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Sammanfattning 

Bakgrund: Sjukhusens vårdavdelningar är den sista vårdplatsen för många människor, vilket 

innebär att många också dör i den kontexten. Organisationen är i huvudsak utformad för 

akutsjukvård och vård i livets slutskede är inte prioriterat, vilket gör att akutsjukvårdsmiljön 

är sämre utformad för den döende personen och närstående. Det finns behov av fler studier 

som fokuserar på vård i livets slutskede från dessa vårdkontexter.                    

Syfte: Syftet var att utforska närståendes erfarenheter av vad som är betydelsefullt i 

vårdmiljön inom akutsjukvården vid vård i livets slutskede. 

Metod: Den här studien är kvalitativ och designad utifrån tolkande beskrivning. Två 

akutsjukvårdsavdelningar i södra-mellersta Sverige rekryterades. Nio närstående, sex kvinnor 

och tre män, i åldrarna 23-63 år, deltog i studien. De blev individuellt intervjuade vid ett 

tillfälle. Vid intervjun användes fotoelicitering med utgångspunkt från bilder de själva hade 

tagit. Intervjuerna spelades in digitalt (ljud) och transkriberades ordagrant. Tolkande 

beskrivning användes för analys av materialet. 

Resultat: Närståendes erfarenheter av vårdmiljön presenteras i tre mönster, vilka är 

relaterade till varandra: Sensoriska upplevelser i den fysiska vårdmiljön som inkluderar 

visuella intryck, ljud och oljud samt ljus; Utrymme för privatliv och sociala relationer i den 

personliga vårdmiljön och avslutningsvis; Personalen som representanter för den 

institutionella vårdmiljön som omfattar förhållningssätt, möjliggöra orientering samt struktur 

och kontinuitet.  

Slutsats: Studien påvisar tre mönster som omfattar närståendes erfarenheter av det som är 

betydelsefullt. Betydelsen av sensoriska upplevelser, privatliv och sociala relationer samt 

personalen förhållningssätt och agerande beskrivs. Erfarenheter i och av vårdmiljön kunde 

öka eller minska deras stress i en svår livssituation. Utifrån dessa fynd är det av stor betydelse 

med ökad medvetenhet hos personalen om hur viktig vårdmiljön är och att miljön för vård i 

livets slutskede vid akutsjukvårdsavdelningar behöver uppmärksammas och tas om hand i 

större omfattning.                   

Nyckelord: närstående, vårdmiljö, livets slutskede, akutsjukvård, fotoelicitering, visuella 

metoder 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: Hospitals are and will continue to be the last place for care for many people, 

which also means that a lot of people die in these settings, within organizations for acute care. 

The main focus is not care at end-of-life and it is not prioritized, which means that these acute 

care environments not are adapted to the needs of dying persons and family members. More 

studies aiming at end-of-life care in acute care settings are needed.  

Aim: The aim with this study was to explore important dimensions of the care environment in 

acute care settings from family members´ perspective during end-of-life care.   

Method: The design for this study was qualitative and used interpretive description. We 

recruited two acute care units from different hospitals in south-mid Sweden. The participants 

were nine family members, six women and three men, aged 23-63 years. They were at one 

occasion individually interviewed with the use of photo-elicitation and these photographs 

were participant-produced. These interviews were digitally audio-recorded and transcribed 

verbatim. The interviews were analysed with interpretive description.  

Findings: These findings show family members´ experiences of the acute care environment, 

as described in three, interrelated patterns: Sensory experiences in the physical care 

environment including visual impressions, sound and noises, lighting; Space for privacy and 

social relations in the personal care environment; and Staff as representatives for the 

institutional care environment including attitude and manner, orientation, and structure and 

continuity.  

Conclusions: According to these findings three patterns are described from family 

members´ perspective, increasing or decreasing their distress in a demanding situation. 

Sensory experiences, privacy and social relations are of importance, just as staff. In line with 

these findings it is crucial with increased awareness among staff of how important the care 

environment is and the need for focusing more on and taking care of the end-of-life care 

environment in acute care settings.  

Keywords: family members, care environment, end-of-life, acute care, photo elicitation, 

visual methods 
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Inledning 

Under många års arbete som sjuksköterska inom avancerad hemsjukvård, har jag 

kontinuerligt mött, samtalat med och på olika sätt varit stödjande för närstående till svårt 

sjuka och döende personer. De var en naturlig del av det palliativa omhändertagandet. Med 

åren, utifrån kunskap och alla erfarenheter från dessa möten, har det tydliggjorts hur 

utmanande det är att vara närstående vid vård i livets slutskede och hur komplext det kan 

vara. Mitt intresse för deras situation och skiftande behov har utvecklats alltmer. 

 De senaste åren har mitt arbete alltmer inneburit att vara konsultativt stöd i den kliniska 

vardagen inom akutsjukvården vid sjukhuset där jag arbetar. Det var att kliva in i en ny 

vårdvärld, med andra förutsättningar, ett helt annat tempo, in- och utskrivningar, akuta 

händelser och snabba åtgärder, transporter fram och tillbaka. I den här miljön vårdas också, 

och dör, många svårt sjuka personer. Personalen arbetar med både botande och lindrande 

vård, som innebär helt olika målsättningar. Hur kan det gå ihop, utifrån behov av ett palliativt 

förhållningssätt i de situationer där det krävs? Mitt uppdrag där, är att stödja personal i ett 

förbättrat omhändertagande i livets slutskede. Även i detta sammanhang har jag mött många 

närstående, vilket har inneburit att frågor väckts hos mig, som ledde till den fördjupning som 

genomfördes med denna studie. Hur är det att vara närstående till svårt sjuka och döende i den 

här ”bråttommiljön” med fokus på bot? Uppmärksammas närstående där och de behov de 

har? Vad är viktigt för närstående i den här situationen och vårdmiljön? 

 

Bakgrund 

Dödsplats sjukhus 

I Sverige sker de allra flesta dödsfall vid institutioner, varav 42,1 % av alla dödsfall år 2012 

inträffade på sjukhus (Håkansson, Öhlén, Morin & Cohen, 2015). Utifrån en åldrande 

befolknings behov är kännedom om dödsplats välbehövlig kunskap, i syfte att utveckla 

vården i livets slutskede (Broad et al., 2013). Forskning inom vård i livets slutskede har i 

huvudsak fokuserat på hemlika miljöer, medan det finns begränsat med kunskap om hur livets 

sista tid, döendet samt döden, upplevs när det sker inom akutsjukvården. Sjukhus kommer 

fortsättningsvis också att vara en nödvändig plats för vård i livets slutskede, vilket gör att 

erfarenheter härifrån tillför värdefull kunskap. Fungerande vård i livets slutskede måste finnas 

tillgänglig även i denna kontext, så personer där inte exkluderas från adekvat 

omhändertagande (Reyniers, Houttekier, Cohen, Pasman & Deliens, 2014).       

 Vid akutsjukhus används en botande vårdmodell, där vård av döende varken är i fokus 
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eller prioriterat. System, rutiner och attityder är utformade för att stödja ett effektivt 

användande av sjukhusets resurser och för att ta hand om patienter som förväntas återhämta 

sig, vilket i sin tur inneburit en olämplig vård för många döende personer (Pincombe, Brown 

& McCutcheon, 2003). Det är en utmaning att erbjuda optimal vård i livets slutskede i 

sjukhusmiljö, som fokuserar på tillfällig och akut vård (Virdun, Luckett, Davidson & Phillips, 

2015). 

