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Bakgrund:  De flesta människor har närstående i någon form. Dessa närstående kan utgöras 

av den egna familjen, men även bestå av andra människor såsom kollegor, vänner och gamla 

bekanta. Kontakten med patienten innebär ofta en nära kontakt med patientens närstående 

vilket kan ses som en resurs eller ett hinder i vården av patienten. Författarna är av 

uppfattningen att sjuksköterskans upplevelse av de närstående kommer att vara styrande i hur 

hon hanterar de närstående och utför sitt arbete.  

 

Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av patientens närstående i vård 

kontexter där patienten kan ha svårt att föra sin egen talan. 

 

Metod: Litteraturöversikt som bygger på nio vetenskapliga artiklar. Teoretisk ansats är 

hämtad från Aaron Antonovsky. Antonovskys teori och idéer om känslan av sammanhang är 

relevant för och kan bidra till förståelsen av sjuksköterskans upplevelse av patientens 

närstående.  

 

Resultat: I resultatet framkommer sjuksköterskans upplevelse av närstående från 

perspektiven resurs och hinder. Idealet är en god relation och de fördelar detta innebär för de 

inblandade. Vissa risker finns dock vid för stor emotionell inblandning med närstående. 

Sjuksköterskan måste känna att hon har den utbildning och erfarenhet som krävs för att kunna 

bemästra situationen.  

 

Diskussion: I metoddiskussionen diskuteras val av sökord och tillvägagångssätt. Resultatet 

utmynnade i två teman, upplevelser kring närstående som resurs och upplevelser kring 

närstående som hinder. Dessa teman diskuteras i resultatdiskussionen. I resultatdiskussion 

diskuteras även sjuksköterskans upplevelser av närstående utifrån Antonovskys teori om 

KASAM, eller känsla av sammanhang. 

 

Nyckelord: sjuksköterska, upplevelse, närstående, släktingar, resurs, hinder 

 

Keywords: registered nurse, experience, next of kin, relatives, resource, obstacle 
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1 Inledning 

 

Författarna har valt att undersöka hur vårdpersonal upplever kontakten med patienters 

närstående. Under författarnas yrkesliv och alltsedan första praktikplaceringen har författarna 

kunnat observera hur olika synen på dessa närstående kan vara. Å ena sidan som välsedda hos 

personalen och ett stort stöd till sina närstående, å andra sidan som ett störande element som 

försvårar arbetet. Författarna känner att detta kan bero på en svårighet för vårdpersonal att 

individuellt bemöta de närstående där de för tillfället känslomässigt befinner sig. Det kan 

också bero på att vårdaren ser patienten som sitt hela ansvar och glömmer bort de närstående. 

Eller kanske att de närstående känner att vårdpersonalen har tagit de anhörigas plats i 

patientens liv?  Författarna vill undersöka sjuksköterskans upplevelse av kontakten med de 

närstående eftersom författarna tror att den kommer att påverka hur man hanterar de 

närstående. Med närstående menar författarna människorna runt patienten. En nära relation 

med patienten förutsätter inte blodsband.  

 

2 Bakgrund 

 

I bakgrunden tar författarna upp närstående, sjuksköterskans ansvar för närstående, samt 

arbetsrelaterad stress i sjuksköterskans yrkesliv. Uppsatsen bygger på studier utförda inom 

vård kontexter där närstående med hög sannolikhet emellanåt kommer att få föra patientens 

talan. Dessa vård kontexter är intensivvård, akutsjukvård, palliativ vård, särskilt boende och 

vård i livets slutskede. 

 

2.1 Närstående 

 

Närstående beskrivs av flera som en person som lever nära en annan person med behov av 

vård eller omsorg (Carlsson & Wennman-Larsen, 2009). Östlinder (2004) menar liknande att 

begreppet närstående ofta associeras till någon eller några som har direkta blodsband eller 

annat släktskap till varandra. Begreppet syftar till patientens närmaste sociala nätverk. 

Förutom släktingar kan det röra sig om vänner, grannar eller senare barn till en tidigare 

partner. Enligt Hallström och Elander (2004) är att vara närstående inte begränsat till ålder, 

Kommentar [MBS1]: Sidan: 2 
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rubriker. Klicka på listpilen i 1:a 
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kön eller kultur. De menar att den som står en annan människa nära är i en relation och 

gemenskap med denne. Man är tillsammans del av ett meningssammanhang där livshistoria 

och livsberättelse kan delas (Hallström & Elander, 2004).  

 

Den enskilda individen har sedan länge varit fokus för omvårdnaden. Hälso- och sjukvården 

utvecklas kontinuerligt och man sätter allt mer fokus på närstående vilket medför att nya 

strategier för hur familj kan integreras i omvårdnaden är nödvändiga (Benzein & Saveman, 

2004). Att se familjen som en partner man samverkar med istället för att se familjen som en 

enhet att vårda bör vara ett nytt synsätt. Idag är man universellt överens om att det för med sig 

en kris för såväl en kritiskt sjuk patient som skrivs in och vårdas inom intensivvården, som för 

dennes familj (Bijttebier, Vanoost, Delva, Ferdinande & Frans, 2001). Stressfaktorer som 

familjen upplever bidrar till många specifika behov. Idag har många forskare i USA, Europa 

och fjärran östern som forskar kring familjebehov, kommit fram till att de vanligaste 

rapporterade behoven är behov av information, hopp och närhet (Verhaeghe, Defloor, Van 

Zurren, Duijnstee & Grypdonck, 2005).  

