; Rutledge, Donaldson & Pravikoff, 2000). 
 
Lidande 
Lidande kan, förutom kroppsliga symtom, även vara en inre process. Lidande kan 
beskrivas som ett hot, en kränkning eller en förlust av människans själv. Lidande kan 
också beskrivas som en känsla av att förlora kontrollen, vilket kan förenas med 
skuldkänslor. Vårdvetenskapen talar om tre olika typer av lidande; livslidande, 
sjukdomslidande och vårdlidande. Det finns alltid någon form av livslidande i 
människors liv. Det är det lidande som är förknippat med levandets olika dimensioner 
och med livssituationen. Livslidande är det lidande som berör hela människans liv, allt 
vad det innebär att leva och att vara människa bland andra människor. Sjukdom och 
ohälsa berör hela människans livssituation. Det självklara, vardagliga livet förändras och 
tas plötsligt ifrån en. En påtvingad förändring strider mot det naturliga och människan 
behöver tid att finna mening. Sjukdomslidande är inte bara kroppslig smärta orsakad av 
sjukdom utan också ett själsligt och andligt lidande som en konsekvens av sjukdom eller 
behandling. Vårdlidande är det onödiga lidande som uppkommer som en följd av vård 
och behandling eller som en brist av denna. Vårdlidandet handlar många gånger om en 
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upplevelse av brist på kontroll och av kränkning (Dahlberg et al., 2003; Eriksson, 1994; 
Wiklund, 2003). 
 
Det finns många situationer i vården som kan förorsaka lidande hos närstående. Brist på 
information, kommunikation och stöd i samband med vård och behandling av en sjuk 
familjemedlem kan orsaka lidande. Ibland kan den närståendes lidande vara svårare än 
patientens. Närstående kan också betraktas som patienter som är i behov av vård och 
hjälp. En närstående som lider kan inte lida med patienten, vilket kan ge känslor av skam 
och skuld, aggression och förtvivlan (Benzein & Saveman, 2004; Eriksson, 1994). 
Wright et al. (2002) beskriver närståendes upplevelser av att vara förbisedda av 
vårdpersonalen vid besök på sjukhus. Närstående har beskrivit att de aldrig blivit 
tillfrågade om de känslomässiga upplevelserna av sjukdomen. De upplevde att 
sjukvårdpersonalen ibland inte ens uppmärksammade deras närvaro vid besök på sjukhus.  
”Det har kommit som en smärtsam överraskning att känna mig som om jag vore osynlig 
när jag besökt min mor på sjukhuset. De flesta läkare och sjuksköterskor har inte ens 
tagit ögonkontakt med mig, än mindre pratat med mig. Att på detta sätt bli osynlig suddar 
ut mitt deltagande i sjukdomsupplevelsen och skapar stor dissonans och smärta” (Wright 
et al., 2002  s.29). Vårdandets mål är att lindra eller förhindra lidande samt skapa 
förutsättningar för välbefinnande (Dahlberg et al., 2003). 
 
Relation 
Watson (1985) i Kasén (1994) menar att relationen är en grund i vårdandet. Vård kan 
endast ske mellanpersonligt och innehållet i den hjälpande tillitsfulla relationen är att 
sjuksköterskan verkligen bryr sig om, lever sig in i och lär känna den andra och hans 
värld. Enligt Kasén (1994) innefattar begreppet relation fyra dimensioner: berättelse, 
förhållande, förbindelse och beröring som kan anses ge struktur för begreppet 
vårdrelation. 
 
Travelbees omvårdnadsteori grundar sig på de mellanmänskliga relationerna i första hand 
mellan sjuksköterska och patient men hon beskriver också familjen som mottagare av 
omvårdnad. Omvårdnad är, enligt Travelbees teori, en mellanmänsklig process där 
vårdgivaren hjälper en individ, en familj eller ett samhälle att förebygga eller hantera 
upplevelser av sjukdom och lidande och att vid behov finna en mening i dessa 
upplevelser. Omvårdnaden uppnår sitt syfte genom att etablera en mellanmänsklig 
relation. En mellanmänsklig relation kan finnas mellan konkreta personer. Det är 
sjuksköterskan som ansvarar för att relationen etableras och upprätthålls men hon kan 
inte göra detta ensam. Relationen bör vara ömsesidig och förutsättningen är att båda 
parter reagerar på den andres mänsklighet (Jahren Kristoffersen et al., 2006; Kirkevold 
2000). 
 
Vårdrelation 
Vårdrelationen skiljer sig från den vanliga relationen som förekommer mellan människor 
generellt. Medan den privata relationen kännetecknas av känslomässighet och 
ömsesidighet utmärks vårdrelationen av vårdarens skyldighet att ge omvårdnad, och att 
den är begränsad i tid och rum. En vårdrelation präglas av vårdarens professionella 
engagemang utan krav på vårdtagaren att ge något tillbaka. Med hjälp av kunskaper och 
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erfarenheter erbjuder vårdaren sin absoluta närvaro som resurs i det vårdande mötet. I 
jämförelse med den naturligt vårdande relationen som är oreflekterad och präglas av ett 
naturligt förhållningssätt förutsätter den professionella vårdrelationen en större öppenhet 
från vårdarens sida och den kännetecknas av ett reflekterande förhållningssätt (Dahlberg 
et al., 2003;  Jahren Kristoffersen et al., 2005).  
 
Kasén (2002) i Dahlberg et al. (2003) beskriver vårdrelationen som en beröring. Hon 
anser att i en vårdande relation berörs alltid hela den andra människan. Vårdrelationen 
kan betraktas som en ömsesidig förbindelse som kräver tillit mellan parterna. 
Förbindelsen utgör vårdrelationens inre sida där vårdaren ger en försäkran om vård och 
underförstått ett löfte om lindrat lidande, samhörighet och personlig kontakt. Wiklund 
(2003) menar att vårdandet sker inom ramen för en relation och att det är en annan 
människas lidande som ger skäl för vårdandet. I mötet med den andra människans lidande 
väcks medlidande och viljan att vårda.  
 
Kommunikation  
Kommunikation är en ömsesidig process som är möjlig genom interaktion mellan två 
eller flera personer där varje person är både sändare och mottagare av meddelanden. 
Interaktion betyder samverkan, samspel eller ömsesidig påverkan (Balzer Riley, 2004; 
Nationalencyklopedin). Kommunikation kan vara både verbal och icke verbal. Icke 
verbal kommunikation innebär ansiktsuttryck, blick, kroppsspråk, röstklang, beröring, 
tystnad, icke ord, fysisk avstånd/närhet och tid. Att bli sedd är ett allmänmänskligt behov. 
Att någon missar att se en kan uppfattas som det mest kränkande som en person kan bli 
utsatt för. För att patienter och närstående ska känna sig trygga och ha egenkontroll är 
kunskap och tillit till den egna förmågan av stor vikt. Trygghet, kunskap och tillit skapas 
i kommunikation med vårdpersonal och ska vara grundläggande för förändringar av 
livssituationen som sjukdom och behandling kan leda till och som ska resultera i bevarad 
eller förbättrad hälsa och livskvalitet (Eide & Eide, 2006; Klang Söderkvist, 2008). 
 
Kommunikation har en central roll i omvårdnadsarbetet. God kommunikation i relation 
till närstående förenklar arbetet och är det bästa medlet för kvalitet i vårdarbetet. 
Professionell kommunikation är en dialog och en process, ett aktivt samspel mellan två 
eller flera personer. Professionell kommunikation har som mål att skapa en god relation 
som utmärks av god kontakt och förståelse. I sjuksköterskans ansvarsområde ingår att ha 
förmåga att kommunicera med patient och närstående på ett lyhört och empatiskt sätt. 
(Eide & Eide, 1997; Jahren Kristoffersen et al., 2005).  
 
Åstedt-Kurki et al. (2001) studie visade att majoriteten av vårdpersonalen på sjukhus 
ansåg att interaktionen med närstående var mycket eller ganska viktigt. Interaktionen 
betraktades som viktig vid informationsutbyte, säkerhet, vid fortsätt behandling och 
holistisk vård. Andra viktiga anledningar till interaktion var sjukdomens påverkan på 
familjemedlemmarna samt deras behov av stöd. Deras stöd till patienten var ytterligare en 
anledning till interaktion. I deras studie inkluderar interaktion all kommunikation mellan 
sjuksköterska och patientens familj.       
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Sjuksköterskans ansvar som berör närstående 
Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga 
sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ska erbjuda vård till 
individen, familjen och allmänheten (ICN-etiska koden för sjuksköterskor). 
Sjuksköterskans arbete ska grundas på en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt som 
innebär att bedriva omvårdnad utifrån en humanistisk människosyn. Patientens och 
närståendes kunskaper och erfarenheter ska tillvaratas och utifrån patientens och/eller 
närståendes önskemål och behov ska sjuksköterskan föra deras talan. Sjuksköterskan ska 
vara lyhörd för arbetslaget och andras kunskaper/erfarenheter och värderingar och genom 
delaktighet i arbetsteamet bidra till en helhetssyn på patienten. I dialog med patient 
och/eller närstående ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård 
och behandling. Sjuksköterskan ska kunna informera, undervisa patienten och/eller 
närstående och förvissa sig om att patient och/eller närstående förstår given information 
(Socialstyrelsen). Sjuksköterskan ska lämna individuellt anpassad information till 
patienten angående hälsotillstånd och metoder för undersökning, vård och behandling. 
Om information inte kan lämnas till patienten ska den i stället lämnas till närstående om 
det inte finns något hinder för detta (SFS nr:1998:531). 
 