 

Sjukvårdsmiljö och atmosfärens innebörd 

Närståendes upplevelser av den fysiska vårdmiljön inom institutioner, såsom sjukhus, under 

vård i livets slutskede finns beskrivet i begränsad omfattning och i huvudsak utifrån 

erfarenheter av efterlevande. Studier påvisar att det varierade i vilken omfattning närstående 

gavs fysiskt utrymme att närvara, oavsett när, precis som att det också varierade i vilken 

omfattning de kände sig väl omhändertagna (Brereton et al., 2012; Rigby, Payne & Frogatt, 

2010; Robinson, Gott & Ingleton, 2014). Behov av att känna sig som hemma framkom (Rigby 

et al., 2010) men också betydelsen av att naturen på olika sätt fanns tillgänglig och nära 

(Brereton et al., 2012; Rigby et al., 2010). Olika sensoriska intryck och hur dessa inverkade 

beskriver flera författare (Brereton et al., 2012; Rigby et al., 2010; Robinson et al., 2014).  

 Beroende på om den sjuke personen hade eget rum eller delade rum med andra personer så 

innebar detta variationer av erfarenheter (Brereton et al., 2012; Rigby et al., 2010; Robinson 

et al., 2014). Sjukhusmiljön var stressig, där svårt sjuka personer ofta förflyttades mellan 

olika vårdenheter och upplevdes som en olämplig plats att dö på (Robinson et al., 2014).  

 Sjukhusmiljön kändes också som en familjär och trygg miljö (Reyniers et al., 2014) med 

en välkomnande och vårdande atmosfär (Marco, Buderer & Thum, 2005). Två svenska 

forskare (Rasmussen & Edvardsson, 2007) har fördjupat sig i just begreppet atmosfär. Genom 

vidare analys och syntetisering av resultat från fyra tidigare publicerade studier har de skapat 

ett teoretiskt ramverk om miljöns inverkan i den lindrande vården. Författarna använder 

begreppet atmosfär för att beskriva miljön ur ett helhetsperspektiv, med både fysiska och 

psykosociala aspekter. De menar, att miljön inverkar på dem som är i miljön men att också 

personer i sin tur påverkar miljön. Dessa är integrerade och har en inbördes relation. Den 

förkroppsligade känslan av en plats atmosfär består av; atmosfär av gästfrihet, atmosfär av 

trygghet och atmosfär av vardaglighet (Rasmussen & Edvardsson, 2007). 
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Att vara närstående till en döende person 

Utöver vården av den döende personen, är det betydelsefullt att uppmärksamma närståendes 

situation och behov. När patienten är död, kommer efterlevande att leva vidare med de 

minnen som formats under vårdtiden (Marco et al., 2005). Familjer till personer med behov 

av lindrande vård påverkas djupt av de utmaningar sjukdom medför. Både den fysiska och 

psykologiska hälsan påverkas hos närstående, vilket myntat begreppet de ”dolda patienterna”. 

Att inte ta hand om närstående under denna svåra period i livet kan innebära att de blir 

framtida patienter (Kristjanson & Aoun, 2004).  

 Det finns en tilltagande mängd forskning som beskriver närståendes situation och behov 

under den sjukes sista tid i livet, i varierande omfattning och från olika vårdkontexter. Det är 

en komplex situation och enligt Andershed (2006) innebar situationen att vara närstående 

under denna fas i livet utsatthet och ökad sårbarhet. För många medförde det en ny situation 

med utökat ansvar, som orsakade både fysiska och psykiska besvär och där känslor av 

ensamhet, hjälplöshet, förlust av kontroll och framtid samexisterade. Trots många svårigheter 

denna period i livet så beskrevs också positiva värden, såsom att klara av situationen stärkte 

känslan av coping och skänkte mening åt den sista tiden gemensamt. Känslan av att vara 

värdefull och känna inre styrka underlättade att hantera det som skedde (Andershed, 2006). I 

en annan studie framkom att endast 52 % av närståendes behov blev tillgodosedda inom 

akutsjukvården, i jämförelse med specialiserad palliativ vård där 74 % av behoven 

tillgodosågs. Detta framkom genom att närstående med hjälp av ett bedömningsinstrument 

gavs möjlighet att rangordna 20 vårdbehov utifrån hur betydelsefulla dessa var. Här 

omfattades behov såsom att personalen bryr sig om den sjuke, att få förklaringar som är 

förståeliga, få information om patientens förändrade tillstånd, få veta vad som görs och varför, 

samt vad som kan förväntas (Fridriksdottir, Sigurdadottir & Gunnarsdottir, 2006).  

 Vilka erfarenheter närstående gör och vad de upplever som betydelsefullt vid vård i livets 

slutskede beskrivs av olika författare, och omfattar aspekter såsom symtomlindring (Robinson 

et al., 2014; Steinhauser, Voils, Bosworth & Tulsky, 2015), vård som kännetecknas av 

expertkunskap, medkänsla och respekt (Virdun et al., 2015), kommunikation med 

vårdpersonalen (Robinson et al., 2014; Virdun et al., 2015), delaktighet i beslutsfattande 

(Robinson et al., 2014; Steinhauser et al., 2015), relation med vårdpersonalen (Robinson et 

al., 2014; Steinhauser et al., 2015) samt möjligheter att förbereda sig (Steinhauser et al., 

2015).  
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Kunskap saknas om närståendes situation i akutsjukvårdsmiljön i livets 

slutskede  

Enligt Steinhauser et al. (2015) har mycket forskning fokuserat på närståendes behov inom 

hemsjukvård. Annan forskning omfattar deras erfarenheter av att vårda i hemmet livets sista 

tid (Angelo & Egan, 2015; Funk et al., 2010; Stajduhar et al., 2010). Ytterligare studier har 

fokuserat på närståendes erfarenheter av vård i livets slutskede på boenden inom äldreomsorg 

(Hennings, Froggatt & Keady, 2010; Vohra, Brazil & Szala-Meneok, 2006). Ett område där 

det ännu är begränsat med forskningsresultat är närståendes erfarenheter från akutsjukvården, 

under livets sista tid (Steinhauser et al., 2015), och ytterligare begränsat är det med forskning 

om närståendes erfarenheter av vårdmiljön. I studien av Håkansson et al. (2015) påvisas att en 

stor del av vår befolkning i Sverige dör på sjukhus. 

 När det gäller sjukhus och vårdmiljö så fanns inga svenska studier i tidigare nämnda 

review-artiklar av Robinson et al. (2014) och Virdun et al. (2015). I arbetet av Brereton et al. 

(2012) fanns tre svenska studier beskrivna, varav två från intensivvård och den tredje från 

geriatrisk vård år 1987. De svenska studier som fanns beskrivna i Rigby et al. (2010) 

inkluderade inte närståendes situation. Rasmussen och Edvardsson (2007) inkluderade 

närstående tillsammans med patienter och personal i en av delstudierna.  

 Sammanfattningsvis, så behövs det studier som fokuserar på närståendes erfarenheter av 

vårdmiljön under pågående vård i livets slutskede inom akutsjukvården, vilket motiverar 

denna studie. Stöd och omhändertagande av närstående ingår i den lindrande vården. 

Närståendes perspektiv och erfarenheter är nödvändigt, eftersom de är en betydelsefull del av 

den sjuke personens liv och kan tillföra oss användbar kunskap när vården utvecklas vidare. 