 

Det har blivit allt mer vanligt att informella vårdgivare, så som exempelvis närstående och 

vänner, tar hand om sina äldre (Wiles, 2003). Nedskärningar inom hemsjukvården har 

bidragit till att alltfler äldre måste vända sig till och förlita sig på sina familjemedlemmar 

(Johansson, Sundström & Hassing, 2003). I Sverige så vill man att äldre ska ha möjlighet till 

att vara så självständiga som möjligt, uppleva en hög grad av livskvalitet samt att fortsätta 

leva hemma så lång tid som möjligt. Ansvaret för vården och stöd av äldre personer ligger på 

den allmänna sjukvården (Svenska institutet, 2010). Informella vårdgivare är tänkta att 

komplettera de formella vårdgivare men de är inte skyldiga att ta hand om sina äldre 

närstående (Johansson, Sundström & Hassing, 2003). Att närstående är tillfredsställda med 

sjukhusvården har ett samband med deras samarbete med sjuksköterskor, om det är ett 

effektivt utbyte av information sinsemellan och att anhöriga kan påverka vid beslutstagande 

under vårdtiden, från det att patienten skrivs in till det att patienten skrivs ut (Li, Melnyk, 

McCann, Chatcheydang, Koulouglioti, Nichols, Lee & Ghassemi, 2003). Närstående 

representerar inte endast ett centralt stöd till patienterna utan de blir också patienternas 

”röster” (Mitchell, Chaboyer, Burmeister & Foster, 2009). 
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2.2 Sjuksköterskans ansvar för närstående 

 

Socialstyrelsen (2005) fastslår att sjuksköterskan har på sitt ansvar att ta hand om de 

närstående likväl som patienten. När de beskriver ansvaret gentemot patienten inkluderas ofta 

de närstående med ett och/eller. I kompetensbeskrivningen menar Socialstyrelsen att 

sjuksköterskan ska ge närstående stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i 

vård och behandling. (Socialstyrelsen, 2005) Vårdandet har utvecklats från den 

patientcentrerade modellen till en holistisk helhetssyn, där de närståendes behov ses som 

oskiljaktiga från patientens. Ett exempel på detta finns att läsa i Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning (2005) under rubriken Helhetssyn och etiskt förhållningssätt. Vissa 

punkter tar enbart upp patienten medan andra fördelar sjuksköterskans ansvar jämt mellan 

närstående och patient. Den sista punkten mynnar ut i att målet är ett lagarbete mellan 

samtliga inblandade för att uppnå en helhetssyn av patienten (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Inom vård på sjukhem ansvarar sjuksköterskan alltså inte bara för omvårdnaden av den 

boende. I sjuksköterskans ansvar ingår också att kunna skapa och upprätthålla en kontakt med 

de boendes närstående samt att kunna kommunicera med dessa (Hansebo & Kihlgren, 2002). 

Sjuksköterskan är i en position att kunna förenkla ett samspel mellan vårdpersonal och de 

boendes närstående och alltså utveckla det till ett positivt samspel. De är också i en position 

där de kan tillgodose de närståendes behov. Hur man som sjuksköterska utvecklar en kontakt 

med närstående har att göra med vilken syn man har på den närstående och på en själv och på 

ens tankar om hur det är att leva och vårda i sjukhem. Det har också att göra med ens tankar 

om hur vårdpersonal och närstående bör bemöta varandra och fungera i ett samspel. Även 

sjuksköterskans erfarenheter av närstående sedan tidigare kommer att vara av vikt. Dessa är 

viktiga eftersom det är dessa uppfattningar som kommer att påverka för hur sjuksköterskan 

förhåller sig till de närstående (Dimbleby & Burton, 1998).  

 

Wilkin och Slevin (2004) beskriver omvårdnaden inom intensivvården som professionell 

kunskap tillsammans med kompetens, förmåga, känslor och handlande. Allt detta har att göra 

med en holistisk omvårdnad av patienten tillsammans med dennes närstående (Wilkin & 

Slevin, 2004). Man har upptäckt att sjuksköterskan är den som bäst kan tillgodose familjens 
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behov inom intensivvården (Curry, 1995). Detta på grund av att sjuksköterskorna finns 

tillgängliga 24 timmar om dygnet och skapar en nära relation till patienterna (Curry, 1995).  

 

2.3 Arbetsrelaterad stress i sjuksköterskans yrkesl iv 

 

En studie av Michie, Ridout och Johnson (1996) hade som syfte att undersöka och identifiera 

faktorer som patienter och sjuksköterskor upplevde bidrog med stress inom allmän sjukvård. 

Sjuksköterskorna rapporterade att de hade stora problem med att hantera stress, och några av 

de faktorer som de upplevde bidrog till stress var patienterna och deras närstående. Resultaten 

visade på att sjuksköterskor generellt upplevde mer stress än patienterna. De upplevde att de 

kände att stressen ökade när de skulle hantera patienter och deras närstående. Detta 

tillsammans med att sjuksköterskorna upplevde en konflikt mellan hemmet och jobbet och 

upplevde problem med sin kompetens som sjuksköterskor. I studien framgår vidare att 

tidigare studier visat liknande resultat och där man kommit fram att det reflekterar tre problem 

som bidrar med att sjuksköterskor upplever sig vara under press när de ska hantera patienter 

och närstående. Dessa problem är sjuksköterskors ambivalens med att hantera döende och 

död, det ökade våldet i vården samt problem i patient och sjuksköterskerelationen (Michie, 

Ridout, & Johnson, 1996).  

 

En studie av Lim och Yuen (1998) hade som syfte att undersöka påverkan av tre källor till 

stress upplevda av sjuksköterskor, på sjuksköterskors attityder till sitt arbete. Dessa källor till 

stress är enligt författarna till studien patienters och närståendes förväntningar eller krav på 

sjuksköterskan, förväntningar eller krav från läkare samt svårigheter att leva upp till den 

upplevda yrkesrollen. Författarna till denna studie menar på att flera tidigare studier har 

kommit fram till många olika stressorer men att dessa källor ännu inte studerats. Resultaten av 

studien visar på att närstående och patienter bidrar med stress hos sjuksköterskan. Studien 

visar på att utbildning angående attityder gentemot sjuksköterskor är ett sätt att lindra detta. 

En anledning till denna stress är patienters/närståendes attityder gentemot sjuksköterskor då 

författarna till studien menar på att de har mindre respekt mot sjuksköterskor jämfört med 

läkare. Därmed kan sjuksköterskorna behöva kämpa mera för bekräftelse och respekt från 

patienter/närstående. De kan ses som underlägsna mot läkare (Lim & Yuen, 1998). 
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3 Teoretisk utgångspunkt 

 

Som teoretisk utgångspunkt har författarna valt att använda sig av Antonovskys teori om 

känslan av sammanhang. Antonovsky (2005) hävdar att teorin utgör ett sätt att se världen. 

Närstående kommer i kontakt med sjuksköterskan genom en sjuk närstående. I sin yrkesroll 

har sjuksköterskan ansvaret att lotsa de närstående genom vårdtiden och inte utelämna dem. 