Attityder 
Inom socialvetenskap används termen attityd vanligen för en varaktig inställning som har 
byggts upp genom erfarenheter och kommer till uttryck i att man är för eller emot något. 
Olika företeelser i samhället är föremål för attityder liksom personer och då ofta i sociala 
roller (Nationalencyklopedin). 
 
Två studier visade att en stödjande attityd hos sjuksköterskor var en viktig förutsättning 
för att engagera familjen i vården av patienten. Sjuksköterskor som såg familjen som en 
resurs i vården och även att familjen hade sina egna resurser, värderade familjens närvaro 
och bjöd in familjen att delta i vården. De försökte skapa en god relation mellan familj 
och sjuksköterska och betraktade familjen som en samarbetspartner. Sjuksköterskor med 
en stödjande attityd såg familjens närvaro som en tröst för patienten (Benzein, Johansson, 
Franzén Årestedt & Saveman, 2008; Fisher, Lindhorst, Matthews, J. Munroe, Paulin & 
Scott, 2008). 
 
Benzein et al. (2008) studie visade att sjuksköterskor på sjukhus hade mindre stödjande 
attityder till att se familjen som en resurs i vården till skillnad från sjuksköterskor i 
primär- och hemsjukvård. Interaktionen mellan familj och sjuksköterskor på sjukhus var 
begränsad till utbyte av information. Samma studie visade att om sjuksköterskor såg 
familjen som en börda, kunde det bero på att sjuksköterskorna inte hade tid att ta hand 
om familjen, liksom att familjen inte var önskvärd. Denna attityd var vanligast bland 
nyligen examinerade sjuksköterskor samt bland dem som inte hade någon generell policy 
om familjevård på arbetsplatsen.         
 
Kulturskillnader i vården 
Kulturen spelar en stor roll i vårdandet. Kulturella faktorer som påverkar beteende i 
samband med vård är släktskap, sociala förhållanden, religion, politik, ekonomi samt 
informell vård. Kultur och vårdande kan inte skiljas åt. Vårdandet är kultur, liksom allt 
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annat som människor lär sig och gör. Kultur utgör ramarna för hur människor handlar 
inom vården. I den svenska kulturen är sjuksköterskan van att möta självständiga 
patienter vars närstående besöker dem inom besökstiderna och oftast få personer i taget. 
Hos patienter och närstående från en del kulturer gör behovet av gemenskap och 
pliktkänslan att patienterna förväntar sig att ha familjen runt omkring sig dygnet runt och 
att familjen vill ta hand om sin patient (Jahren Kristoffersen et al., 2005; Wikberg & 
Eriksson, 2003). 
 
”De mänskliga möten som äger rum inom vården är i stor utsträckning asymmetriska. 
Vårdarna oavsett yrkestillhörighet, är i sin vardagsmiljö, kan spelreglerna och är 
experter. Patienterna eller de närstående är i en främmande värld. De är sjuka, oroliga 
och beroende. Vardagliga företeelser som att hälsa, presentera sig, tilltala och bemöta 
patienter och närstående kan få stor betydelse, inte bara för upplevelsen utan också för 
resultaten av behandling och vård” (Määttä & Segersten, 2007, s.19). 
 
PROBLEMFORMULERING  
 
Sjukdom hos en familjemedlem drabbar hela familjen. Detta har troligtvis som följd att 
närstående lider och nya behov uppstår skapade av situationen. Forskning visar att 
familjeperspektivet är mer integrerat när det gäller vård av barn och cancersjuka, inom 
intensivvård och palliativ vård än i annan vård. Forskning är däremot sparsam om 
familjeperspektivet på medicinska vårdavdelningar inom den slutna vården. Behoven 
som sjukdomssituationen skapar hos närstående kan vara de samma även här. Problemet 
är att om närståendes behov inte uppmärksammas fortsätter deras lidande som kan 
utgöras både av hur de upplever sin egen situation och att se sin familjemedlem uppleva 
olika former av lidande. Om närståendes lidande fortgår kan de inte bidra till den sjukes 
välbefinnande. De negativa konsekvenserna av detta berör både patienten, den närstående 
och sjuksköterskan.    
 
I sitt yrke möter sjuksköterskan närstående till patienter så gott som dagligen. Om 
sjuksköterskan inte uppmärksammar närståendes behov kan samspelet utebli, närståendes 
delaktighet i vården omöjliggörs och han eller hon blir inte bekräftad vilket kan leda till 
lidande hos närstående. Genom att belysa sjuksköterskans upplevelse av relationen med 
närstående kan kunskap genereras om hur sjuksköterskan uppfattar företeelsen. Genom 
att fokusera på frågeställningarna kan uppfattningar om faktorer som påverkar relationen 
mellan sjuksköterska och närstående uppmärksammas. Att belysa dessa faktorer kan 
underlätta för sjuksköterskor i arbetet med närstående och därmed lindra lidande hos 
närstående.  
 
Frågeställningarna är: 
Vilken roll har sjuksköterskan i kontakten med närstående? 
Hur upplever sjuksköterskan relationen med närstående? 
Vilka faktorer hindrar och bidrar till en god relation med närstående? 
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SYFTE 
 
Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelser av relationen med närstående för att på 
så sätt få en ökad insikt om faktorer som kan påverka relationen. 
 
METOD 
 
Vetenskapsteoretisk grund 
Författarna har valt en kvalitativ forskningsansats som är inspirerad av fenomenologi som 
utgår från filosofiska ställningstaganden om vad verklighet och kunskap är. Syftet är att 
öka förståelsen för fenomenet som studeras ur sjuksköterskans perspektiv, det vill säga 
hans eller hennes upplevelser av fenomenet upplevelsen av relationen med närstående 
(Dahlberg, 1997).   
 
Förförståelse 
Förförståelse är ett centralt begrepp inom fenomenologin. Förförståelse är den samlade 
kunskap som forskaren har om ett visst fenomen. Genom förförståelse kan ny kunskap 
uppnås och ny förförståelse skapas som i sin tur utgör grunden för vidare 
kunskapsutveckling. Utan förförståelse kan förståelse aldrig utvecklas. Den kan dock 
utgöra ett hinder för öppenhet genom att inte låta fenomenet visa sig. Detta hinder kan ses 
som en begränsning i forskning som tar en teori för given. En forskande öppenhet är ett 
mål att uppnå. Öppenhet präglas av en äkta vilja att höra, se och förstå, liksom att ha 
respekt för företeelsen och att vara följsam inför den. Att ha ett öppet förhållningssätt 
förutsätter medvetenhet om sin förförståelse och innebär att ha en förmåga att bli 
förvånad och överraskad. Då kan sakerna visa sig annorlunda än hur de togs för givna 
tidigare (Dahlberg, 1997; Dahlberg et al., 2003).   
       
Urval 
Forskare med kvalitativ ansats tenderar att använda ett litet antal deltagare till sina 
studier, vanligtvis tio eller färre deltagare. Det finns en grundregel som används när det 
selekteras deltagare till kvalitativa studier. Den rekommenderar att alla deltagare måste 
ha erfarenhet av respektive fenomen som ska studeras och de kan tala om hur det känns 
att uppleva denna erfarenhet. Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå 
fenomenet från livsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv (Kvale & Brinkman, 
2009; Polit & Beck, 2006).  
 
Författarna valde att intervjua sex sjuksköterskor, som arbetade på tre olika medicinska 
avdelningar på två sjukhus i Sverige. Inklusionskriterierna var att de skulle vara i tjänst 
och ha arbetat i minst ett halvår som sjuksköterska på avdelningen. Författarna ansåg att 
informanterna måste ha en viss yrkeserfarenhet för att kunna besvara frågorna. Samtliga 
informanter var kvinnor som hade arbetat som sjuksköterskor mellan ett halvår och 35 år. 
De hade arbetat på respektive avdelningar mellan ett halvår och 19 år. 
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Datainsamling 
Data samlades in med hjälp av halvstrukturerade intervjuer. Halvstrukturerade intervjuer 
innebär att de görs efter en intervjuguide som kan innehålla förslag på frågor (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Före intervjustudier bör genomföras pilotintervjuer på en 
representativ grupp som ger möjlighet att justera frågornas innehåll, antal, och 
formuleringar så att intervjun ska fungera så bra som möjligt under själva intervjustudien 
(Patel & Davidsson, 2003). För att kvalitetssäkra intervjufrågorna och utveckla ett bra 
underlag för intervjustudien genomfördes en pilotintervju. Efter pilotintervjun lades 
ytterligare en fråga till för att komplettera intervjuguiden. Kontakt togs med 
avdelningschefen på respektive avdelningar och syftet med studien presenterades för att 
rekrytera möjliga informanter. På så sätt erhölls sex namn på möjliga informanter som 
sedan kontaktades per telefon. Informanterna fick välja platsen där intervjun skulle äga 
rum. Samtliga intervjuer genomfördes i nära anslutning till informanternas arbetsplatser. 
Vid intervjutillfällena var båda författarna närvarande och turades om att vara 
huvudansvariga för intervjuerna. Med informanternas tillåtelse spelades intervjuerna in 
på band. Intervjuerna varade mellan 30 – 40 minuter. Intervjuguide användes för att få en 
struktur i intervjuerna vilket underlättade genomförandet (bil. 3) .  
 