Dessutom lever närstående vidare med de erfarenheter som görs och avtrycken från vårdtiden 

kan sedan prägla även kommande vårdkontakter. 

 I detta arbete innebär livets slutskede de sista dagarna eller veckorna av den sjuke 

personens liv, utifrån vårdpersonalens bedömning. Palliativ vård i livets slutskede kan annars 

omfatta längre tid än så.   

 

Syfte 

Syftet var att utforska närståendes erfarenheter av vad som är betydelsefullt i vårdmiljön inom 

akutsjukvården vid vård i livets slutskede.  
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Metod 

Design 

Den här studien är en delstudie i det transdisciplinära forskningsprojektet ”Plats och rum för 

vård i livets slutskede”, i det Forte-finansierade forskningsprogrammet DöBra. Det 

övergripande syftet med detta forskningsprogram är att minska lidande som är möjligt att 

undvika i samband med döende, död och sorg genom att specifikt fokusera på hur vårdmiljöer 

för livets slut kan stödja döende personer, närstående och personal som vårdar.  

 Studien har en kvalitativ design. För att kunna ta del av närståendes erfarenheter kring det 

fenomen som studeras, valdes intervju som ett lämpligt tillvägagångssätt för att samla in data 

(Thorne, 2008). För att ytterligare fördjupa deras beskrivningar av sina erfarenheter användes 

fotoelicitering, en metod där bilder används som utgångspunkt för intervjun (Harper, 2002). 

 

Visuella forskningsmetoder – fotoelicitering 

Fotoelicitering innebär att bilder används under forskningsintervjun, för att stimulera 

berättelser och kan vara användbart när ämnen utforskas som kan vara svårt att prata om 

(Sandhu, Ives, Birchwood & Upthegrove, 2013). Vad bilderna föreställer beror på vad 

forskningen syftar till och i vilket sammanhang den görs. Denna metod vidgar möjligheterna 

med sedvanlig empirisk forskning, eftersom bilder når ett djupare medvetande och tillför 

annan information än enbart ord samt väcker känslor och minnen utifrån vad bilderna 

representerar (Harper, 2002). Metoden omnämndes första gången i forskning under 1950-talet 

och är mestadels använd inom sociologi och antropologi (Harper, 2002) men även i ökande 

omfattning inom områden som psykologi och hälso-och sjukvård (Pain, 2012). Fotoelicitering 

har också använts i studier om palliativ vård och vård i livets slutskede (Campbell, 2011; 

Moore, Carter, Hunt & Sheikh, 2013). Fotoelicitering kan ge insikt i olika fenomen på ett 

unikt sätt (Oliffe & Bottorff, 2007) och stärka studiedeltagarna genom att deras erfarenheter 

skildras visuellt (Oliffe & Bottorff 2007; Pain, 2012; Riley & Manias, 2004). I den här studien 

gavs deltagarna möjlighet att själva välja vad de ville fotografera utifrån studiens syfte och 

därefter samtala omkring vid intervjun.  

 Oliffe och Bottorff (2007) menar, att låta studiedeltagarna ta bilder innebar en aktiv, 

kognitiv process för dem, de hade kreativ kontroll över vad de tog bilder på och därmed också 

ville samtala omkring vid efterföljande intervju. Praktiska arrangemang med kamera och 

bildtagningar bidrog till en beredskap att berätta och ökade förväntningarna istället för oro 

inför intervjun (Oliffe & Bottorff, 2007). När personer använder kamera i en kontext kan det 
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väcka misstänksamhet och ifrågasättas. Studiedeltagare som tar bilder blir mer sårbara och 

åtkomliga för kritik, speciellt om det görs i miljöer där fotografering är ovanligt och om det 

överträder de sociala normerna (Prins, 2010). Inom sjukvården kan det finnas restriktioner 

mot att använda kamera, men den här forskningsmetoden är användbar också i denna kontext 

(Radley & Taylor, 2003). 

 Enligt Packard (2008) är det betydelsefullt att den kamera som lånas ut är tekniskt enkel att 

använda, för att möjliggöra deltagande, underlätta bildtagningar och inte utsätta personerna 

för en situation där risk finns att känna sig tekniskt inkompetenta, vilket kan öka 

maktobalansen mellan forskare och deltagare. Samme författare menar också, att om bilderna 

blir sämre än tänkt, kan det genera deltagaren vid intervjusituationen och då också begränsa 

vad personen hade önskat samtala om (Packard, 2008).  

 

Dataanalysmetod 

Vald analysmetod är tolkande beskrivning, som har utvecklats för att utvidga användbar 

kunskap baserad på kliniska frågor inom omvårdnad och metoden har inspiration från andra 

discipliners forskningsansatser såsom grounded theory, fenomenologi och etnografi (Thorne, 

2008). Metoden är relevant för att studera människors erfarenheter när det gäller hälsa och 

sjukdom, därmed också för att öka vår kunskap om närståendes erfarenheter. Den egna 

förförståelsen inom området samt nuvarande kunskapsläge är förutsättningar för 

forskningsarbetet med tolkande beskrivning (Thorne, 2008). Samme författare menar också, 

att all kvalitativ forskning förväntas påvisa epistemologisk integritet, genom att det finns en 

försvarbar linje från antaganden om kunskapsläget, genom olika beslut i forskningsprocessen 

och att dessa förklaras (Thorne, 2008). 

 

Etiska överväganden 

I arbetet med denna studie har fokus varit på att värna studiedeltagarnas integritet, välmående 

och att inte skada (Beauchamp & Childress, 2009), men möjliggöra för dem att berätta om 

sina erfarenheter. Genom att låta närstående använda kamera var de i position att både skapa 

och forma vad samtalen vid intervjun skulle innehålla. På detta sätt ökades deras inflytande på 

forskningsprocessen och minskade forskarens inverkan på vad som var betydelsefullt att tala 

om (Drew, Duncan & Sawyer, 2010). Innan närstående fattade beslut om de önskade delta 

eller inte, erhöll de av författaren både muntlig och skriftlig enkel, tydlig information om 

studien. Informationen inkluderade också frivilligheten att delta och att de när som helst 
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kunde avbryta sitt deltagande utan att det skulle påverka dem eller vården av den svårt sjuke 

personen. Innan närstående tog sina bilder informerades de också om det nödvändiga i att 

fråga om tillåtelse av de eventuella personer de skulle vilja ta bilder på (Clark, Prosser & 

Wiles, 2010).  

 Vid intervjutillfället informerades närstående också om skyddande av deras identitet, 

såsom kodning av material, hur intervjun skulle gå till och hur den skulle användas samt hur 

forskningsmaterialet förvarades efteråt och att de som hade tillgång till materialet var 

författaren samt de forskare som ingick i arbetet. Närstående ombads vid intervjutillfället av 

författaren att noggrant och lugnt läsa igenom dokumenten för samtycke, för att känna sig helt 

införstådda och bekväma med vad de skrev under. Enligt Beauchamp and Childress (2009) 

kan autonoma personer som ger sitt skriftliga samtycke utan att läsa eller förstå dokument, 

utöva sin autonomi och ändå misslyckas med det i en sådan situation. Dessa närstående gav 

skriftligt informerat samtycke till sitt deltagande, som inkluderade att ta bilder i vårdmiljön 

samt delta i en individuell inspelad intervju. De gav också skriftligt informerat samtycke till 

att tagna bilder får användas både i forskning som publiceras, samt i utbildande sammanhang. 