Känslan av sammanhang, eller KASAM, har sin grund i begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Författarna motiverar sitt val av begrepp med att 

begreppets beståndsdelar kan förklara hur sjuksköterskans upplevelser i relationen med de 

närstående utvecklas, oavsett om denna relation är god eller mindre god. 

 

Antonovsky (2005) menar att en känsla av sammanhang, eller KASAM gör lidande hanterligt. 

KASAM har tre huvudkomponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilka 

formar den subjektiva upplevelsen. Begriplighet innebär att vad som händer oss går att förutse 

eller åtminstone att förklara. Dessa händelser behöver inte vara önskvärda. Hanterbarhet 

innebär den egna upplevelsen av hur man själv är rustad att möta vad man ställs inför, vilka 

resurser man har till sitt förfogande. Detta minskar risken att känna sig som ett offer för 

omständigheterna, och ökar förståelsen för att olyckliga saker händer och insikt att man måste 

kunna gå vidare. Slutligen har vi meningsfullheten som Antonovsky menar är 

motivationskomponenten i KASAM. Något i livet som upplevs som så viktigt att det ger livet 

en känslomässig innebörd. Detta ger övning inför övriga prövningar så att individen inte drar 

sig för att möta dem, och ta sig igenom dem med värdigheten i behåll.  

 

Alla komponenter i KASAM är nödvändiga även om det skiljer hur centrala de är. Enligt 

Antonovsky själv är meningsfullhet den viktigaste komponenten som en motiverande 

komponent. Utan denna menar han att hög begriplighet eller hög hanterbarhet inte blir särskilt 

långvarig. Människor som är engagerade och bryr sig om har alltid möjlighet att vinna 

förståelse och finna resurser. Därefter kommer begriplighet som den näst viktigaste 

komponenten, eftersom hög hanterbarhet förutsätter förståelse. Sist kommer hanterbarhet, 

men Antonovsky betonar att den ändå inte är oviktig. Han hävdar att individen måste tro på 

att resurser finns till förfogande om inte meningsfullheten skall avta och individens strävan 

efter att hantera situationen bli svagare. Antonovsky (2005) tar upp stressorer som exempel på 
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generella motståndsbrister. Stressorer definierar han som ”krav som det inte finns några 

omedelbart tillgängliga eller automatiska adaptiva responser på”, med förtydligandet ”en 

livserfarenhet kännetecknad av bristande entydighet, under- eller överbelastning och utan 

möjlighet till medbestämmande” (Antonovsky, 2005).  

 

 

4 Problemformulering 

 

Den sjukes anhöriga är också sjuksköterskans ansvar. Som professionell yrkesutövare är det 

upp till henne att kunna lotsa de närstående så att de utgör en resurs och inte ett hinder. I 

uppsatsens bakgrund framkommer att sjuksköterskans upplevelse av de närstående är central 

för hur väl sjuksköterskan kommer att lyckas med detta. Att förstå upplevelsen av patientens 

närstående och problem som uppstår ur denna relation har hög relevans för sjuksköterskan i 

hennes profession. Tidigare forskning kring ämnet förefaller i stort sett saknas och det tidigare 

material som finns tillgängligt har högt fokus på upplevelse av stress.  

 

5 Syfte 

 

Syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av patientens närstående i vård kontexter 

där patienten kan ha svårt att föra sin egen talan. 

 

6 Metod 

 

 Uppsatsen har utformats som en litteraturöversikt. Vid litteraturöversikt är den främsta källan 

artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter och rapporter som är publicerade av 

universitet och högskolor (Friberg, 2006). Fokus ligger på det som är framträdande i de 

studier som har att göra med det område som studeras och inte på detaljer i de enskilda 

studierna. För att begränsa området som ska studeras görs ett urval där vissa studier 

exkluderas. Det är här viktigt att det går att motivera varför vissa studier inkluderats och 

varför andra uteslutits. Studier som väljs ut ska granskas kritiskt. För att ge en uppfattning av 
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vad det som studeras handlar om, ska studierna läsas igenom flera gånger. Därefter undersöks 

likheter och skillnader i de studier som valts ut (Friberg, 2006).  

 

6.1 Datainsamling och urval 

 

Till uppsatsen har författarna genom databassökning valt ut vetenskapliga artiklar som anses 

relevanta för ämnet och det som författarna avser undersöka. Grundförutsättningen vid 

författarnas sökning har varit att artiklarna rymts under kriteriet vetenskapligt granskad. 

Inledande använde författarna sig av databasen CINAHL för att få fram artiklarna. Under 

senare sökningar har författarna även under EBSCOhost inkluderat samtliga tillgängliga 

databaser förutom E-journals. Dessa databaser inkluderar AMED, SocINDEX, MEDLINE, 

AgeLine, Academic Search Premier och CINAHL Plus with Full Text. Utifrån syftet har 

författarna formulerat sökord som är relevanta och som bäst kan representera det ämne som 

avses skriva om i uppsatsen. Dessa sökord är relatives, resource, nurse experiences, 

collaboration between relatives and nurses, nursing och caring. Under hela arbetets gång har 

författarna haft i åtanke att det är sjuksköterskans perspektiv som avses undersöka och utifrån 

detta valt ut de vetenskapliga artiklarna. För att begränsa området författarna valt att studera 

gjordes ett urval där vissa studier exkluderades. Författarna exkluderade artiklar som inte 

uppenbart behandlade relationen mellan närstående och sjuksköterskor.  

 

Sökkriterier var att fulltext och abstrakt skulle finnas tillgängligt. Publikations år skulle ligga 

mellan 2000 och 2009 för att artikeln skulle vara så aktuell som möjligt. Författarnas sökord 

presenteras även i slutet av uppsatsen som bilaga två. Fyra av de utnyttjade artiklarna hittade 

författarna genom manuell sökning på förslag av handledare och genom genomgång av 

referenslistor. För att ge en överblick och en mer överskådlig bild av den litteratur som 

analyserats har författarna presenterat den i en tabell.  Av tabellen framgår att 13 artiklar valts 

ut till denna uppsats. I ett flertal av författarnas sökningar framkom dock samma artiklar. 

Flera av dessa träffar är alltså samma artiklar. Totalt har författarna använt sig av nio artiklar 

till denna uppsats. 
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6.2 Analys 

 

Författarna valde slutligen ut nio artiklar till uppsatsen som författarna ansåg relevanta för 

syftet. De artiklar som valts ut att användas i resultatet presenteras i en matris i bilaga ett. 