Dataanalys 
Författarna valde att göra en kvalitativ innehållsanalys efter Graneheim och Lundmans 
modell. De inspelade intervjuerna delades lika mellan författarna, lyssnades igenom och 
skrevs ner i sin helhet. Texten lästes igenom flera gånger av båda författarna för att få en 
förståelse för helheten. En manifest analys av texten gjordes tillsammans av författarna 
vilket innebär att fokusera på det som texten uttrycker och djupare tolkningar undviks. 
Detta gjordes för att få fram sjuksköterskornas upplevelser genom deras egna 
beskrivningar utan att tolka om innehållet. Utifrån syftet och frågeställningarna valdes 
meningar ut, så kallade meningsbärande enheter. Dessa reducerades sedan till 
meningsenheter så kallad kondensering för att texten skulle bli lätthanterlig. 
Meningsenheterna kodades och koder som hade likartat innehåll samlades under en 
kategori, som namngavs efter den gemensamma nämnare som skulle ge svar enligt syftet. 
En jämförelse av kodernas likheter och olikheter gjordes och då upptäcktes att flera av 
koderna hade gemensamma nämnare som blev subkategorier till huvudkategorierna. Till 
sist vävdes de olika kategorierna samman till en helhet (Graneheim & Lundman, 2004; 
Polit & Beck, 2006). 
 
Tabell 1- Exempel på analysprocessen 
Meningsbärande 
enheter 

Kondensering Koder Subkategorier Kategorier 

Så kan det nästan bli 
som att man blir 
liksom en medlare 

Man blir liksom 
en medlare 

Medlare Sjuksköterskans 
roll 

Upplevelser 
av roller i 
relationen 

De behöver absolut 
ha uppmärksamhet 
också 

De behöver 
uppmärksamhet 
 

Uppmärk- 
samhet 

Närståendes 
behov 

Ömsesidigt 
beroende i 
relationen 

Om anhöriga har 
väldigt dåliga 

Tidigare dåliga 
erfarenheter av 

Svårigheter Hinder Faktorer av 
betydelse för 
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erfarenheter av vård 
sedan tidigare, det är 
en sån sak som 
verkligen försvårar 

vård försvårar relationen 

 
Etiska överväganden 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning innehåller 
fyra huvudkrav som ska ligga till grund för all forskning med människor. 
 
Informationskravet och samtyckeskravet 
Författarna informerade informanterna både muntlig och skriftlig om syftet med studien, 
om att deltagandet var frivilligt och om rätten att avbryta sin medverkan i studien när de 
önskade utan att behöva uppge någon anledning. Informationen gavs muntligt både vid 
första kontakten per telefon och vid intervjutillfället. Informanterna tog emot skriftlig 
information via sin elektroniska post innan intervjun utfördes. Den skriftiga 
informationen innehöll båda författarnas och handledarens namn och e-mailadresser. 
Samtliga sex informanter gav sitt samtycke till intervjun både muntligt och skriftligt (bil. 
1, bil.2). 
 
Konfidentialitetskravet 
Informanterna försäkrades att all information skulle behandlas konfidentiellt och att inga 
uppgifter skulle nämnas som kunde avslöja informanternas identitet. Under arbetets gång 
förvarades allt material som kassettband och anteckningar på sådant sätt att ingen 
obehörig skulle ha tillträde till det. Bandinspelningen avlyssnades enbart av författarna 
till studien. Det transkriberade materialet lästes enbart av författarna. Resultatet i studien 
behandlades på så sätt att ingen informant skulle kunna identifieras. Efter godkänd 
uppsats kommer allt material som skulle kunna identifiera informanterna, vilket innebär 
kassettband, anteckningar och transkriberat intervjumaterial, att förstöras (bil.1). 
 
Nyttjandekravet 
Deltagarna i studien informerades om att resultatet skulle användas i forskningens syfte 
vilket innebär skrivande av C-uppsats. Under intervjuernas gång framkom att själva 
studiens syfte var intressant och informanterna var intresserade att ta del av slutresultatet 
av studien. De kommer att erhålla ett skriftligt exemplar av den färdiga studien. Kraven 
för att studien skulle kunna genomföras med grund i de goda forskningsetiska principerna 
har därmed uppfyllts (Vetenskapsrådet).  
 
RESULTAT 
 
I resultatet presenteras de huvudkategorier med subkategorier som beskriver fenomenet 
sjuksköterskans upplevelser av relationen med närstående. Huvudkategorierna är:  

• Upplevelser av roller i relationen, 
• Ömsesidigt beroende i relationen 
• Sjuksköterskans upplevelser av närståendes delaktighet i patientens vård 
• Sjuksköterskans agerande 
• Sjuksköterskans värdering av relationen 
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• Sjuksköterskans upplevelser av möten med närstående från andra kulturer 
• Faktorer av betydelse för relationen 
• Bra upplevelser i relationen 

  
Upplevelser av roller i relationen 
Sjuksköterskans roll  
Informanterna upplevde att de hade en stor och viktig roll i relationen med närstående, 
där informationsgivande var en väsentlig del. Vissa av informanterna uttryckte att de i 
första hand hade en professionell roll. Sjuksköterskans roll i relationen med närstående 
uppfattades som en vardaglig del i arbetet. En del av informanterna såg sig som en länk 
mellan läkare och närstående där de bekräftade eller kom med förklaringar till det som 
läkaren hade sagt. ”Ibland vill de ju ändå prata med oss och man blir någon slags länk, 
de vill höra lite grann om vad doktorn har sagt och ja man är någonstans mittemellan” 
(1). 
 
Ibland upplevde informanterna sig som en mellanhand mellan närstående och patienter. 
Det var oftast när närstående ringde och frågade om patienterna och skickade hälsningar 
till dem. I rollen ingick också att vara medlare mellan närstående och patient när de hade 
olika uppfattningar om eventuella hjälpinsatser i hemmet. Några informanter betonade att 
de också var medmänniska och vän i relationen. ”Ju mer man känner för anhöriga ju mer 
kan man, ja är inte gränsen så hård mellan professionell och medmänniska kanske” (2).  
I rollen ingick också att vara ett känslomässigt stöd och finnas till för den närstående. 
 

”// Alltså upplevelsen av att ha någon som är på sjukhus kan ju vara rätt så 
traumatisk för någon om dom inte har varit det innan // Så då blir det väldigt 
alltså man är ett stöd och man ska trösta och finnas där //” (6). 

 
En informant uttryckte också att sjuksköterskans roll kan ses som auktoritär av 
närstående. 

 
Närståendes roll 
Samtliga informanter upplevde att närstående hade en stor och viktig roll i relationen. En 
viktig del i rollen var att informera sjuksköterskan om förhållanden kring patienten och 
att ge en bild av patienten. Närstående kunde också vara förmedlare mellan patient och 
läkare genom att berätta vad patienten upplever. En informant beskrev att det i 
närståendes roll kunde ingå att vara advokat för patienten om de tyckte att patienten hade 
blivit felbehandlad. Närståendes roll var också att stödja och finnas till för patienten och 
att vara engagerade i vården. ”ja, framför allt så är det ju ska dom ju bara finnas till och 
stötta sina anhöriga // det är ju absolut det viktigaste.” (2)  
 
En av informanterna uttryckte också att i rollen ingick att vara beslutsfattare åt patienten 
när patienten inte själv kunde ta beslut. ”Beroende på hur patienten är… och då menar 
jag är patienten jättesvårt sjuk och kan inte uttrycka sig då vänder man ju sig till 
anhöriga som tar beslut nästan åt patienten” (5). 
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Ömsesidigt beroende i relationen 
Sjuksköterskans behov  
Alla informanter upplevde att de hade behov av relationen med närstående.  
Informanterna tyckte att det var mycket viktig att få kontakt med närstående, bland annat 
för att få information om patienten, att kunna kontakta närstående vid försämring av 
patientens tillstånd, vid vårdplanering och vid utskrivning. 
 

”Ja det är viktigt att man känner att man har anhöriga med, för att det är väldigt 
obehagligt om det kommer in en patient och jag inte vet om de har några 
anhöriga, utan man vill gärna prata med någon, ja höra bara att det finns, att de 
frågar efter sina anhöriga, att de bryr sig, att ha någon man kan ringa till när de 
är dåliga eller när vi ska skicka hem dem” (1). 