Intervjuer och foton kodades samstämmigt för att värna deltagarnas konfidentialitet. 

Identifierbar personal på tagna bilder gav också skriftligt informerat samtycke till användning 

av bilderna för forskning och utbildningssammanhang (Wang & Redwood-Jones, 2001). 

   Ett informationsblad (som beskrivs närmare under tillvägagångssätt) utformades med tanke 

på alla som vistades på dessa avdelningar under studiens genomförande och användandet av 

kamera (Wang & Redwood-Jones, 2001), vilket kunde väcka misstänksamhet eftersom det 

råder fotoförbud på många vårdavdelningar. Däremot fanns det inget fotoförbud på 

deltagande vårdavdelningar. I informationen till kontaktpersonerna gav författaren tydlig 

information om värdet av att bjuda in närstående utifrån inklusionskriterierna och låta dem 

själva avgöra om de önskade delta eller inte. Gatekeeping bland vårdpersonal kan förekomma. 

Enligt Beauchamp och Childress (2009) är det av betydelse också ur ett rättviseperspektiv att 

försöka minska eller eliminera barriärer som förhindrar orättvis behandling inför olika 

möjligheter, såsom här erbjudande om att delta i studie. Från närståendes perspektiv innefattar 

beslut om eventuellt deltagande också respekt för deras autonomi, att kunna göra egna val och 

fatta beslut baserade på egna värderingar (Beauchamp & Childress, 2009).  

 Författaren hade inga personliga intressekonflikter som påverkade de professionella 

bedömningarna, besluten och handlingarna (Beauchamp & Childress, 2009). Nyttan med vad 

resultaten från studien kunde tillföra övervägde de risker som bedömdes kunna uppkomma. 
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Forskningsprogrammet DöBra där denna studie ingår, är forskningsetiskt godkänt av 

Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm Dnr Ö 29-2012. 

 

Datainsamling 

Urval 

Ett ändamålsenligt urval användes, för att utforska variationer av erfarenheter (Polit & Beck, 

2012) och för att få djupare förståelse för fenomenet, vilket också är en lämplig urvalsmetod 

för tolkande beskrivning (Thorne, Reimer Kirkham & MacDonald-Emes, 1997). Kriterier för 

att delta i studien var; vuxna närstående (från 18 år) som tillbringade tid på akutvårds-

avdelningen, utan kognitiva nedsättningar, som kunde förstå och kommunicera på svenska. I 

kriterierna ingick också att de var närstående till svårt sjuka och döende inneliggande personer 

som under pågående vårdtid var i behov av lindrande vård.  

 Av de närstående som deltog i studien var sex kvinnor och tre män (i relation till den sjuke 

personen var fyra döttrar, två sammanboende, en hustru, en make och en son) och de var i 

åldrarna 23-63 år. Sex av deltagarna hade universitetsutbildning och de återstående tre hade 

gymnasieutbildning. Den tid dessa närstående tillbringade på vårdavdelningen varierade 

mellan 2 timmar/dag - 24 timmar/dygn. De hade haft kontakt, från och till, med den aktuella 

vårdavdelningen mellan en vecka och ett och ett halvt år, eftersom den sjuke personen levde 

med en kronisk sjukdom.  

  

Deltagande akutsjukvårdsavdelningar 

För att också få variation när det gällde sjukhusstorlek och geografisk lokalisation, 

rekryterades två akutsjukvårdsavdelningar, en avdelning på ett större sjukhus samt en 

avdelning på ett medelstort sjukhus. Dessa båda vårdavdelningar var aktuella utifrån ett högt 

antal dödsfall, och rimligen också där närstående fanns på plats som skulle kunna dela med 

sig av erfarenheter från denna kontext. På den ena vårdavdelningen inträffade 42 dödsfall och 

på den andra 105 dödsfall under 2014. Vid båda vårdavdelningarna fanns en genomsnittlig 

vårdtid på sju och ett halvt dygn våren 2014 och där bedrivs vård med specialisering på 

lungsjukdomar. 

 

Tillvägagångssätt 

Verksamhetscheferna kontaktades och dessa gav sitt godkännande till studien. Författaren 

genomförde informerande och dialogskapande möten med vårdenhetschefer samt lämpliga 
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kontaktpersoner vid båda vårdavdelningarna. Handledaren deltog i detta vid den ena 

vårdavdelningen. Innan datainsamling påbörjades höll författaren ett kort informationsmöte 

på båda vårdavdelningarna, för att övrig personal skulle få kännedom om studien, känna 

delaktighet och ha möjlighet att möta och ställa frågor direkt till ansvarig för studien. Detta 

tillvägagångssätt kunde möjliggöra ökad medvetenhet om studien och personal kunde stödja 

varandra inför vilka närstående som kunde bli aktuella att tillfrågas om att delta. Det 

beslutades också om informationsspridning om studien till all personal genom att författaren 

formulerade ett mail som sedan vidarebefordrades vid respektive vårdavdelning. Ett 

informationsblad att kunna sätta upp på anslagstavla på vårdavdelningen utformades av 

författaren och överlämnades. På detta informationsblad förklarades att vårdavdelningen 

ingick i en studie, vad syftet med studien var, att studiedeltagarna var närstående, använde 

kamera och under vilken tidsperiod detta pågick samt kontaktuppgifter till författaren och 

handledaren vid eventuella frågor.  

 De sjuksköterskor som utsågs till kontaktpersoner fick fördjupad information om studien 

och vad deras uppgift bestod i. Vid den ena vårdavdelningen fanns en kontaktperson och vid 

den andra fanns två kontaktpersoner i taget, sammanlagt fyra, på grund av schematekniska 

skäl. Kontinuerliga avstämningar med kontaktpersonerna skedde för att följa upp hur 

studiedeltagarrekryteringen framåtskred. De ombads kliniskt bedöma den svårt sjuke 

personen såsom utifrån tilltagande symtom på aktuell sjukdom trots olika vårdåtgärder, 

fysiska symtom på döendet och/eller hastiga försämringar hos den sjuke personen som kunde 

leda till kort förväntad överlevnad (såsom dagar, veckor, månader). Kontaktpersonerna 

bedömde utifrån inklusionskriterierna vilka närstående som skulle vidtalas, bjöd in till studien 

och lämnade över den skriftliga informationen/inbjudan till dem (Bilaga 1).      

 När kontaktpersonen hade haft den inledande kontakten med närstående, informerades 

författaren som därpå tog kontakt med närstående per telefon och tillfrågade om intresse för 

att delta i studien kvarstod samt klargjorde och förklarade studiens utformning ytterligare. 

Tillsammans med de närstående som samtyckte till att delta i studien beslutades om när 

kameran skulle överlämnas och intervju bokades till nästföljande dag. I samband med att 

kameran lämnades över, gavs kort instruktion om dess funktioner. Närstående ombads att ta 

tre bilder per person av vad de upplevde som betydelsefullt, positivt eller negativt, i 

vårdmiljön på akutsjukvårdsavdelningen. Att få utrymme att ta ett flertal bilder möjliggjorde 

att belysa olika erfarenheter.  
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Intervjusituationen 

Vid intervjutillfället mötte författaren närstående vid avtalad plats och de följdes sedan åt till 

intervjurummet. Detta inbjöd till att samtala lite allmänt före intervjun, vilket kan öka 

tryggheten. Individuella intervjuer med de närstående genomfördes av författaren i ett lugnt 

rum på vårdavdelningen där den sjuke personen var inlagd eller i en lokal i anslutning till 

vårdavdelningen. Detta möjliggjorde att närstående snabbt kunde gå tillbaka till den sjuke och 

kan ha underlättat deltagande och minskat känslan av stress. Fyra av de närstående kom väl 

förberedda till intervjun med nedskrivna anteckningar, med vad de ville berätta till sina bilder. 