Detta är en fördel inte bara för läsarna utan också för författarna, då det blir en enklare och ger 

en översikt över alla de artiklar som bidragit till resultatet. De artiklar som valts ut har lästs 

igenom flera gånger för att ge en känsla av vad som verkligen analyseras (Friberg, 2006). 

Meningsbärande enheter har översatts av författarna, men vid behov har översättningstjänster 

på Internet tillämpats. Författarna har kodat och kategoriserat meningsbärande enheter från 

varje artikel och således kommit fram till samtliga teman med underkategorier som använts 

till resultatet. 

  

Tabell 1. Exempel på tillvägagångssätt vid analys 

Meningsbärande 

enhet 

Kod Tema Underkategori 

Då närstående deltog 

i direkt omvårdnad 

av patienten oroade 

sig sjuksköterskorna 

för de potentiella 

riskerna. 

Problem som uppstår 

i arbetet relaterat till 

närstående 

Upplevelser av 

närstående som 

hinder 

Problem i praktiskt 

arbete 

 

6.3 Etiska överväganden 

 

Till urvalet har det endast förekommit artiklar som är etiskt granskade. Det är oetiskt att 

endast presentera artiklar i en studie som stödjer författarnas åsikt (Forsberg & Wengström, 

2008). Därmed bör författarna presentera alla artiklar oavsett om de stödjer eller inte stödjer 

författarnas åsikt. Författarna har också i uppsatsen varit noggranna med att inte förfalska 

eller plagiera något material och varit medvetna om att det inte är rätt att texters ursprungliga 

betydelse förändras och får en ny innebörd vid publicering (Olsson & Sörensen, 2007). Med 

detta i åtanke har författarna vid översättning av material försökt att inte låta den egna 

tolkningen ta en alldeles för stor del eller förändra den ursprungliga betydelsen hos källorna.    
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7 Resultat 

Slutligen utformades följande två teman efter litteraturöversikten: upplevelser kring 

närstående som resurs med underkategorierna närstående som indirekt stöd och närstående 

till praktisk nytta samt upplevelser kring närstående som hinder med underkategorierna  

behovet av närhet och avstånd, problem i praktisk arbete och problem i relationen med 

närstående. Nedan presenterar författarna dessa resultat. 

 

7.1 Upplevelser kring närstående som resurs 

 

7.1.1 Närstående som indirekt stöd 

 

De närstående utgör för sjuksköterskan en länk till patienten. För sjuksköterskan är denna 

länk speciellt kritisk då patienten är svårt sjuk och inte kan föra sin egen talan. Engström och 

Söderberg (2007) menar att de utgör ett stöd och en förutsättning för sjuksköterskan i hennes 

målsättning att ge patienten den bästa möjliga omvårdnaden. Sjuksköterskorna i studien 

uppgav att det kändes bra att tala med de närstående om alldagliga ting, och kanske till och 

med skratta tillsammans. De närstående tillför även hopp till situationen. Sjuksköterskorna i 

studien kände att det var viktigt att de närstående kunde hålla fast vid detta hopp, även om det 

senare skulle visa sig orealistiskt. I studien ges som exempel på sjuksköterskornas hopp en 

situation där patienten ska hinna ha sina närstående hos sig, och på så sätt kunna få en god 

död. Liknande åsikter uttrycks av Wallerstedt och Andershed (2007) som också menar att ett 

gott samarbete med närstående är en förutsättning för att kunna uppfylla målet med en god 

död. I Wallerstedt och Andersheds (2007) artikel framkommer också att sjuksköterskorna 

upplever varje enskilt möte med närstående till patienter i livets slutskede som en ovärderlig 

källa till erfarenhet och information. Denna erfarenhet och information kommer även att vara 

värdefull i liknande situationer med andra patienter och närstående. Utökad erfarenhet 

kommer att öka sjuksköterskans professionella säkerhet och trygghet och ge dem styrkan att 

acceptera nya utmaningar. Blomberg och Sahlberg-Blom (2007) understryker vikten av en 

stark professionell identitet för att kunna närma sig de närstående. Engström och Söderberg 

(2007) framhåller att trots att relationen mellan sjuksköterska och närstående kan vara både 
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energi och tidskrävande också kan reducera stressen för alla inblandade. Detta förutsätter att 

sjuksköterskan förstår hur hon ska agera för att bygga upp en fungerande relation med de 

närstående. 

 

7.1.2 Närstående till praktisk nytta 

 

Lindhardt, Nyberg och Hallberg (2007) hävdar att de närstående ofta är inblandade vid 

omvårdnaden då behovet funnits innan intag i slutenvården, och kan därför ses som viktiga 

samarbetspartners för sjuksköterskan. De sitter inne med kunskap som kan vara viktig för 

vårdplaneringen och patientens välbefinnande. Ett fungerande samarbete förutsätter att de 

närstående känner sig väl omhändertagna. I Sverige förlitar man sig enligt Hellström och 

Hallberg (2004) mycket på informella vårdgivare, det vill säga närstående, för att patienten 

ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Patientens hälsa och livskvalité ses som en 

gemensam angelägenhet för sjukvården och de närstående. Hertzberg, Ekman och Axelsson 

(2003) har studerat synen på närstående på svenska sjukhem. I intervjuerna som utgjort basen 

för undersökningen har de flesta uppgett att de ser de närstående som en resurs. Synen på 

värdet av denna resurs har dock varierat mellan deltagarna. Hertzberg, Ekman och Axelsson 

(2003) menar att sjuksköterskorna uppskattar de närståendes bidrag till patienternas 

psykosociala välbefinnande. Närståendes bidrag till omvårdnaden som till exempel matning 

innebär en tidsvinst för sjuksköterskan. En missnöjd närstående kan också vara en tillgång för 

personalen när de klagar om otillräckliga resurser till ansvariga myndigheter. Närstående är 

alltså som ideal en resurs för patienten och i förlängning sjuksköterskan. Robinson, Cupples 

och Corrigan (2007) har funnit att när det gäller vård i livets slutskede diskuterar 

sjuksköterskorna hellre åtgärder som återupplivning med närstående än med patienterna 

själva.  