 
En informant uttryckte ett behov av att kunna stödja närstående som hade det svårt då 
patienten var allvarligt sjuk. Behovet av relationen med närstående till yngre patienter var 
inte alltid lika stort, exempelvis i de fallen då patienten har maka/make eller sambo 
eftersom de ofta håller sig lite för sig själva och överför informationen mellan varandra. 
Behovet av närståendes delaktighet var stort för att vården av patienten skulle bli den 
bästa. ” // Vi är ju inte make eller dotter utan vi är ju fortfarande personal och det är 
väldigt viktigt att man har en bra relation med närstående för att vården ska bli den 
bästa” (2).  

 
Närståendes behov 
Alla informanter upplevde att de flesta närstående var i behov av information och att vara 
uppdaterade om patientens tillstånd och planer för vården. När närstående var ledsna 
hade de behov av att få kontakt med personalen, av någon som lyssnade på dem och att få 
prata. Informanterna upplevde att närstående hade behov av stöd, att bli bekräftade och 
av att inte bli bortglömda. ”Prata, prata, prata, prata, få massor av information det är 
nog anhörigas, eller närståendes största behov, alltså vill bli bekräftade på något sätt // ” 
(5). Några informanter betonade att de upplevde att närståendes känslomässiga behov 
ökar vid försämring av patientens tillstånd. Närståendes behov av att berätta hur de 
upplevde sin egen och patientens situation som uppkommit till följd av sjukdom, 
betonades också av informanterna. Ett par informanter upplevde dock att inte alla 
närstående hade behov av att prata om sina anhörigas sjukdom och hälsotillstånd och att 
det var viktigt att respektera detta. Detta kunde även gälla när patienten var i livets 
slutskede. ”Kanske de inte vill bli kontaktade förrän allt är över … och då måste vi ju 
acceptera deras beslut” (2).    
 
Sjuksköterskans upplevelser av närståendes delaktighet i patientens vård 
Alla informanter upplevde att närstående var delaktiga i vården på något sätt men graden 
av delaktighet var dock individuell. Närstående fick information från läkare och 
sjuksköterskor angående patienten. De kunde vara med och påverka genom att komma 
med upplysningar, förslag och ge råd som hjälpte sjuksköterskan att vårda patienten. 
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”// när jag får tips ifrån eller helt enkelt upplysningar ifrån närstående att så här  
vill närstående då ha det, så då kan man säga att de är inbegripna i vården, för 
då får jag hjälpen som jag vill till att kunna vårda som de känner att de kanske 
vill ha det” (3). 

 
Det förekom att de var med i det praktiska arbetet med exempelvis matning, vändning i 
sängen eller att ge något att dricka. De kunde vara närvarande när patienten blev sämre 
och vid livets slut. En del informanter ansåg att vissa arbetsuppgifter var mindre lämpliga 
för närstående att delta i, exempelvis vid byte av inkontinensskydd och delvis personlig 
ADL. Det var dock viktigt att känna av närståendes inställning till att hjälpa till. De 
betonade att närståendes delaktighet inte skulle kännas som ett tvång. Närståendes grad 
av delaktighet berodde också på relationen mellan patient och närstående. En annan 
viktig faktor som påverkade delaktigheten var om närstående själva var aktiva och sökte 
kontakt. Sjuksköterskans yrkesansvar begränsade närståendes delaktighet, exempelvis att 
inte utföra tunga lyft som kunde skada patient eller närstående eller vara involverade i det 
medicinska, som medicinutdelning, vilket är sjuksköterskans ansvar. En av informanterna 
upplevde att sjuksköterskorna var ganska dåliga på att ringa närstående och berätta om 
patientens tillstånd, att närstående ibland glöms bort. Flera av informanterna tyckte att det 
var positivt med närståendes engagemang och deltagande och såg oftast inga hinder med 
det.  
 

”// alltså om anhöriga de själva är aktiva och söker kontakt och frågar och lite så 
här då involveras de ju ganska mycket men ibland kan jag tycka, att ibland glöms 
de bort //  jag kan säga att vi är ganska dåliga på att ringa upp anhöriga och 
berätta om, ja om deras närståendes tillstånd å så där //” (4). 
 

Sjuksköterskans agerande 
Beteende, bemötande och kommunikation 
Informanterna uttryckte att bemötandet var mycket individuellt beroende på situationen. 
Kommunikationen var central i relationen och sjuksköterskorna försökte ta sig tid att 
prata med närstående, visa intresse och lyssna på dem. De satte sig ner och lät dem prata 
och försökte inte visa när de var stressade. 
 

” // bemöter det här med liksom att man verkligen är intresserad av att höra vad 
de säger // så just att lyssna tycker jag är ganska centralt // att man sätter sig ner 
och låter dem verkligen prata för det är ju ofta det som de har saknat” (4). 

 
Någon av informanterna betonade att första mötet var mycket viktigt och att då 
presentera sig för de närstående så att de vet vem sjuksköterskan är och att hon visar att 
hon finns till hands om de behöver prata eftersom sjuksköterskan ska finnas till även för 
de närstående. En annan informant påpekade att det var viktigt att inte vara rädd för att 
visa sig för närstående och fråga om deras funderingar. ” // vara tillgänglig och ja, visa 
sig, inte vara rädd för att visa sig för anhöriga. Fråga dem om det är något de funderar 
över för det är inte alltid de säger det heller” (6).  
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En informant uttryckte att hon försökte känna av vilken typ av kontakt närstående ville ha 
” //  alltså ibland känner man ju att det är kroppskontakt de söker och att man kanske 
lägger handen på skuldran liksom eller ge dem en liten  kram //” (4). Några informanter 
uttalade att de alltid försökte vara trevliga och öppna och avvaktade hur nära närstående 
ville komma. I situationer då patienten var mycket dålig försökte de lyssna in och känna 
av och inte tränga sig på närstående utan bara finnas där och stödja och trösta. En 
informant menade att det vid svåra besked var viktigt att följa upp närståendes reaktioner 
och försäkra sig om att de har förstått vad som hänt. 

 
”De kortaste samtalen är när man lämnar besked om att någon har avlidit. Det är  
nästan som om de bara svarar okej, och så lägger de på. Och då måste man ju, 
får man inte släppa dem direkt, man måste ju antingen då ringa upp igen eller ta  
kontakt senare om man inte får dem att bara stanna kvar i luren” (2). 

 
När de inte kunde lösa problem försökte de förmedla kontakt med någon annan. Vid 
konflikter mellan närstående och vårdpersonal försökte sjuksköterskorna bemöta 
närstående lugnt och sansat och lät dem säga vad de hade på hjärtat. Någon av 
informanterna påpekade att om närstående kom med personliga anklagelser var det 
viktigt att försöka förklara situationen och att dokumentera noga i journalen. 
 
Sjuksköterskan reflekterar i relationen 
En av informanterna uttryckte att en oväntad reaktion från närstående kan väcka 
reflektion. Ofta har sjuksköterskan inte själv upplevt liknande situationer och hon vet inte 
hur hon själv skulle ha reagerat. Därför är det viktigt att inte tycka och tänka högt inför 
närstående eller ha åsikter om deras beteende. Informanten försökte reflektera över hur 
hon själv skulle vilja bli bemött i situationen. Någon av informanterna reflekterade över 
närståendes behov genom att jämföra dem med sina egna behov som närstående. Enligt 
vissa informanter var det viktigt att reflektera över sitt eget agerande i relationen och hur 
de själva skulle vilja ha det. ”Om man har en relation, så kan det bli det ibland att man 
funderar lite på det…Aha gjorde jag rätt här, skulle jag gjort på ett annat sätt, hur 
upplever de den här situationen?” (1). Dålig feedback från närstående var något som 
väckte reflektion hos informanterna. ” // om man får väldigt dålig feedback och anhöriga 
är missnöjda med vården // då får man ju tänka efter // om man skulle kunna gjort 
någonting annorlunda” (4).  
 
Några informanter uttryckte att de reflekterade över att det kan ligga mycket bakom 
frustration, missnöje och ilska som närstående ibland visar, vilket gjorde att de lättare 
kunde bemöta reaktionerna med förståelse. ” // man får ju försöka möta deras ilska med 
förståelse // för ofta är det som sagt väldigt mycket…många händelser som ligger bakom 
som gör att de reagerar med att bli arga och frustrerade och så där” (4).   
 
Sjuksköterskans värdering av relationen 
Känslor inför relationen   
Informanterna upplevde relationen med närstående positivt och uppskattade deras 
närvaro. ”Det är bra att de finns, bara positivt faktiskt, det finns de som inte har, då får 
man sitta och undra hur man ska göra med patienten” (5). En informant menade att 
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ibland kunde den ge lika mycket som relationen med patienten men att det kunde kännas 
jobbigt om närstående var svåra att ha att göra med. Någon av informanterna kände att 
hon ibland hade fått sådana relationer med anhöriga där de verkligen hade kommit 
varandra nära på så sätt att de vågade ställa de frågor de ville och komma med de 
funderingar de hade. Det gjorde att det kändes bra för henne att de fick ett så ömsesidigt 
förtroende. Bra feedback gav positiva känslor vilket gjorde att hon kände tillfredsställelse 
med sina insatser. 
 