Sammanlagt tog närstående 27 bilder, tre per person. Innan intervjun påbörjades så gav 

författaren förnyad information om studien. Vid intervjun flyttade författaren över tagna 

bilder från kameran till en dator och därefter tittade närstående samt författaren på bilderna 

tillsammans och samtalade om dessa. Samtalet fokuserade på en bild i taget och när 

närstående kände att de hade berättat klart om en bild, så fortsatte samtalet med nästa 

(Reynolds, Lim & Prior, 2008). Möjlighet gavs också vid intervjun att gå tillbaka till tidigare 

bild, om närstående hade önskat, men det framkom inga sådana önskemål.  

 Intervjuerna spelades in digitalt och varade mellan 30-90 minuter, förutom en intervju som 

varade nio minuter. Den korta intervjun kompletterades med fortsatt kort samtal och 

anteckningar efteråt, en uttryckt önskan från den närstående. Denne närstående var inte 

bekväm med inspelning men ville absolut fullfölja intervjun. Vid intervjuerna använde 

författaren två övergripande frågor för att stimulera samtalet: ”Vad förställer den här bilden?”, 

”Hur kom det sig att du valde att ta en bild på det här?” (Packard, 2008). Öppna och 

uppföljande frågor användes för att ge närstående utrymme att förtydliga och fördjupa sina 

beskrivningar av erfarenheterna, som: ” Vill du berätta lite mer om det?”, ”Hur menar du?” 

Närstående gavs också möjlighet att sätta namn på sina bilder (Radley & Taylor, 2003). 

Författaren var medveten om viss egen förförståelse och använde ett öppet, intresserat, 

positivt och lugnt förhållningssätt vid intervjuerna. Två närstående uttryckte önskemål om att 

få läsa studien när den blir publicerad och lämnade därför sina kontaktuppgifter till 

författaren. Ingen av dessa nio närstående uttryckte önskemål om att få behålla kopior av 

tagna bilder. Detta hade vid önskemål tillgodosetts. 

 Efter varje intervju reflekterade författaren omkring intervjun och tankar den stimulerade 

till. Dessa spelades också in digitalt och användes under analysarbetet för att minnas och som 

ett stöd i analysen. Alla intervjuer transkriberades ordagrant av författaren. Datainsamling 

genomfördes under perioden november 2014-april 2015. 
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Dataanalys  

Datainsamling och analys genomfördes parallellt, för att kunna fördjupa och utveckla i nästa 

intervju, det tidigare intervjuade närstående berättat, om det var möjligt. Under processen 

antecknade författaren egna reflektioner utifrån syftet att kunna förstå den egna rollen och 

dess inverkan i datainsamling och analysarbete (Thorne, 2008). Författaren lyssnade på och 

läste de transkriberade intervjuerna samtidigt för att få en helhetskänsla för materialet. 

Därefter läste författaren varje intervju noggrant, gjorde anteckningar utifrån associationer 

och tankar texten ledde till. Textenheter som relaterades till det fenomen som studerades 

klipptes ut. Dessa textenheter grupperades utifrån liknande innehåll. Textgrupperna kodades 

induktivt utifrån brett innehåll (Thorne, 2008). Under analysen omorganiserades textenheter 

delvis och samband mellan textenheter identifierades. De bilder respektive närstående tog, 

användes som igångsättare vid intervjuerna men fanns hela tiden med under analysarbetet, i 

diskussionerna kring textgrupper och mönster. Alla bilder fördelade sig också under analysen 

i de tre mönstren, i lite olika omfattning, men detta stärker den representativa trovärdigheten 

(Thorne, 2008). Under analysarbetet hade författare och handledare kontinuerliga 

diskussioner, för att öka tillförlitligheten i analysen och det slutliga resultatet. Analysen ledde 

till de tre mönster som beskriver närståendes erfarenheter av det som är betydelsefullt i 

akutsjukvårdsmiljön vid vård i livets slutskede; Sensoriska upplevelser i den fysiska 

vårdmiljön; Utrymme för privatliv och sociala relationer i den personliga vårdmiljön; samt 

Personalen som representanter för den institutionella vårdmiljön. 

 

Resultat 

Resultatet i den här studien omfattar tre mönster av det som är betydelsefullt utifrån 

närståendes erfarenheter av akutsjukvårdmiljön; Sensoriska upplevelser i den fysiska 

vårdmiljön; Utrymme för privatliv och sociala relationer i den personliga vårdmiljön; samt 

Personalen som representanter för den institutionella vårdmiljön. Dessa mönster är relaterade 

till varandra och på det sätt de presenteras, är ett sätt att klargöra resultatet. 

 

Sensoriska upplevelser i den fysiska vårdmiljön 

Detta inledande mönster omfattar beskrivningar som stimulerades av bilder som föreställer 

möbler, dekorationer samt utrustning och belyser hur närstående upplevde vårdmiljön som en 

helhet, vilken atmosfär den skapade och beskrivs utifrån visuella intryck, ljud och oljud samt 

ljus.  
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 Närståendes visuella intryck stimulerades av bilder från akutsjukvårdsmiljön, som 

föreställde möbler, färger, konst samt tyger som beskrevs öka eller minska välbefinnandet. 

Intryck av den fysiska vårdmiljön kunde öka känslan av att vara välkommen. Möbler med 

anpassningsbar funktionalitet var också betydelsefullt. Hur möbler var arrangerade kunde 

inbjuda till samtal om det gav intryck av lugn, vilket exemplifierades med en bild på noggrant 

placerade möbler, vars färger också passade ihop med placerad konst och utsikten mot natur. 

Färger och dess användning påverkade den övergripande känslan av att vara i den här 

vårdmiljön. Varma, glädjefyllda färger beskrevs lindra stress och oro medan kalla, bleka 

färger och starka färgkombinationer kunde öka känslan av kyla, oro och förvirring. Natur 

kunde skänka stunder av vila när livet kändes oroande. Även konst och vackra föremål gav 

stunder av lugn och vila. Motsatsen beskrevs också, hur konst med mörka budskap kunde öka 

den mentala belastningen. De visuella intrycken lyftes fram som betydelsefulla. Dessa 

omfattade också ordning och renlighet. Ordning och reda innebar en atmosfär av 

uppmärksamhet och omtänksamhet samt bidrog till att känna sig hemma. Vid bristande 

hygien, sliten vårdmiljö, halvtrasiga saker och inte påfyllt material försämrades det estetiska 

och gav intryck av att personalen inte brydde sig om vårdmiljön eller uppmärksammade 

betydelsefulla detaljer. Dessa iakttagelser ledde till reflektioner hos närstående, om vilken 

kvalitet vården på vårdavdelningen hade.  

 Sensoriska upplevelser omfattade också ljud och oljud, vilka initierades av bilder på 

teknisk utrustning, såsom droppräknare och larmknapp. Flera närstående upplevde det väldigt 

stressande med oljuden från teknisk utrustning, upprepande pipanden och tidsfördröjningar 

innan det åtgärdades. Andra störande ljud uppstod när närstående var på besök i 

flerbäddsrum. Detta innebar att bli utsatt för ljud från andra människor som inte kunde 

undvikas.  