 

7.2 Upplevelser kring närstående som hinder 

 

7.2.1 Behovet av närhet och avstånd 

 

Engström och Söderberg (2007) menar att sjuksköterskan med sin målsättning att ge patienten 

den bästa omvårdnaden upplever det som väldigt frustrerande när patienten inte har några 
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närstående. De menar även att sjuksköterskan känner skam när hon på grund av tidsbrist eller 

bristande resurser inte kan ge de närstående den tid och det utrymme sjuksköterskan upplever 

att de behöver. Eftersom sjuksköterskorna står i kontakt med patienten dygnet runt har de 

störst möjlighet att möta de närståendes behov. Ibland underskattar sjuksköterskan vilken roll 

hon spelar i mötet med familjen. Studier gjorda inom intensivvården visar på att om 

sjuksköterskan inte har ett tydligt klargjort ansvar eller missförstår de närstående, är det troligt 

att hon drar sig undan och fokuserar på de tekniska aspekterna av vården (Stayt, 2007). Detta 

verkar inte vara ett unikt tillvägagångssätt inom intensivvården. Blomberg och Sahlberg-

Blom (2007) har i en studie bedriven inom cancervården  funnit att vårdteamets medlemmar 

ibland inte prioriterar svåra situationer utan istället fokuserar på praktiska rutinuppgifter för 

att distansera sig själva.Ett stort anhörigfokus innebär enligt Stayt (2007) inte nödvändigtvis 

en problemfri omvårdnad. Emotionell inblandning med närstående ger upphov till en större 

fysisk och psykologisk börda för sjuksköterskan, och är en stor stresskälla. Robinson, Cupples 

och Corrigan (2007) konstaterar  att ifall sjuksköterskan har inlett ett för djupt personligt 

förhållande med de närstående så kommer detta att innebära svårigheter att kommunicera 

dåliga nyheter. I studien framkommer att sjuksköterskor öppet medger att de reagerar med 

stress och rädsla när det faller på deras lott att förmedla dåliga nyheter, exempelvis att 

patienten inte kommer att återupplivas. Stayt (2007) påpekar att inom intensivvården är det 

vanligt att sjuksköterskor känner rädsla inför att säga fel saker, eller uttrycka sig inadekvat när 

de svarar på närståendes frågor. Blomberg och Sahlberg-Blom (2007) hävdar att vårdpersonal 

försöker hålla en viss distans från patientens närstående för att inte komma för nära eller bli 

för personlig. Detta tillvägagångssätt använder personalen för att skydda sig själva, och är 

mera utvecklat hos erfaren personal. I artikeln beskrivs mötet med de närståendes sorg som ett 

tillfälle när studiens deltagare försöker att varken visa glädje eller sorg. Deltagarna upplevde 

att de inte hade något annat val än att vara slutna, fasta och tydliga, för att inte komma de 

närstående eller patienten för nära.  

    

7.2.2 Problem i praktiskt arbete 

 

Enligt Stayt (2007) ställer sjuksköterskor orealistiska krav på sig själva, och när man inte kan 

ställa allt tillrätta för de närstående skäms sjuksköterskorna och känner sig missnöjda med sig 
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själva. Hertzberg, Ekman & Axelsson (2003) pekar på en annan typ av problematik när 

närstående insisterar på att medverka i kvalificerade arbetsuppgifter där de saknar den 

expertis som krävs för att kunna utföra uppgiften på ett säkert sätt. Exempel på sådana 

arbetsuppgifter är personlig hygien och lyft. Hertzberg, Ekman & Axelsson (2003) drar 

slutsatsen att de flesta sjuksköterskor helst ser att de närstående inte deltar vid handgriplig 

omvårdnad av patienterna då sjuksköterskorna oroar sig för mycket för potentiella risker. 

Hertzberg, Ekman & Axelsson (2003) tar också upp ett förfarande gentemot de närstående 

som kan verka lite motsägelsefullt.  Å ena sidan har de intervjuade sjuksköterskorna uppgett 

att det är trevligt när de närstående kommit på besök, men å andra sidan uppmuntras de 

närstående att leva sina egna liv. När närstående är frekvent återkommande innebär detta en 

större ansträngning för sjuksköterskan att göra det lilla extra för patienten. De närståendes 

känsla av tillfredsställelse har funnits vara direkt relaterad till ett fungerande samarbete med 

sjuksköterskorna (Lindhardt, Nyberg & Hallberg, 2008). Hög tillfredsställelse hos de 

anhöriga har befunnits vara beroende av en hög informationsnivå, inflytelse i beslutsfattande 

och tillit. När det gäller informationsnivån måste de närstående vara delaktiga i skapandet av 

informationen. Att bli betraktad som en passiv mottagare kan upplevas som negativt. Tillit 

och inflytande i beslutsfattandet uppger Lindhardt, Nyberg och Hallberg (2008) vara något 

som utvecklas under vårdtillfället. Ju mera tillit de närstående känner, desto mera ansvar 

vågar de lämna över. Låg tillfredsställelse för de närstående kännetecknas av känslor av skuld 

och maktlöshet, vilket kommer att påverka tilliten och samarbetet med sjuksköterskorna. 

Dessa känslor kan mycket väl ha följt med de närstående hemifrån långt innan patienten tagits 

in för vård. Vidare konstateras att kön och utbildningsnivå är relaterat till en högre nivå av 

missnöje. Kvinnor, yngre närstående och vårdanställda är ofta mer missnöjda med vården. 

Lindhardt, Nyberg, & Hallberg (2008) menar att utmaningen ligger på sjuksköterskan att 

kunna identifiera de som upplever situationen som emotionellt svår och kunna erbjuda dem 

det stöd de behöver. Enligt Hertzberg, Ekman & Axelsson (2003) kan arbetet med närstående 

vara tidskrävande och ta tid ifrån arbetet med patienterna. Arbete med närstående blir inte 

alltid erkänt som en arbetsuppgift av arbetskamrater och är heller inget som belönas.  

 

7.2.3 Problem i relationen med närstående 
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Frustrationen hos de närstående kan även manifestera sig i utagerande beteende. Sofield och 

Salmond, (2003) hävdar att verbalt våld kan orsaka stress hos personalen, och identifierar i 

artikeln patientens närstående som den tredje största källan till detta verbala våld. Den 

upplevda stressen kan leda till att personalen känner sig missnöjda med sina arbetsuppgifter, 

med resultat som ökad frånvaro, utbrändhet och att vården av patienterna påverkas negativt. 