”Om man får höra då från anhöriga att man gjort ett väldigt bra jobb och att det 
varit uppskattat för den tid som man lagt ner och så. Då det gör ju att man kan gå 
från jobbet och känna sig glad och nöjd med sin insats” (4). 

 
Informanterna upplevde att närstående i de flesta fall var nöjda med relationen och med 
vården generellt. De var oftast positiva och tacksamma för det arbete som sjuksköterskan 
utförde och en informant betonade att hon upplevde att de närstående uppskattade om 
sjuksköterskan la ner lite extra av sin personlighet i relationen. När kommunikationen 
mellan vårdpersonal och närstående inte fungerade kände informanten att de närstående 
var missnöjda med sjukhusvistelsen. Någon av informanterna upplevde att närstående i 
allmänhet säger till när de är missnöjda och det kände hon var bra för att då fanns det en 
möjlighet för sjuksköterskan att göra något åt det.  
 
Följder 
En informant tyckte att relationen kändes ganska naturlig och om det fungerade för 
patienten och för närstående, kändes det också bra för henne. En annan informant 
uttryckte att det blev ett mycket bättre arbete vad gäller all planering inför hemgång och 
runt patientens fortsatta vård om hon hade en bra relation med närstående. En negativ 
konsekvens av relationen kunde vara att närstående kom för nära och då frågade om 
sjuksköterskans privatliv.  
 
Sjuksköterskans upplevelser av möten med närstående från andra kulturer 
Kulturskillnader och sjuksköterskans bemötande av dem 
Majoriteten av informanterna upplevde att det fanns skillnader i möten med närstående 
från andra kulturer. En informant uttryckte att närstående som kommer från vissa andra 
kulturer kan vara mycket nära sina anhöriga, de vill vårda och hjälpa till kanske utan att 
fråga och spenderar mycket tid på sjukhus med patienten. De kommer många på besök 
samtidigt och alla är involverade i patientens vård. De kan också uttrycka sig annorlunda 
än svenska närstående. Informanten reflekterade över de skillnaderna, att de har sin grund 
i deras kultur och att ha det i åtanke underlättar att förstå deras sätt att handla.  
 

”  // de är så kanske väldig nära sina anhöriga, de vill vårda och hjälpa till, de 
kanske hjälper sin gamla mamma till toaletten utan att fråga och de tar hit mat 
och de vill vara mycket med, hela dygnet, hela familjen kommer och alla är så 
involverade i det här // de har det i sin kultur, de är vana att de ska vara så helt 
enkelt. Så får man tänka på det, ha det med sig, så underlättar det för att förstå 
deras sätt att handla med” (1). 
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En annan informant påpekade att närstående från andra kulturer hade annorlunda 
kulturbetingade erfarenheter jämfört med dem som svenska närstående har. Ibland var det 
svårt att acceptera att de ville ha det på ett visst sätt men det var viktigt att lära sig att 
bemöta dem på ett bra sätt och i möjligaste mån acceptera deras önskemål. En informant 
ansåg att det var viktig i mötet med närstående från andra kulturer att tänka på att de är 
inne i sin kultur och det finns mindre kunskap hos sjuksköterskan om hur de känner, 
tänker och vill ha det. Då är det oerhört viktigt att höra sig för om deras önskemål 
eftersom det är en främmande kultur för sjuksköterskan. En annan informant menade att 
det är viktigt att i de situationer när det beställs tolk bjuda in de närstående om det är 
möjligt och försöka ha ett samtal med dem också, visa att de är välkomna när som och att 
de får ställa frågor och komma med sina funderingar.  
 
Hinder i mötet och följder 
Alla informanter uttryckte att språket kunde vara ett hinder i mötet. Språket kunde vara 
ett hinder vid informationsgivande, vilket ledde till osäkerhet för både sjuksköterska och 
närstående om informationen hade uppfattats korrekt. En informant upplevde att det 
kunde vara jobbigt att komma in på ett rum där det var flera närstående som pratade på 
ett annat språk och hon skulle göra sitt arbete. Lika svårt upplevde informanten att det 
kunde vara för en patient som inte pratade svenska och som vid sängen hade flera i 
personalen samtidigt som ville informera och hjälpa patienten. Att inte prata samma 
språk gjorde att det blev osäkert mellan alla parter som var involverade. En annan 
informant upplevde att det var känsligt att ge information genom tolk eftersom det är 
ytterligare en person där emellan som hör det som sägs. Det är en avsatt tid tillgänglig 
och det kan vara svårt att förstå varandra i alla andra informella möten under olika 
arbetspass. ”Det är bara det där konkreta just på den stunden // men de informella 
mötena när man bara kommer och hälsar på kvällen … och då förstår man inte riktigt 
varandra” (3).  
 
Användning av kroppsspråk, universella gester och att vara öppen och trevlig upplevde 
informanterna var till hjälp i möten för att nå fram med information. I situationer där 
patienten hade stor släkt som kom samtidigt på besök hos patienten kände någon 
informant en osäkerhet inför vem hon skulle vända sig till med informationen. Några 
informanter utryckte att följden av att inte prata samma språk blev att relationen inte blev 
den samma som med svenska närstående och att det kändes osäkert i bemötandet av 
närstående från andra kulturer. ”Om man inte talar samma språk eller förstår varandra, 
det är ganska besvärlig. Det är självklart ett hinder till att skapa en relation med de 
anhöriga, om man inte kan samtala” (4).  
 
Det som kan främja relationen 
En av informanterna uttalade att då patienten talar ett annat språk och inte kan svenska 
men har närstående som talar patientens språk och svenska, då är närstående en bra länk, 
trots att de blir en partisk länk. Det kan dock vara svårt för sjuksköterskan att veta om de 
säger det hon framför. Vissa informanter uttryckte att det inte var stor skillnad i mötet 
med närstående från andra kulturer och att de närstående oftast var mycket nyfikna och 
intresserade.   
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Faktorer av betydelse för relationen 
Främjande faktorer 
Flera av informanterna upplevde att öppna personligheter, ärlighet i kommunikationen 
och en öppen dialog mellan patient, närstående och sjuksköterska främjade relationen. 
”Det är väl om man är ärlig mot varandra // man är öppen med hur planen ser ut och hur 
prognosen är, att man har en öppen dialog, så att det inte kommer som en chock för dem 
sen” (6). Att få en bra första kontakt var viktigt och att sedan bygga ett förtroende 
underlättades om närstående var och hälsade på patienten ofta så att sjuksköterskan och 
närstående fick många tillfällen att träffas. Positivt för relationen var också om 
sjuksköterskan och närstående trivdes med varandra och om sjuksköterskan förstod 
närståendes tankar och reaktioner i vårdsituationen. ”Det underlättar självklart om man 
förstår hur de tänker. Ja att man kanske känner att så här hade jag också reagerat. Att 
man inte tycker att det är något konstigt med deras beteende” (2). Några informanter 
framhöll att engagerade och nyfikna närstående gjorde att de själva blev positivt inställda 
till att berätta och kommunicera med närstående. Närståendes tidigare goda erfarenheter 
av vård främjade relationen. En informant ansåg att det var bra om det antal personer som 
informerade närstående under en och samma dag kunde minimeras eftersom olika 
sjuksköterskor kan formulera sig lite olika och att det då kan bli missförstånd.  
 
Hindrande faktorer   
Informanterna uttryckte att det inte var lika lätt att skapa en relation med alla närstående 
på grund av att personkemin inte alltid stämde. Flera av informanterna betonade att det i 
dessa situationer var viktigt att ändå vara professionell och bemöta närstående på ett bra 
sätt eller förmedla kontakt med en annan sjuksköterska. Hinder i relationen var om 
närstående var inbundna och tysta eller om närstående och sjuksköterska bara träffades 
vid ett fåtal tillfällen. Någon av informanterna uttryckte att kroppsspråk, tonfall och ord 
kunde förstöra mycket i relationen med närstående. Tidigare dåliga erfarenheter av vård 
försvårade också i relationen. En informant betonade att om hon kände misstro från 
närstående och det inte fanns tillit i relationen utgjorde det ett hinder. ” // anhöriga som 
inte riktig litar på en // och det kan ändra sig från dag till dag // man vet inte alls var 
man har dem” (6).  
 