 Ljus, avslutningsvis i de sensoriska upplevelserna, beskrevs omfatta kallt ljus från lysrör. 

Flera närstående betonade behov av att anpassa ljuset utifrån olika behov, exempelvis för att 

ha adekvat läsbelysning eller för att dämpa belysningen för att skapa en mysig vårdmiljö och 

det var förknippat med känslan av att vara hemma. Att dämpa belysningen innebär skapande 

av ökat lugn och ökad trygghet i en tid av otrygghet. 
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Utrymme för privatliv och sociala relationer i den personliga vårdmiljön 

I detta mönster omfattas den närmaste personliga miljön och representeras av beskrivningar 

initierade av bilder föreställande interiörer från enkelrum, en flyttbar vägg mellan sängar och 

media för kontakt med vardagslivet utanför. 

 Här omfattas behovet av utrymme för privatliv och med enkelrum blev det möjligt att 

fokusera på privata angelägenheter. Detta utrymme kunde anpassas utifrån individuella val, 

vilket inkluderade flexibla besökstider och möjligheter till övernattning, vilket minskade 

närståendes oro och gjorde det möjligt för dem att anpassa sin närvaro utifrån behov och 

situation. Enkelrum möjliggjorde för fler närstående besökande samtidigt, inklusive barn, 

eftersom de inte störde någon annan. Det sociala livet kunde fortgå, nästan som förut, vilket 

stärkte känslan av att vara en familj men också av att vara accepterade viktiga personer av 

personalen. Närstående betonade värdet av att dela fikastunder och måltider med den sjuke 

personen.  

 Närstående betonade också behovet av att dela skeenden den här tiden i livet, med fler 

närstående. Det var en hjälp, att få vara fler närstående tillsammans och sätta ord på det som 

skedde där det skedde, när de försökte förstå information och sjukdomsresan. Enkelrum 

innebar också en skyddande sfär mot andra människors lidande, därmed minskade 

närståendes oro och stress. 

 Trots betydelsen av privatliv och utrymme för sociala relationer på plats i rummet var det 

av största vikt att också se och ha kontakt med vardagen utanför. Ibland uppstod känslor av att 

vara avstängd från den vanliga världen. Känslan av avstängdhet från vardagslivet och andra 

personer ökade, med avsaknad till internet, vilket belystes med en bild på en mobiltelefon 

utan nättäckning. 

 Enkelrum var inte alltid en möjlighet under vårdtiden. Flerbäddsrum innebar det 

oundvikliga att ta del av andra människors bekymmer och reaktioner men också medicinsk 

information om andra patienter. Det uppstod också lojalitetskonflikter när gemensamma 

faciliteter skulle användas. I motsats till enkelrum, så tvekade närstående att besöka med 

tanke på risken att störa andra patienter i rummet. Flerbäddsrum hindrade privata samtal, 

eftersom närstående ville undvika att exponera den sjuke personen. En flyttbar vägg erbjöd 

inte tillräckligt med avskildhet och lugn, vilket skildrades med en bild på just denna vägg. Det 

enda positiva med flerbäddsrum, var möjlighet till mindre ensamhet för den sjuke. 
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Personalen som representanter för den institutionella vårdmiljön 

Detta avslutande mönster om vårdmiljön omfattar sådant som var betydelsefullt i mötet med 

personal vid akutsjukvårdsavdelningarna och består av beskrivningar som initierades av bilder 

på personal, namnskyltar, en arbetsplats, dokumentationsmaterial, en dukad fikavagn och en 

väggklocka. Mönstret omfattar förhållningssätt, möjliggöra orientering samt struktur och 

kontinuitet. Beskrivna möten med personalen kan tolkas bidra till den upplevda atmosfären 

vid dessa vårdavdelningar. 

 Förhållningssätt beskriver hur personalen kommunicerade verbalt och icke-verbalt i möten 

med närstående. Återkommande handlade det om att känna sig respekterad eller inte, som att 

möta leenden och ögonkontakt. Personalens gästfrihet visade sig genom hur välkomna 

närstående kändes sig, som med möjligheter till fikastunder vid besök. Glädje och humor 

tillsammans med personal framkom som betydelsefullt, vilket lättade upp och underlättade att 

hantera svåra situationer och lyfte in vardagens kvaliteter. Positiv hållning och en vilja att lösa 

svårigheter innebar en bekräftelse på närståendes individuella behov och stärkte känslan av 

respekt. Beskrivningar på avsaknad av lyhördhet och känslighet, framkom också, som när 

läkare, oavsett hur situationen var, uppträdde som om de använde ett inövat manus. Något 

som också påverkade närstående negativt var olika skriftliga budskap som begränsande 

besökstider, andra restriktioner eller brist på välkommen-skyltar. Detta innebar att känslan av 

gästfrihet var knutet också till hur personal kommunicerade skriftligt på faciliteter. 

 Närstående försökte orientera sig i situationen, förstå sammanhanget och den pågående 

situationen. Kunna orientera sig både i sjukdomsfas och rent fysiskt på vårdavdelningen 

framkom. När ingen hjälp fanns för att kunna orientera sig, innebar det mycket ansvar för 

närstående, som befann sig i en redan utsatt situation, att själva ta reda på det de kände behov 

av att behöva veta. Alla hade inte mod, möjlighet eller visste vad de skulle fråga efter, vilket 

då begränsade deras möjligheter att handla i den här miljön. Trots all personal, alla journaler, 

apparater och utrustning så upplevde närstående att de fick lite information. 

 Avslutningsvis beskrivs struktur och kontinuitet som omfattar personalens sätt att 

organisera arbetet. Det var betydelsefullt att känna igen personalen, att de var lätta att nå och 

synligt närvarande. För mycket olika personal ledde till osäkerhet vem i personalgruppen man 

nästa gång skulle möta, vilket speglades med en bild på en professionsskylt. Viktiga 

medicinska beslut, som behandlingsval, diskuterades snabbt och beslut fattades utan något 

tydligt mål och kunde också snabbt ändras. Detta belyste svårigheter i teamarbete och 

kontinuitet, vilket kunde innebära att det försvårade att förstå sjukdomsförloppet. Motsatsen 
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framkom också, hur närstående bjöds in till att delta i dialog, som del av teamet, fick olika 

vårdalternativ förklarade för sig och på så vis blev delaktiga i processen. Till sist, struktur och 

planering både av den dagliga vården och vården framåt saknades och den bristande 

kontinuiteten gjorde att närstående kände behov av att vara på plats. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Att genomföra forskning under pågående vårdtid inom akutsjukvården var en utmaning på 

grund av de korta vårdtiderna och den sårbara situationen för deltagarna. Detta är, vad 

författaren har kännedom om, en av de första studierna som har inkluderat närstående under 

vård i livets slutskede inom akutsjukvården, där metoden fotoelicitering har använts. De tagna 

bilderna samt efterföljande intervjuer bidrog med rik data, vilket är en styrka med studien. 

Huvudsaklig data i studien är de transkriberade intervjuerna, men som tidigare nämnts 

använde författaren och handledaren kontinuerligt bilderna under analysarbetet, vilket stärker 

resultatet. 