Normalt när man blir hotad eller angripen försöker man att försvara sig. Av artikeln går det att 

dra slutsatsen att sjuksköterskor i sin professionella roll har svårt att försvara sig. Utsattheten 

ses som en del av yrkesrollen. Sofield och Salmond, (2003) påpekar att utbildning och väl 

fungerande rutiner är det lättaste sättet att förebygga detta. Vad de inte utforskar är vad som 

utlöser utagerande beteende hos närstående. Hertzberg, Ekman & Axelsson (2003) är av 

uppfattningen att de flesta problem som uppstått har sin grund i dålig kommunikation och 

bristfälliga personliga förhållanden till de närstående. De närståendes bild av patienten är 

färgad av vem patienten varit i hemmet och vad hon haft för behov och önskningar där. 

Personalen kan uppleva att de har en bättre uppfattning om vem patienten är i nuet. När 

patienten inte kan föra sin egen talan tar de närstående på sig rollen patientens främsta 

talesman, men Hertzberg, Ekman & Axelsson (2003) har funnit att en del sjuksköterskor 

anser sig själva mer lämpade för denna roll. Dessa sjuksköterskor uppges vara av 

uppfattningen att de är förmögna att se omvårdnaden ur ett holistiskt perspektiv, medan de 

närstående bara ser och är förmögna att förstå delar av patientens omvårdnad.  

 

8 Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 

 

Begreppet närstående har i sig inneburit problem vid artikelsökning. Next of kin är den raka 

översättningen av närstående, men artiklarna i urvalet använder nästan uteslutande begreppet 

relatives som översätts till släktingar. Författarna har även noterat att viss begreppsförvirring 

verkar råda kring detta i en del av litteraturen som bidragit till uppsatsen då det förekommer 

att begreppen next-of-kin, relatives och friends blandats, ibland i samma artikel. Författarna 

har i bakgrundsdelen förklarat närstående som människorna runt patienten, där släktingar 

också ingår. Författarna har förutom själva begreppet relatives i de relevanta artiklarna inte 
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funnit något som skulle vara unikt för individer med blodsband runt patienten. I det 

presenterade resultatet har släktingar, närstående och besökare benämnt som närstående i 

bemärkelsen människor runt patienten som hör till patienten.  

 

Författarnas resultat bygger på studier utförda främst inom intensivvård, akutsjukvård, 

palliativ vård eller vården av äldre. Att ha dessa vård kontexter var inte planerat från början, 

utan det visade sig med tiden att det var inom dessa vård kontexter studierna som bidrog med 

material relevant till uppsatsen utspelade sig. Vidare har författarna diskuterat att mer 

forskning skulle behövas för att i framtiden kanske få ett ännu mer rättvisande resultat. I 

bakgrunden presenteras tidigare studier kring sjuksköterskans upplevelse av närstående. Det 

visade sig svårt att finna tidigare material vilket kan tyda på att det saknas tidigare forskning 

kring sjuksköterskans upplevelser av närstående. De studier författarna presenterar i 

bakgrunden är studier som inte enbart behandlar syftet, det vill säga sjuksköterskans 

upplevelse av närstående, utan relevanta delar av dessa studier som passar författarnas syfte. 

Utifrån närståendes perspektiv och kring deras behov finns det som nämnts ovan mycket mer 

skrivet, men sjuksköterskans perspektiv är mindre utforskat.  

 

Författarna har i uppsatsen till syfte att beskriva sjuksköterskans upplevelser av patientens 

närstående i vård kontexter där patienten kan ha svårt att föra sin egen talan. Resultatet i 

denna uppsats bygger främst på kvalitativa studier då författarna har haft stora svårigheter att 

hitta kvantitativa studier som är relevanta för syftet. Författarnas målsättning att beskriva 

sjuksköterskans upplevelse kan vara en anledning till att inte så många kvantitativa studier 

hittats under sökningar. För att få så korrekta översättningar som möjligt har författarna 

använt sig av översättningstjänster på Internet, bland annat Ersta Sköndals 

översättningstjänster på skolans hemsida. Uppsatsen har utformats som en litteraturöversikt. 

För att få en så aktuell forskning som möjligt har sökningar efter artiklar till resultatet haft en 

gräns på tio år. Författarna har alltså försökt finna artiklar som inte är mer än tio år gamla. 

Eftersom syftet var att beskriva sjuksköterskans perspektiv har det varit svårare än författarna 

tänkt sig från början att finna relevanta artiklar. Det finns många artiklar som berör närstående 

och sjuksköterskor, men att finna artiklar där alla dessa begrepp är med och där 

sjuksköterskans perspektiv beskrivs utifrån sjuksköterskans upplevelser av närstående har 

begränsat sökresultatet otroligt mycket. Författarna har endast funnit ett fåtal studier.  
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De sökord som använts vid sökning har diskuterats fram mellan författarna med avsikt att få 

fram relevant material till syftet. Författarna har provat en mängd olika sökord för att få fram 

så mycket material som möjligt, men i ett flertal sökningar framkom resultat där samma 

artiklar som författarna redan använt sig av var några av träffarna. Som framgår av bilaga två 

så användes sökordet resource i samband med relatives och nurse experiences för att få fram 

några av de artiklar som valts ut till resultatet. Författarna använde sig även av begreppet 

obstacle eller impediment för att få fram båda synvinklar, men fick där inga relevanta artiklar 

eller artiklar som redan använts. Att använda dessa sökord kan tyckas föregå syftet, men 

anledningen att valet föll på dessa ord var att författarna från början reflekterat över relationen 

mellan sjuksköterska och närstående, och då utifrån positiva eller negativa erfarenheter. 

Författarnas målsättning var ett så brett och därmed rättvisande resultat som möjligt. 

 

Som teoretisk utgångspunkt i uppsatsen används Antonovsky och hans begrepp KASAM eller 

känsla av sammanhang. Författarna har gått igenom många olika teorier och begrepp och 

slutligen kommit fram till att Antonovskys idéer kändes mest intressanta för valet av ämne, då 

känsla bygger på upplevelse. 