Flera informanter nämnde tiden som en hindrande faktor ”Alltså man är ofta under 
tidspress // man kan nästan själv höra ibland, å vad jag lät stressad nu. Det var kanske 
inte så bra” (6). De flesta betonade dock att relationen måste få ta tid och att det handlar 
om att prioritera. ” // så det får man prioritera, man kan se det som ett hinder om man 
tillåter sig själv att det är ett hinder” (5). Samtliga informanter upplevde miljön som ett 
hinder i relationen och speciellt då de stora salarna med många sängplatser. Samtal med 
närstående i den miljön kändes obekväma och som ett etiskt problem. Vissa informanter 
upplevde att det hindrade många från att prata öppet. Det kändes också svårt att bara gå 
ut med den närstående eftersom patienten då blev utesluten från samtalet. ” // för det 
känns inte bra att stå inne på en sådan stor sal och prata med patienten och den 
närstående och sen så ha de andra runt omkring, det känns förfärligt och då vill man 
knappt inte, man vill knappt inte fråga om det som man egentligen vill fråga om” (3). 
Att föra ett samtal med närstående inne på expeditionen upplevdes också som ett hinder 
eftersom där var mycket ljud och mycket personal i rörelse.” Man är nästan alltid i 
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vägen överallt var man står // (3). Överhuvudtaget upplevde informanterna att det fanns 
ett behov av lämpliga utrymmen där samtal kunde föras i lugn och ro. ”Nån gång vet jag 
att jag har gått ut på balkongen” (5).”Det enda är att försöka göra så gott man kan, 
försöka gå lite bakom ett hörn” (3). 
 
Upplevelser av bra relationer 
En av informanterna upplevde att det kändes bra i relationen när en kontakt skapades med 
närstående och hon kände att de kunde prata om saker och ting och att patienten också 
var med. Känslan av att ha förmedlat hjälp till någon annan för att det skulle fungera 
hemma var positiv. Ömsesidig tillfredsställelse över bekantskapen vid ett återseende var 
ett tecken på att det hade fungerat tidigare. ”Ibland får man informationen att de kommer 
hit igen och då känner man, aha vi träffades innan och de, vi tycker det är bra att du är 
här. Det är ändå tecken på att det har fungerat i alla fall” (1). 
 
En informant beskrev den djupa relation man kunde få med närstående i 
omvårdnadssituationer vid livets slut. Genom att känna av, lyssna, prata, inge trygghet 
och gå in och ta över ibland om det blev för jobbigt för närstående, kunde en bra relation 
skapas och informanten upplevde känslomässig tillfredsställelse när hon kände att hon 
hade gjort rätt. 
 

”Det är det man måste göra, ta sig tid och känna av och sen det är viktigt också 
att man inger trygghet att de vet att när jag är där så är det tryggt. Det vill jag ju 
att de ska känna. Att när det blir för jobbigt för dem att man kan gå in och liksom 
ta över lite. Ibland orkar de inte hela vägen utan att man då känner av och liksom 
har lite fingertoppskänsla och så. // Det är en skön känsla när man känner att 
man har gjort rätt” (2). 

 
En informant betonade de små situationerna då sjuksköterskan själv och närstående 
hjälptes åt och hittade ett bra samarbete och hon, som i detta fall, fick uppskattning 
genom en personlig inbjudan till patientens hem.  
 
Några av informanterna beskrev den positiva känslan av att kunna trösta närstående och 
att få lov att trösta närstående, liksom att ha kommit så långt i relationen att närstående 
känner tryggheten att komma till personalen. Den tacksamhet närstående visade i form av 
exempelvis positiva ord eller kramar gav känslor av glädje och tillfredsställelse. ”Det kan 
bara vara ibland när man får en kram, alltså när de tackar och ger mig en kram, jag vet 
inte, det kan betyda ändå mycket. Man känner sig... man är nöjd, man är bra, man är 
tillfredsställd” (5).  
 
En informant upplevde en positiv känsla när hon tillsammans med övrig personal kunde 
hjälpa patient och närstående med små enkla medel som i detta fall gav patienten 
livsglädje och närstående nytt hopp. 
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DISKUSSION 
 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelser av relationen med 
närstående för att på så sätt få en ökad insikt om faktorer som kan påverka relationen.  
Resultatet visade att informanterna hade en positiv attityd till relationen. Informanterna 
upplevde att både sjuksköterskor och närstående hade behov av relationen. Närståendes 
grad av delaktighet i patientens vård var individuell och ansågs positiv av informanterna. 
Det fanns kulturella skillnader som påverkade relationen med närstående från andra 
kulturer. Det fanns faktorer som främjade och hindrade relationen. Resultatet ger en god 
insikt om hur sjuksköterskor upplever relationen med närstående och därmed anser 
författarna att syftet med studien är uppnått. 
 
Metoddiskussion 
Metoden som användes hade en kvalitativ ansats eftersom författarna ville belysa 
sjuksköterskans upplevelser. Ansatsen ansågs lämplig på grund av att forskaren vänder 
sig till den upplevda verkligheten för att förstå det som är av intresse som fenomen 
(Dahlberg, 1997). Författarna hade en viss förförståelse för själva fenomenet som 
studerades dels genom utbildningen och dels genom egna erfarenheter som närstående. 
Det är omöjligt att helt bortse från sin förförståelse men genom att författarna försökte 
vara medvetna om den och strävade efter att inte låta sig påverkas av den, ökade 
möjligheten att fenomenet skulle visa sig som det verkligen var och därmed bidra till ny 
kunskap. Öppenhet är ett uttryck för ett förhållningssätt som forskaren intar, menar 
Dahlberg (1997). Författarna försökte att vara öppna och följsamma inför det studerade 
fenomenet, vilket innebär att låta sig överraskas. 
 
Författarna insåg efter den första litteraturgenomgången att forskningen var sparsam vad 
gäller interaktionen mellan sjuksköterska och närstående på medicinska avdelningar. På 
grund av detta väcktes intresset att göra intervjustudien på just denna sorts avdelningar. 
De flesta artiklarna som lästes inför studiens genomförande grundades på enkäter och 
bland artiklarnas författare uttrycktes ett behov av fler kvalitativa studier i ämnet för att få 
djupare kunskaper om subjektiva upplevelser. Det gjorde att författarna blev mer 
motiverade att genomföra en intervjustudie. Informanterna var utbildade sjuksköterskor 
som arbetade på medicinska avdelningar och hade erfarenhet av relationer med 
närstående. Därför anser författarna att urvalet var relevant för syftet. En svaghet i 
studien kan vara att alla informanter var kvinnor vilket inte är helt representativt för 
yrkeskåren. Resultatet kanske hade påverkats om manliga informanter hade deltagit i 
studien. En styrka i studien vad gäller urvalet är dock spridningen i antal 
yrkesverksamma år som sjuksköterskor hos informanterna.  
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är syftet med den kvalitativa intervjun att förstå 
teman från livsvärlden ur informantens eget perspektiv och att få mångsidiga 
beskrivningar ur olika infallsvinklar av informanternas livsvärld. Genom att använda 
kvalitativa intervjuer hoppades författarna få en djupare förståelse för informanternas 
upplevelser. Författarna valde därför att genomföra halvstrukturerade intervjuer. 
Halvstrukturerade intervjuer innebär att de görs efter en intervjuguide som kan innehålla 
förslag på frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuguiden var till hjälp för författarna 

 19



som var ovana att intervjua. Intervjuerna hade en låg grad av standardisering, eftersom 
önskan var att informanterna skulle svara fritt. Enligt Patel och Davidsson (2003) ger 
intervjuer med låg grad av standardisering informanterna utrymme att beskriva sina 
upplevelser med egna ord. Öppna frågor som inleddes med exempelvis hur upplever 
du…, kan du beskriva… användes för att få mer detaljerade beskrivningar. Slutna frågor 
användes också och följdfrågor ställdes när mer ingående förklaringar önskades som t.ex: 
Upplever du att det finns faktorer som underlättar relationen med närstående, i så fall 
vilka?  
 
Thomsson (2002) betonar att även om intervjuaren skriver ner möjliga frågor att använda 
i intervjun gäller det sedan att vara följsam och reflekterande och låta frågorna fungera 
som underlag och stöd i intervjusituationen. Intervjuguiden som användes vid 
intervjutillfällena skulle kunna ha påverkat intervjuarnas koncentration negativt liksom 
förmågan att låta informanterna berätta utan att avbryta deras tankegångar genom att 
ställa nästa fråga. Författarnas ovana att intervjua gjorde dock att intervjuguide användes 
men informanternas svar väntades in och förklarande frågor ställdes innan intervjun 
fortsatte. Detta gjorde att intervjuguiden inte påverkade intervjusituationen negativt. Patel 
& Davidson (2003) menar att det är bra att göra en pilotintervju för att pröva frågornas 
giltighet och formuleringar så att intervjun fungerar så bra som möjligt. Författarna 
genomförde en pilotintervju som bekräftade att frågorna var genomtänkta och relevanta 
till syftet och den gav även möjlighet att träna intervjuteknik. Detta kan ses som en styrka 
i metoden och ökar tillförlitligheten i studien. Pilotintervjun inkluderades dock inte i 
studien eftersom informanten inte arbetade på en medicinsk avdelning.    
 
Informanterna fick välja platsen för intervjun vilket kunde påverka deras känsla av 
trygghet positivt. Det förekom inga störande moment under intervjuerna. Miljön var lugn 
och stämningen avslappnad vilket påverkade intervjudeltagarnas fokusering på ämnet 
positivt. Detta kan betraktas som en styrka i studien. 
 