 Fotoelicitering som metod var utmanande för närstående. Metoden krävde mod eftersom 

de exponerade sig själva i samband med att de tog bilder och flera av dem blev också 

ifrågasatta i detta av personal, som att behöva förklara varför bilder togs och vad de skulle 

användas till. Det var inte enbart utmanande att ta bilder. Flera av dem berättade att den 

intressanta metoden gjorde att de ville delta i studien (Oliffe & Bottorff, 2007) och att ämnet 

var intressant. Ett annat skäl som närstående framhöll, var möjligheten att bidra med sina 

erfarenheter (Gysels, Shipman, & Higginson, 2008). Den valda metoden stärkte deras röster 

och den omfattade möjligheten att dessutom minska maktobalansen mellan studiedeltagare 

och forskare (Pain, 2012). Det blev också tydligt vid intervjuerna att bilderna underlättade 

berättandet. Närstående lät blicken vila på bilden, när ett ämne kändes färdigbeskrivet, så 

fortsatte närstående berättandet i en annan riktning utifrån samma bild. En intressant 

reflektion är att sex av de närstående hade universitetsutbildning och övriga tre hade 

gymnasieutbildning. Kanske bidrar det, att med ökad utbildning vågar man ifrågasätta 

rådande system, miljöer och förhållningssätt trots den utsatta positionen under pågående vård. 

De som valde att delta hade orken, förmågan och viljan att dela med sig av sina erfarenheter 

och detta bidrog till all rik data. 

 Ett intressant bifynd är det faktum att personal hade svårigheter att identifiera personer i 

livets slutskede och därmed lämpliga närstående till studien. Vid den ena vårdavdelningen var 
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författaren delvis aktivt stöd i att identifiera dessa personer genom diskussioner och 

bedömningar i samband med ronder exempelvis, utifrån den egna professionen som 

konsultsjuksköterska. En annan svårighet var att personalen skyddade närstående från att 

tillfrågas om att delta i studien och detta begränsade närståendes möjligheter till att själva 

fatta beslut om de önskade delta eller inte. Det kräver ett empatiskt förhållningssätt och 

receptivitet, men också mod, för att närma sig närstående i sårbara situationer, men deras 

berättelser är nödvändiga för att kunna utveckla vården utifrån deras specifika behov. 

Möjligheten att få sätta ord på sina erfarenheter med en utomstående vårdpersonal kan 

underlätta den situation som är. 

 Den här studien är genomförd på två svenska sjukhus, trots detta kan resultatet vara 

användbart också på andra sjukhus och i andra vårdkontexter. Läsaren bjuds in till att värdera 

resultatets överförbarhet. Resultatets trovärdighet stärks genom att studien är genomförd 

under pågående vårdtid, och lutar sig inte mot minnen som kan försämras med tiden 

alternativt bli positivare i efterhand. Kontinuerliga diskussioner mellan författare och 

handledare under analysen stärker också trovärdigheten i resultatet och den tolkande 

auktoriteten, vilket också inkluderar att inte forskarens bias eller egna erfarenheter är det som 

beskrivs (Thorne, 2008).  

 

Resultatdiskussion 

Vårdmiljön har betydelse för den döende personen, närstående samt personal, precis som 

interaktionen mellan dessa. Resultatet i den här studien omfattar de tre interrelaterade 

mönstren: Sensoriska upplevelser i den fysiska vårdmiljön; Utrymme för privatliv och sociala 

relationer i den personliga vårdmiljön; samt Personalen som representanter för den 

institutionella vårdmiljön.   

 

Sensoriska upplevelser i den fysiska vårdmiljön 

Hur vårdmiljöerna vid de här akutsjukvårdsavdelningarna var möblerade och dekorerade 

föreföll öka eller minska närståendes välbefinnande i den här oroande livssituationen och det 

var förknippat med en känsla av gästfrihet. Rasmussen och Edvardsson (2007) menar, att 

gästfrihet är centralt i relation till hur atmosfären upplevs, vilket också kan märkas i den 

fysiska miljön utifrån generositet och välkomnande samt en estetiskt tilltalande miljö. Det 

beskrivs också i den här studiens resultat, exempelvis med inbjudande sittgrupper för samtal. 

Ulrich et al. (2008) menar, att det finns robust evidens för betydelsen av att tillhandahålla en 
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bekväm och estetiskt tilltalande miljö (som exempelvis inkluderar hur färger och konst 

används). I relation till den här studiens resultat så finns förbättringsutrymme, när det gäller 

närståendes behov. De beskrev varierade erfarenheter av både färger och konst, men också 

hur dessa påverkade på olika sätt. Estetik omnämns ofta som studerandet av det vackra och 

relateras till sådant som upplevs tilltalande (Paniagua, 2004). Utifrån närståendes sensoriska 

upplevelser, poängterades betydelsen av det estetiska för välbefinnande i akutsjukvårds-

miljön, precis som i andra studier genomförda på sjukhus (Caspari, Eriksson & Nåden, 2011; 

Moss & O´Neill, 2014). Dessa studier omfattade inte närstående, vilket gör att denna studie 

tillför värdefull kunskap ur ett annat användarperspektiv. Möjligen kan det estetiska ha ännu 

större betydelse i den här sårbara situationen, under vård i livets slutskede, genom att kunna 

hämta kraft ur det som är vackert och vilsamt. 

 Rasmussen och Edvardsson (2007) beskriver vårdmiljöns påverkan utifrån tre dimensioner 

av atmosfär; gästfrihet, trygghet och ”vardaglighet”, som också är begrepp som återfinns i 

varierande omfattning i de tre mönstren i den här studien.  De menar också att personer i 

miljön inte bara påverkas av den utan också i sin tur påverkar den och att dessa är integrerade 

och samrelaterade (Rasmussen & Edvardsson, 2007).  Den här studiens resultat bygger 

därmed vidare på deras forskning. Atmosfär, enligt Böhme (2014), ”concerns a spatial sense 

of ambience” (s. 43), en rumslig upplevelse, som utvecklas från interaktionen mellan objekt 

och icke-materiella delar men också mellan människor. Alla människor har också atmosfärisk 

kompetens i viss omfattning och bidrar därmed mer eller mindre medvetet i olika omfattning 

till atmosfären. Atmosfär upplevs som känslomässig effekt (Böhme, 2014).  

 Den här studiens resultat visar på hur olika dimensioner i vårdmiljön interagerade och 

skapade multisensoriska upplevelser hos närstående.  

 

Utrymme för privatliv och sociala relationer i den personliga vårdmiljön 

 Privatlivet var betydelsefullt för närstående och att ha möjlighet att besöka den sjuke 

närsomhelst innebar att sociala relationer tilläts på deras egna villkor. Resultatet i den här 

studien påvisar betydelsen av vardag och anpassning till en personlig livsrytm i livets 

slutskede, en atmosfär av ”vardaglighet”, som bekräftar studierna av Rasmussen och 

Edvardsson (2007). Enkelrum underlättar kommunikation, ökar den privata avskildheten, 

rymmer på ett enklare sätt familj och vänner samt erbjuder en känsla av kontroll (Ulrich et al., 

2008), något som överensstämmer med resultatet i denna studie. Detta kan vara ännu 

viktigare, i livets slutskede, när närstående vill vara på plats och när mycket inte går att 
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kontrollera, som den svårt sjukes sjukdomsförlopp och det som då medföljer av 

livsförändringar. 