 

 

8.2 Resultatdiskussion 

 

Sjuksköterskan har på sitt ansvar att i sin yrkesroll arbeta utifrån en holistisk helhetssyn. Detta 

innebär att hon har en skyldighet att se till den närståendes behov som en del av omvårdnaden 

av patienten. (Socialstyrelsen, 2005) Från första början var författarnas syfte att beskriva 

sjuksköterskans upplevelser av patientens närstående i vård kontexter där patienten kan ha 

svårt att föra sin egen talan. Dels beskrivs vad närstående kan bidra med och dels närståendes 

behov och svårigheter som kan uppstå. Efter att ha gått igenom materialet som framkom vid 

databassökningar kunde författarna konstatera att den senare delen som behandlar upplevda 

svårigheter av närstående gav större utdelning i form av resultatmängd. En snabb titt på 

resultatet skulle kunna leda till slutsatsen att samarbetet med patientens närstående kommer 

att bli svårt för sjuksköterskan. Att upplevelser kring närstående som hinder dominerar 

resultatet kan bero på hur författarnas sökt sina källor men också på att det kanske finns mer 
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forskning kring det som upplevs som ett problem. Artiklarna som ligger till grund för 

resultatet är i huvudsak baserade på forskning bedriven inom vårdmiljöer där patienten ibland 

kan ha det svårare att föra sin egen talan som till exempel intensivvård, palliativ vård, särskilt 

boende, vård i livets slutskede och i viss utsträckning även akutsjukvård. 

 

Möjligtvis kan problemen mellan sjuksköterskor och närstående delvis ha sitt ursprung i 

oenighet om vem som bäst kan tillvarata patientens intressen. Hertzberg, Ekman och 

Axelsson (2003) påtalar detta i sin artikel som är baserad på intervjuer gjorda på särskilt 

boende inom äldreomsorgen. Vidare är det inget som utesluter att en närstående som ger 

upphov till känslor av hinder även kan vara upphov till känslan av närstående som resurs. 

Hertzberg, Ekman & Axelsson (2003) hävdar i sin artikel att närstående kan upplevas som en 

uppskattad resurs för sjuksköterskan, och tar även upp i samma artikel att närstående kan ge 

upphov till oro. Upplevelsen är förstås subjektiv hos den individuella sjuksköterskan. Det är 

också intressant att se i resultatet att negativa känslor kan uppstå ur samarbetet med 

närstående även när de närstående själva inte egentligen kan lastas för detta. Som exempel 

kan nämnas skam över att inte kunna erbjuda närstående det de behöver och frustration när de 

inte existerar (Engström & Söderberg, 2007), men även till viss del sjuksköterskans behov av 

distans som påtalas av Blomberg och Sahlberg-Blom (2007) samt Robinson, Cupples och 

Corrigan (2007).  

 

De närstående beskrivs inledande i denna uppsats som en viktig del i patientens hälsa och en 

unik och ovärderlig källa till information i de fall patienten inte längre kan tala för sig själv 

(Mitchell, Chaboyer, Burmeister & Foster, 2009), eller fatta egna beslut (Tracy & Ceronsky, 

2001). Detta påstående får även senare stöd i resultatdelen av Engström och Söderberg 

(2007). I de fall de närstående saknas eller har en dålig kontakt med patienten ligger ansvaret 

för patientens psykosociala hälsa som en ytterligare börda på sjuksköterskan själv (Hertzberg, 

Ekman & Axelsson, 2003). När de närstående minskar detta ansvar genom sin blotta närvaro 

upplever sjuksköterskan att hon har ett outtalat ansvar att göra det lilla extra för den berörda 

patienten. Någon slags balans verkar vara att föredra då sjuksköterskorna i Hertzberg, Ekman 

& Axelssons (2003) undersökning visserligen uppskattar de närståendes bidrag till patientens 

välmående, men underförstått önskar att de inte skulle komma för ofta. Förklaringen till detta 

skulle även kunna ligga i att pressen ligger på sjuksköterskan när brister uppstår. Hon är 
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skyldig att se de närståendes behov och ge dem det stöd den aktuella situationen kräver 

(Lindhardt, Nyberg, & Hallberg, 2008). Vid eventuella problem i relationen är det alltså upp 

till sjuksköterskan att identifiera orsaken till problemen och åtgärda dem. Teori verkar stå mot 

praktik då sjuksköterskorna ser vikten av närstående för patientens välbefinnande, men blir 

stressade av det merarbete kontakten med dem innebär. Detta kan jämföras med tidigare 

studier från bakgrunden där studier av Michie, Ridout och Johnson (1996) samt Lim och 

Yuen (1998) konstaterat att sjuksköterskor upplevde att närstående bidrog till upplevelsen av 

stress. 

 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, beskrivs av Antonovsky (2005) som ett sätt att 

se världen. Sjuksköterskans upplevelse av de närstående kommer i stor utsträckning att vara 

beroende av hur relationen med dem utvecklas. De närstående kommer att ha olika 

känslomässigt bagage med sig som kan påverka denna relation (Lindhardt, Nyberg & 

Hallberg, 2008). Vårdpersonalens tillfredställelse med sitt arbete kommer också att spela in. 

Känslor av stress hos sjuksköterskan förekommer i vissa av de artiklar som beskriver 

relationer med och upplevelser av närstående. Både en god och nära kontakt med närstående 

såväl som en ytlig eller dåligt fungerande relation med dem kan vara ett upphov till stress för 

sjuksköterskan (Stayt, 2007), även om den förstnämnda relationen är att föredra. Närstående 

kan utgöra ett positiv bidrag till patientens psykosociala hälsa oavsett om relationen till 

vårdpersonalen är bra eller dålig, bara relationen till patienten är god. 

 

Antonovsky (2005) menar att man inte behöver känna att allt i livet är begripligt, hanterbart 

eller meningsfullt, bara det finns livs sektorer som man själv upplever är viktiga. De viktiga 

livs sektorerna måste dock vara begripliga, hanterbara och meningsfulla. Som exempel kan ett 

arbete man inte tycker om uppfylla ett högre syfte som anses värt att eftersträva. Man kan 

uppleva död, misslyckanden, tillkortakommanden, konflikter samt isolering och ändå ha en 

stark KASAM. Mycket av individens energi uppges vara knutna till livs sektorer som 

innehåller dessa inslag. Om man ser dessa livs sektorer som oviktiga har man förmodligen en 

låg KASAM. De kan även ses som viktiga och trots detta vara en källa till låg KASAM. När 

man medger för sig själv att dessa sektorer är viktiga återstår frågan om de upplevs som 

utmaningar som är värdiga att investera energi i (Antonovsky, 2005). När sjuksköterskan 

utsätts för hot eller aggression vare sig från kollegor, patienter eller närstående förväntas att 
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hon inte faller tillbaka på instinktiva reaktioner, utan att hon reagerar på ett sätt som är 

förenligt med yrkesrollen (Sofield & Salmond, 2003). Känslor av isolering från ledning och 

kollegor är vanligt när individen står i skottgluggen. Enligt Antonovsky (2005) är inte det 

väsentligaste om denna känsla stämmer utan om individen har ett sätt att svara på situationen. 