Två intervjuare kan göra att maktsituationen i intervjun bli annorlunda än om det bara är 
en intervjuare men fördelen är att intervjuarna kan fokusera på olika saker. Två 
intervjuare kan ha lättare att vara uppmärksamma på vad intervjudeltagaren säger i 
intervjun och de kan komplettera varandra. En annan fördel är att intervjudeltagarna kan 
känna en trygghet i att det är två som tolkar och försöker förstå det som förmedlas. En 
nackdel med två intervjuare kan vara att de kan avbryta varandras tankegångar. 
Följdfrågor blir inte alltid ställda och det informanterna säger kan falla bort (Thomsson 
2002). I intervjusituationen förklarades anledningen till att båda författarna var 
närvarande med oerfarenhet att intervjua. Fördelen med att vara två intervjuare vid varje 
intervjutillfälle var att författarna kände en trygghet i att kunna komplettera varandra 
genom att ställa följdfrågor och att känna samstämmighet i hur svaren uppfattats. 
Författarna försökte minimera informanternas utsatthet genom att ha i åtanke hur 
intervjudeltagarnas placering i rummet skulle ske. Författarna anser inte att de som 
intervjuare avbröt varandras tankegångar eftersom de väntade in bekräftelse från varandra 
innan nästa fråga ställdes.     
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Enligt Patel & Davidson (2003) är fördelen med bandinspelning att intervjudeltagarens 
svar registreras exakt. En nackdel är att bandspelarens närvaro kan påverka 
intervjudeltagarens svar. Informanterna verkade dock inte besväras av den. Thomsson 
(2002) säger att om intervjuaren vill höra de intervjuades egna ord, söka efter ordval, 
motsättningar och personliga tolkningar i intervjusvaren måste intervjuaren ha tillgång till 
hela berättelsen i analysen. Intervjuerna i studien spelades in på band vilket gjorde att 
ingen information gick förlorad och författarna hade tillgång till hela berättelsen vid 
analysarbetet. Detta kan ses som en styrka för genomförandet av studien. 
 
För att kvalitativa forskningsdata som samlas under en studies genomförande ska kunna 
beskrivas, förstås och användas av andra måste de bearbetas. Med bearbetning av data 
menas att data analyseras och struktureras för att till slut sammanställas i 
resultatbeskrivningen. Syftet med dataanalysen är utöver att beskriva, förstå och tolka 
data också att sammanställa dem för att de ska bli hanterbara vilket innebär att de kan 
beskrivas med en ny förståelse och förstås av andra och inte bara av forskaren själv 
(Dahlberg, 1997). Data i studien analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys 
beskriven av Graneheim och Lundman (2003). Texten lästes genom och de 
meningsbärande enheterna valdes ut, kondenserades, kodades och kategoriserades 
gemensamt av båda författarna. Kategorierna och subkategorierna presenterades sedan i 
resultatet. Graneheim och Lundman (2003) värderar dialogen mellan forskare i en studie 
under dataanalysprocessen som en positiv faktor för att uppnå trovärdighet i studier.  
Hela analysarbetet genomfördes under tät dialog mellan båda författarna vilket ökar 
trovärdigheten för vår studie.  
 
Resultatdiskussion 
Resultatet i vår studie visar att informanterna hade en positiv attityd till relationen med 
närstående. De såg närstående som en resurs i vården av patienten och försökte skapa en 
god relation med dem. Informanterna såg närståendes engagemang och deltagande som 
ett stöd för patienten. Liknande resultat framkommer i Benzein et al. (2008) och Fisher et 
al.(2008) studier som visar att en positiv attityd hos sjuksköterskor var viktigt för att 
involvera familjen i patientens vård. De sjuksköterskor som såg familjen som en resurs 
var positiva till familjens närvaro och bjöd in familjen att delta i vården. De försökte 
skapa en god relation med familjen och värderade familjen som en samarbetspartner. De 
uppfattade familjens närvaro som en tröst för patienten.  
 
I vår studies resultat framkommer att relationen med närstående var viktig för patientens 
välbefinnande och för att närstående kunde bidra med information som gav en bild av 
patienten. Relationen ansågs också viktig för att kunna bekräfta och stödja närstående i 
vårdsituationen. Detta visar likheter med Åstedt-Kurki et al. (2001) studie där majoriteten 
av vårdpersonalen på sjukhus ansåg att interaktion med närstående var mycket eller 
ganska viktig. Interaktionen var viktig vid informationsgivande, för säkerhet, fortsatt 
behandling och holistisk vård. Interaktionen ansågs också vara viktig för att sjukdomen 
påverkade familjemedlemmarna och de var därför i behov av stöd från vårdpersonalen. 
 
Benzein et al. (2008) studie visar att sjuksköterskor på sjukhus hade mindre stödjande 
attityder till att se familjen som en resurs i vården till skillnad från sjuksköterskor i 
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primär- och hemsjukvård. Interaktionen mellan familj och sjuksköterskor på sjukhus 
begränsades till informationsgivande. Om familjen betraktades som en börda, kunde det 
bero på att sjuksköterskan inte hade tid för familjen. Denna attityd visade sig vanligare 
bland nyligen examinerade sjuksköterskor. Vår studies resultat motsäger detta eftersom 
samtliga informanter uttryckte att de hade ett behov av relationen och att interaktionen 
inte var begränsad till enbart informationsgivande. Informanterna fanns till även för att 
stödja närstående. Tiden var inte ett avgörande hinder för relationen och närståendes 
närvaro uppskattades av informanterna. 
 
Informanterna i vår studie upplevde att närstående var i behov av information, att vara 
uppdaterade om patientens tillstånd och planer för vården. När närstående var ledsna 
fanns behov av att få kontakt med sjuksköterskan för att få prata om upplevelser om sin 
egen och patientens situation till följd av sjukdom. I den situationen behövde de få stöd 
och bli bekräftade. För att tillfredställa dessa behov försökte informanterna bemöta 
närstående individuellt och anpassa sig till situationen. Detta kan jämföras med Rutledge 
et al.(2000) studie som beskriver att närståendes behov oavsett sammanhang och 
kulturtillhörighet är att få information, känna hopp, känna att personalen bryr sig om 
patienten, att få stöd och att få vara med den sjuke. Åstedt-Kurki et al. (2001) studie 
bekräftar att närstående har behov av information och stöd men att detta inte 
uppmärksammas tillräckligt av personalen. I motsats till detta visar dock resultatet i vår 
studie att informanterna var medvetna om att närstående har behov i vårdsituationen och 
att de försökte uppmärksamma och bemöta dessa. Informanterna upplevde att närstående 
generellt var nöjda med vården vilket kan vara ett tecken på att behoven till stor del blev 
bemötta. 
 
Vår studies resultat visar att det finns kulturella skillnader i mötet med närstående från 
andra kulturer. Det finns skillnader i hur närstående agerar i vårdsituationen. 
Informanterna uttryckte att det kunde vara svårt att acceptera skillnaderna men att det var 
viktigt att ha i åtanke att det beror på olika kulturella erfarenheter, vilket underlättar i 
mötet. Eftersom det är en främmande kultur finns det mindre kunskap hos sjuksköterskan 
om hur närstående tänker, känner och vill ha det. Därför är det mycket viktigt att höra sig 
för om deras önskemål. Följden av att inte prata samma språk blev att relationen inte blev 
den samma som med svenska närstående och det kändes ibland osäkert i bemötandet. 
Cioffi (2006) studie visar att närstående från en del andra kulturer ibland agerar som 
beslutsfattare för hela familjen och som tolk när patienten har språksvårigheter. De 
hjälper naturligt till i det praktiska arbetet runt patienten. Samma studie visar att det är 
svårt att involvera familjen i planering och genomförande av patientens vård på grund av 
möjliga språkproblem och kulturella skillnader. Det finns likheter mellan Cioffis (2006) 
studie och vår studie vad gäller närståendes agerande i vårdsituationen och att språket kan 
utgöra ett hinder i relationen mellan närstående från andra kulturer och sjuksköterska.  
 
Resultatet i vår studie visar att öppna personligheter och ärlighet och öppenhet i 
kommunikationen underlättade relationen. Engagemang och nyfikenhet hos närstående, 
närståendes tidigare goda vårderfarenheter och att parterna trivdes med varandra 
underlättade också i relationen. Detta stämmer överens med Åstedt-Kurki et al. (2001) 
studie som bekräftar att det finns faktorer som underlättar interaktionen med familjen 
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som exempelvis familjemedlemmarnas eget intresse i patientens angelägenheter och 
personalens öppenhet. Förtroende för personalen var ytterligare faktorer som nämndes.  
 
I vår studies resultat framkommer att hinder i relationen var inbundna tysta närstående, 
om informanterna kände misstro från närstående och närståendes tidigare dåliga 
vårderfarenheter. Inadekvat kroppsspråk och tonfall kunde förstöra mycket i relationen. 
Brist på tid kunde ibland ses som ett hinder men informanterna upplevde egentligen att 
det mer handlar om att prioritera, att ta sig tid att prata med närstående. Miljön på 
avdelningen upplevdes som ett betydande hinder på grund av de stora salarna och att 
lugna samtalsutrymmen saknades. Detta stämmer till viss del överens med Åstedt-Kurki  
et al. (2001) studie som visar att tidsbrist, oenighet i frågor rörande patientens vård, 
personalens och närståendes blyghet att närma sig varandra och brist på lugna utrymmen 
för diskussioner försvårade interaktionen. Att patienten motsätter sig interaktionen kunde 
också försvåra interaktionen mellan personal och närstående.  
 