  Den avskildhet som närstående fick i enkelrum, gav också trygghet, känslan av att inte bli 

ofrivilligt exponerad men också att känna sig skyddad från andra personers lidande och att få 

dela stunder på egna villkor, vilket också har beskrivits som en atmosfär av trygghet 

(Rasmussen & Edvardsson, 2007).  

 

Personalen som representanter för den institutionella vårdmiljön 

Närstående läste av personalen utifrån deras förhållningssätt, som lyhördhet, kroppsspråk och 

sätt att uttrycka sig muntligt. Hur personalen agerade bidrog till atmosfären och slutligen 

också om den upplevdes trygg och stödjande eller inte. Tryggheten minskade när närstående 

”tassade på tå” och tolkade vem i personalgruppen de skulle närma sig med vad. Rutiner när 

det gällde att hälsa på närstående hade stort inflytande på den välkomnande upplevelsen och 

ökade då atmosfären av gästfrihet (Rasmussen & Edvardsson, 2007). Närstående som blev 

omhändertagna personligt och välkomnande påvisades också i studien av Spichiger (2009). 

Spichigers studie visade också på förhållningssätt där närstående kände sig exkluderade. 

Ogästvänliga möten med personalen framkommer också i resultatet i denna studie och 

inkluderade muntlig kommunikation men också skriftlig, såsom information, uppsatt på 

faciliteter, som ibland upplevdes normativ och provokativ och därmed icke-stödjande. Den 

generositet som fanns när närstående blev bjudna på en kopp kaffe, stärkte däremot 

atmosfären av gästfrihet (Rasmussen & Edvardsson, 2007).  

 Flertalet studier påvisar betydelsen av personalens förhållningssätt (Dose et al., 2015; 

Dosser & Kennedy, 2012; Heyland et al., 2006; Spichiger, 2009; Stajduhar et al., 2011), varav 

Spichigers (2009) studie var under pågående vård. Detta framkommer också av närståendes 

berättelser i denna studie. Det behövs skicklighet i att kommunicera på olika nivåer men 

också en medvetenhet hos personalen, om hur viktiga olika sorters möten är, för att vara 

stödjande och skapa tillit för den vård som ges vid vårdavdelningen. Förhållningssättet 

signalerar hur personal ser på närstående, om de är en resurs för privat kännedom och 

personlig kunskap och därmed tillför värdefullt stöd till den sjuka personen och på så vis 

också personalen, eller om de tillför arbetsbörda. 
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Kliniska implikationer  

Denna studie visar hur betydelsefull vårdmiljön inom akutsjukvården är vid vård i livets 

slutskede och vad som var betydelsefullt i den för deltagande närstående. Närstående har sitt 

unika perspektiv och utifrån sina pågående erfarenheter de delat med sig av här, tillfört 

kunskap som kan vara överförbar till olika vårdande verksamheter. Möjligheterna är många 

att också med små, men medvetna medel skapa en mer stödjande miljö med en atmosfär som 

rymmer gästfrihet, trygghet och vardaglighet. Det första steget mot detta är att personal blir 

mer medveten om hur vårdmiljön upplevs av dem som också ska ges utrymme att finnas där 

och ses som en naturlig del vid vård i livets slutskede, de närstående. Det är lätt att bli 

”hemmablind” som vårdpersonal och glömma hur vårdmiljön kan upplevas av icke-

vårdpersonal och hur mycket symboler som också finns i denna för många främmande, och 

skrämmande, vårdverklighet, som egentligen inte alls representerar vardag.  

 Ett förhållandevis nytt sätt att åstadkomma en lämpligare miljö för vård i livets slutskede, 

är att använda Experienced-Based Co-Design (EBCD), där patienters, närståendes och 

personalens erfarenheter, målsättningar och expertis används för att skapa förändring på 

vårdavdelningar (Bate & Robert, 2006; Robert et al., 2015). Resultatet i denna studie belyser 

behovet av just detta.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Detta vårdvetenskapliga område behöver förstärkas ytterligare med forskning, förslagsvis hur 

människor med annan kulturell och geografisk bakgrund upplever vårdmiljön på våra sjukhus. 

Vårt samhälle är mångkulturellt, vilket medför att människor med väldigt skilda bakgrund har 

sina unika perspektiv, vilket också kan inkludera traumatiska upplevelser, från vitt skilda 

delar av världen. Även fler studier utifrån denna studies syfte kan tillföra användbar kunskap 

framöver, från andra sjukhus och akutsjukvårdavdelningar och därmed stärka kunskapen inför 

förändringar som är nödvändiga. 

 

Slutsats 

Detta resultat är användbart inom omvårdnad. I den här studien omfattas närståendes 

erfarenheter av vad som är betydelsefullt i akutsjukvårdmiljön i tre mönster; Sensoriska 

upplevelser i den fysiska vårdmiljön; Utrymme för privatliv och sociala relationer i den 

personliga vårdmiljön; samt Personalen som representanter för den institutionella vårdmiljön. 
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Utifrån dessa fynd är det av stor betydelse med ökad medvetenhet hos personalen om 

vårdmiljöns betydelse och att personalens förhållnings- och arbetssätt är en betydelsefull del i 

vårdmiljön. Vårdmiljön för vård i livets slutskede vid akutsjukvårdsavdelningar behöver 

uppmärksammas och tas om hand i större omfattning.    
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BILAGA 1 NÄRSTÅENDE INFORMATION 

Ett forskningsprojekt om närståendes upplevelser av vårdmiljöer  
Vill du dela med dig av dina erfarenheter? 
 

Det finns robust forskning som visar att miljöns utformning inom hälso- och sjukvård kan 

minska patienters behov av smärtlindring och främja välbefinnande.  

 

Vårdmiljön har stor betydelse för välbefinnandet, också för dig som närstående. Få studier har 

belyst upplevelser av vårdmiljöer och dess betydelse för närstående till patienter med allvarlig 

sjukdom. Vi vänder oss till dig för att lära av dina erfarenheter av vårdmiljön på den 

avdelning du besöker som närstående. Vi vill med detta brev tillfråga dig om du skulle vilja 

delta i en studie genom att fotografera sådant som är betydelsefullt för dig på avdelningen och 

därefter bli intervjuad.  

 

Detta kan göras genom att med en lättanvänd kamera fotografera tre föremål eller företeelser 

på avdelningen där din närstående vårdas. Kameran lånar du av oss under ett dygn. Vi 

planerar därefter in en individuell intervju med dig omkring det du har fotograferat, ett samtal 

på förutbestämd plats under ca. 1 timme. Intervjun spelas in på band, för att tillförlitligt ta 

hand om det du vill berätta. Intervjun görs av en sjuksköterska, som inte arbetar vid kliniken. 

Dina foton och intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, så att det inte kan spåras 

tillbaka till dig. Intervjuer med flera personer kommer att genomföras, analyseras och 

sammanställas. Ingen enskild person kommer att kunna kännas igen i material och 

resultatredovisningen, vilken bl.a. kommer att ske skriftligt i vetenskapliga sammanhang. Ditt 

deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst under studiens gång och utan 

närmare förklaring avbryta ditt deltagande. Att tacka nej till eller avbryta deltagande i studien 

kommer inte att påverka den vård och behandling som din närstående får eller det bemötande 

du får. 

 

Yvonne kommer att höra av sig per telefon till dig efter att du fått detta brev, för att fråga om 

du är intresserad att delta i studien. Om du har frågor kring ovanstående så är du också 

välkommen att kontakta oss ansvariga för studien. 

 

 

Vänliga hälsningar från ansvariga för denna studie 
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