Han får stöd i detta av Sofield och Salmond (2003), som menar att verksamhetens ledning har 

ansvaret att se till att personalen har tillräcklig utbildningsnivå.  

 

Synen på närstående och det värde de har för sjuksköterskan och patienten kan variera väldigt 

mycket från individ till individ (Hertzberg, Ekman & Axelsson, 2003). Stimulerande 

utmaning för den ene kan vara droppen som får bägaren att rinna över för någon annan. 

Antonovsky (2005) är av uppfattningen att människor kan reagera olika på samma stimuli. 

Han menar att stimuli oavsett om den är positiv eller negativ är en potentiell stressfaktor. 

Förklaring på detta återfinns än en gång i huruvida individen har en svag eller stark KASAM. 

Individen med stark KASAM kommer troligare att anta att hon kan anpassa sig till kravet som 

den aktuella situationen ställer på henne. Hon kommer då inte att känna någon spänning som 

kan omvandlas till stress.  

 

Viktigt är att poängtera att stress i sig inte behöver vara negativt, stress definieras av 

Antonovsky som stimuli som individen saknar automatisk respons på. Antonovskys ide går 

att koppla till Sofield och Salmonds (2003) syn på behovet av välutbildad personal med 

välfungerande rutiner. I den stressande situationen finns en automatisk respons och 

fungerande rutiner att falla tillbaka på. Individen behöver aldrig känna sig utanför 

sammanhanget, ensam utlämnad till ett orättvist angrepp. Välhanterade utmaningar förefaller 

enligt Antonovsky (2005) också kunna stärka individen i sin KASAM. När man utsatts nog 

ofta för stressande situationer som gått att avväpna blir det lättare att ta tag i dem då man 

bedömer stressfaktorn som irrelevant eller ofarlig. En välutbildad sjuksköterska kommer 

alltså med stor sannolikhet att vara en trygg sjuksköterska, och en välutbildad erfaren 

sjuksköterska ännu mera så.  

 

9 Slutsats 

Samarbete med närstående är en arbetssituation som är rik på upplevelser och de känslor 

dessa upplevelser väcker för sjuksköterskan. Dessa känslor kan upplevas som en resurs eller 



  

19 
(27) 

 

 

ett hinder för sjuksköterskan i hennes arbete. Då patientens närstående är en ofrånkomlig del 

av sjuksköterskans arbete, framgår det av resultatet att det är viktigt för sjuksköterskan att 

känna till att dessa känslor kan uppstå då de kan få betydelse för hur väl hon utför detta 

arbete. Som resurs har närstående befunnits vara ett stöd både indirekt och som ett stöd i det 

praktiska arbetet. Som hinder är försvårar hon sjuksköterskans strävan att upprätthålla en 

professionell distans. Sjuksköterskans negativa upplevelser av närstående blir mer hanterbara 

om hon kan upprätthålla denna professionella distans. Professionell distans är inte detsamma 

som ett fjärmande från närstående där man ägnar sig åt irrelevant rutinarbete för att skydda sig 

själv. Sjuksköterskan kan även uppleva närstående som ett hinder i det praktiska arbetet, dels 

för att närstående ibland utför uppgifter de inte är kvalificerade för, men även genom att 

arbetet med närstående tar tid ifrån patienterna. Flera problem i relationen med de närstående 

har sin grund i dålig kommunikation och bristfälliga personliga förhållanden. Om relationen 

till de närstående fungerar dåligt och situationen utmynnar i verbalt våld är utbildning, tydliga 

rutiner och erfarenhet värdefulla verktyg för att sjuksköterskan ska kunna hantera sina 

upplevelser. Utbildning, rutin och erfarenhet är viktiga för att sjuksköterskan så sällan som 

möjligt ska behöva befinna sig i en situation där hon upplever att hon inte vet hur hon ska 

agera. 
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människa. 

Wallerstedt

, B., 

Andershed, 

B. 

Caring for 

dying patients 

outside 

special 

palliative care 

settings: 

experiences 

from a 

nursing 

perspective 

2007 Mar; 

21 (1): 32-40 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

att vårda svårt 

sjuka och 

döende 

patienter 

utanför 

palliativa 

vårdmiljöer.  

Inspelade 

kvalitativa 

intervjuer. Nio 

sjuksköterskor 

deltog. För att 

analysera data 

användes en 

fenomenologisk 

metod. 

Sjuksköterskorna 

visade ha höga 

ambitioner att ge 

döende patienter 

och deras 

närstående vård 

av hög kvalitet. 



  

27 
(27) 

 

 

Bilaga 2Bilaga 2Bilaga 2Bilaga 2    

Redovisning över artikelsökning 

Databas Sökord Antalet träffar Antalet artiklar 

som granskats 

Artiklar som 

valts ut till 

resultatet 

CINAHL Plus 

with Full Text 

Relatives AND 

resource 

22 4 Träff nr: 16 

CINAHL Plus 

with Full Text 

Relatives AND 

nurse 

experiences 

20 7 Träff nr: 4, 6, 14 

CINAHL Plus 

with Full Text 

Collaboration 

between 

relatives and 

nurses 

8 2 Träff nr: 2 

CINAHL Plus 

with Full Text 

Relatives AND 

nursing AND 

caring 

56 15 Träff nr: 23, 26 

Samtliga 

databaser 

Nurse 

experiences 

AND relatives 

AND resource 

10 4 Artikel nr: 3, 8,  

Manuell sökning    4 

 

Samtliga databaser= inkluderar AMED, SocINDEX, MEDLINE, AgeLine, Academic Search 

Premier och CINAHL Plus with Full Text 

 