Söderström, Benzein och Saveman (2003) studie visar att sjuksköterskorna ansåg 
omvårdnad av familjemedlemmar som en nödvändig del av sitt arbete men uttryckte 
samtidigt att skapandet av en öppen och tillitsfull relation med familjen var en av de mest 
väsentliga och krävande delarna av omvårdnaden. Familjemedlemmarna var dels en 
viktig länk till ett mer normalt liv för patienten och dels en resurs för sjuksköterskorna 
eftersom de kunde bidra med information om patienten och familjen. Sjuksköterskorna 
önskade mer tid för samtal och ostörda platser där de kunde samtala. De efterfrågade 
utbildning och ett mer systematiskt gemensamt sätt att arbeta med familjer. 
 
Samma studie visar två olika typer av beteenden i interaktionen mellan sjuksköterska och 
familj, inbjudande och icke-inbjudande. I den inbjudande interaktion beskrevs 
familjemedlemmarna som viktiga och att ha en god relation med familjen var en 
förutsättning för att kunna uppnå god omvårdnad. Sjuksköterskorna kände sig säkra i sin 
roll, bjöd på sig själva, visade intresse för familjen och skapade relationer.  
Den icke-inbjudande interaktionen beskrevs som formell och medicinska och tekniska 
uppgifter sågs som de viktigaste plikterna för sjuksköterskan. De beskrev sig som 
experter på omvårdnad, såg sig själva som auktoriteter och ville hålla en professionell 
distans till familjemedlemmarna. Interaktionen begränsades till informationsgivande om 
patientens hälsotillstånd.   
 
Vår studies resultat visar stor överensstämmelse med Söderström et al.(2003). 
Informanternas beskrivning av sitt agerande i relationen med närstående visar likheter 
med det inbjudande beteendet som beskrivs i Söderström et al. (2003). Detta kan bero på 
informanternas grundläggande värderingar av relationen som betydelsefull i 
vårdsituationen för att uppnå god omvårdnad. Söderström et al (2003) är en intervjustudie 
med sjuksköterskor som arbetar på intensivvårdsavdelningar. Genom att jämföra de två 
studierna bekräftas att det finns likheter i synen på relationens betydelse i vårdsituationen 
trots att informanterna arbetar på olika typer av avdelningar på sjukhus.          
 
Brist på information, kommunikation och stöd i samband med vård och behandling av en 
sjuk familjemedlem kan orsaka lidande hos närstående (Benzein & Saveman, 2004). I 
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vårt resultat framkom tydligt att sjuksköterskorna upplevde att de hade en viktig 
informationsroll i relationen med närstående. Kommunikationen var central i relationen 
och sjuksköterskorna försökte ta sig tid att prata med och lyssna på närstående. 
Sjuksköterskorna försökte stödja närstående genom att känna av vilken typ av kontakt de 
ville ha, finnas till för dem och ge tröst i svåra situationer. Sjuksköterskornas agerande 
kan bidra till att lindra det lidande som närstående kan uppleva i vårdsituationen.  
 
Förslag på framtida studier 
Vår studie omfattar enbart sjuksköterskans upplevelser av relationen och faktorerna som 
påverkar den. För att få närståendes upplevelser av relationen behövs kvalitativa 
intervjubaserade studier med närstående. Detta för att belysa skillnader och likheter i 
upplevelserna vilket kan ge en mer komplett bild av hur relationen upplevs. Det kan 
underlätta för sjuksköterskan i relationen att ha en uppfattning om närståendes 
förväntningar och önskemål. Det vore också intressant att göra kvalitativa studier på 
andra typer av avdelningar på sjukhus för att se skillnader och likheter i sättet att se på 
relationen. 
 
Slutsatser 
Studien visar att relationen med närstående uppfattades som en vardaglig del i arbetet. 
Informanterna hade en positiv attityd till relationen och närstående involverades i 
vårdsituationen. Behovet av relationen uppfattades vara ömsesidigt. Sjuksköterska och 
närstående hade behov av varandra dels för att ge patienten en holistisk vård och dels för 
att lindra lidande hos patient och närstående. Kulturella skillnader kan påverka relationen 
med närstående från en del andra kulturer och språksvårigheter kan utgöra ett hinder i 
etableringen av relationen. Att vara medveten om detta kan hjälpa sjuksköterskan att hitta 
lämpliga lösningar som kan underlätta relationen med närstående. Det finns både 
främjande och hindrande faktorer för relationen. Att få en ökad insikt om dessa kan 
underlätta för blivande sjuksköterskor och redan yrkesarbetande sjuksköterskor i arbetet 
med närstående. Genom att tillämpa främjande faktorer, reflektera över de hindrande 
faktorerna och hitta andra tillvägagångssätt i arbetet med närstående, kan relationen 
gynnas. Det är viktigt att som sjuksköterska tänka på att även närma sig tysta närstående 
eftersom behovet av information och stöd i vårdsituationen kan finnas även hos dem. 
Miljön på avdelningarna utgör ett hinder för relationen och det är svårt för sjuksköterskan 
att påverka denna faktor men det är dock viktigt att den uppmärksammas för framtida 
förändringsarbete. 
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Bilaga 1 
 
BREV TILL INFORMANTER 
 
Hej!  
 
Vi är två sjuksköterskestudenter, Dana och Gunilla, som skriver en C-uppsats. Syftet med 
uppsatsen är att belysa sjuksköterskans upplevelser av relationen med närstående.  För att 
uppnå syftet har vi valt att göra intervjuer med sjuksköterskor som har arbetat på medicinska 
vårdavdelningar i minst ett halvår. Ditt namn har vi fått efter att ha varit i kontakt med din 
avdelningschef. Vi vore mycket tacksamma om du vill delta i vår studie.  
 
Intervjuerna kommer att utföras de närmaste veckorna. De beräknas ta cirka 30-45 minuter. 
Vi kommer båda att närvara vid intervjuerna och intervjuerna kommer att spelas in. Därefter 
kommer de att skrivas ut ordagrant och analyseras. Endast vi och vår handledare kommer att 
ha tillgång till det utskrivna materialet. Det inspelade materialet kommer att raderas efter det 
att studien blivit godkänd. Materialet kommer att avidentifieras så att det inte blir möjligt att 
identifiera vilka som deltagit i studien. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som 
helst, även efter det att intervjun är utförd. 
 
Som informant har du rätt att få tillgång till det material som du genom intervjun har lämnat 
till studien. Om du vill skickar vi gärna den färdiga uppsatsen till dig. I samband med 
intervjun vill vi att du undertecknar ett informerat samtycke. Detta innebär att du styrker att 
du har tagit del av ovanstående information, att du samtycker till att vi intervjuar dig och att 
du godkänner att vi använder resultatet från intervjun i vår uppsats. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Student: Dana Constantinescu 
ccouc07@student.vxu.se 
 
Student: Gunilla Stålmark 
gstuc07@student.vxu.se 
 
Handledare: Karin Säll Hansson, leg. Sjuksköterska, fil mag.  
karin.sall_hansson@vxu.se 
 
 
 
 
Namn: 
 
Jag har tagit del av ovanstående och godkänner mitt deltagande i studien. 
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Bilaga 2 
 
INFORMERAT SAMTYCKE 
 

• Jag har fått skriftlig information om hur det material jag bidrar med kommer att 
hanteras och användas. 

• Jag är medveten om att syftet är att belysa sjuksköterskors upplevelser av relationen 
med närstående. 

• Jag vet att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som utan att jag behöver 
uppge någon anledning, även efter det att intervjun är utförd. 

 
 
 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Ort / datum      Underskrift / 
namnförtydligande 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     
 



Bilaga 3 
 
Intervjuguide 
 
Vilken roll upplever du att du har i kontakten med närstående på din arbetsplats? 
Vilken roll upplever du att närstående har i vårdsituationen på din arbetsplats? 
Involveras närstående i patientens vård? 
 
Upplever du att du har ett behov av en relation med närstående i ditt arbete på avdelningen? 
Upplever du att närstående har behov i vårdsituationen och i så fall vilka?  
Hur bemöter du närståendes behov? 
 
Hur upplever du relationen med närstående från andra kulturer? 
 
Upplever du att det finns faktorer som underlättar relationen med närstående? 
Upplever du att det finns faktorer som försvårar relationen med närstående? 
 
Hur upplever du relationen med närstående? 
Hur upplever du att närstående upplever relationen i samband med sjukhusvistelsen? 
Vilka är relationens konsekvenser? 
 
Beskriv en situation då du upplevde att det kändes bra i relationen med närstående. 
 
 
Bakgrundsfrågor: 
 
 Hur länge har du jobbat som sjuksköterska? 
 Hur länge har du jobbat som sjuksköterska på avdelningen? 
(utanför bandinspelning) 
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