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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Palliativ vård vilar på fyra hörnstenar, varav en är närståendestöd. Det kan vara en 

omvälvande och påfrestande process att som närstående vara en del av palliativ vård då 

situationen ofta kantas av oro, ångest, rädsla och isolering. Tankar och känslor som 

uppkommer under vårdtiden ska hanteras samtidigt som vardagslivet fortsätter. Ett bristande 

stöd till närstående kan leda till negativa psykologiska konsekvenser som ångest, depression 

och komplicerad sorg.  

 

Syfte  

 

Syftet med studien var att belysa närståendes upplevda behov av stöd i palliativ vård. 

 

Metod  

 

Litteraturöversikten baserades på 15 vetenskapliga artiklar. Sökningar efter relevanta studier 

utfördes i databaserna PubMed, PsycINFO samt CINAHL. Inkluderade artiklar genomgick en 

kvalitetsgranskning efter Sophiahemmets bedömningsmall och analyserades med hjälp av 

Kristenssons (2014) integrerad analys.  

 

Resultat 

 

Analysen resulterade i fyra kategorier; “stöd genom information”, “stöd genom 

professionellt bemötande”, “stöd genom vårdandet” samt “gemenskap och existentiellt 

stöd”. Det ansågs vara viktigt för närstående med information och kommunikation, att bli 

sedd och uppmärksammad av vårdpersonal och att bli bemött med respekt. Koordinerad och 

kontinuerlig vård ansågs även vara av vikt.  

 

Slutsats 

 

Närstående i palliativ vård är i behov av socialt stöd i form av informativt, emotionellt och 

instrumentellt stöd från vårdpersonal. När vårdpersonal bidrar med adekvat socialt stöd blir 

situationen för närstående mer begriplig, hanterbar och meningsfull. Det kan resultera i att 

närståendes förmåga att hantera utmaningar i samband med palliativ vård stärks. Riktlinjer 

som finns för stöd till närstående i palliativ vård idag överensstämmer med resultatet i denna 

litteraturöversikt. Viktigt är att dessa riktlinjer följs i praktiken.  

 

Nyckelord: Palliativ vård, Närstående, Socialt stöd, KASAM, Litteraturöversikt 
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BAKGRUND 

 

Palliativ vård 

Palliativ vårdfilosofi 

I Sverige avlider mellan 90 000 och 100 000 personer varje år, omkring 80 procent av dessa 

är i behov av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). Palliativ vård beskrivs av World Health 

Organisation som en vårdform där målet är att främja livskvalitet för patienter och deras 

närstående, då de står inför svårigheter associerade med livshotande sjukdom. Palliativ vård 

syftar varken till att fördröja eller förhasta döden. Målet är att lindra plågsamma symtom 

förknippade med patientens sjukdomstillstånd samt att främja livskvalitet. I palliativ vård har 

sjukvårdspersonal till uppgift att bekräfta livet samt hjälpa patient och närstående att se döden 

som en naturlig del av livet (World Health Organisation, u.å.). Världen står inför en utmaning 

då befolkningen blir allt äldre och allt fler lever med kroniska sjukdomar, vilket leder till att 

behovet av palliativ vård ökar drastiskt (Fitch, Fliedner & O´Conner, 2015).  

 

Palliativ vård bygger på en helhetssyn på människan och innefattar de fyra dimensionerna; 

fysisk-, psykisk-, social- och existentiell dimension. Varje dimension har en viktig betydelse 

och dimensionerna bildar tillsammans en odelbar helhet (Strang, 2012). Den fysiska 

dimensionen innefattar de fysiologiska aspekterna. Den psykiska dimensionen inkluderar 

känslor. Den sociala dimensionen inbegriper faktorer såsom relationer, närstående, boende 

och ekonomi. Den existentiella dimensionen involverar livsångest, dödsångest och 

existentiell ensamhet (Strang, Strang, Hultborn & Arnér, 2004). Strang (2012) beskriver att 

det är av stor vikt att vårdpersonal tar hänsyn till de fyra dimensionerna och ser dem som en 

helhet för att kunna hjälpa patient och närstående. Palliativ vård vilar även på de fyra 

hörnstenarna symtomlindring, närståendestöd, teamarbete och kommunikation. Hörnstenen 

närståendestöd belyser det faktum att varje närstående ska få möjlighet till stöd genom 

patientens hela sjukdomsförlopp men också i sorgearbetet efter dennes bortgång. När 

vårdpersonal arbetar efter ett palliativt förhållningssätt tillgodoses den sjukes behov inom de 

fyra dimensionerna med hjälp av de fyra hörnstenarna (Strang, 2012).   

 

Brister i vård och omvårdnad i palliativ vård kan leda till negativa konsekvenser för såväl 

patienter som närstående. Det är därför viktigt att vårdpersonal förstår sin stödjande roll och 

vikten av att ge god palliativ vård (Sussman et al., 2019). I en studie utförd av Fitch et al. 

(2015) påvisas att vårdpersonal är betydelsefulla i mötet och relationen med både närstående 

och patienter. Studien visar även att tillgången till omvårdande personal leder till ett minskat 

lidande samt en ökad livskvalitet för patienten, vilket även påverkar situationen för 

närstående. 

 

Palliativ vård i Sverige idag 

Det finns idag en rad olika palliativa enheter i Sverige, såsom Avancerad sjukvård i hemmet 

(ASIH), palliativa avdelningar och konsultteam (Eckerdal, 2012). Palliativ vård innefattar 

allmän- och specialiserad palliativ vård. Allmän palliativ vård ska erbjudas till alla patienter 

med palliativt vårdbehov oavsett vårdform och diagnos och bedrivs av personal med 

grundläggande kunskaper i palliativ vård. Allmän palliativ vård bedrivs idag på instanser som 

akutsjukhus och kommunala vård- och omsorgsboenden (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2016). Specialiserad palliativ vård ges till patienter med komplexa symtom och 

särskilda vårdbehov och bedrivs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och 

erfarenhet inom palliativ vård (Ternestedt & Andershed, 2013). Den specialiserade vården 

bedrivs på särskilda vårdenheter men kan även bedrivas inom en verksamhet som erbjuder 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Strang%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15010102
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allmän palliativ vård, detta genom stöd från ett konsultteam (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2016). 

 

Sjukdomsförlopp i palliativ vård 

Sjukdomsförlopp i palliativ vård ser olika ut beroende på bakomliggande sjukdom. För 

patienter med cancer kan sjukdomsförloppet utgöras av en kontinuerlig och överskådlig 

försämring som innebär en gradvis minskad funktionalitet parallellt med en ökad grad av 

symtom. Vid andra, kroniska sjukdomar, såsom hjärt- och lungsjukdomar, kan mer instabila 

förlopp ses med svåra försämringar. Genom behandling kan patientens funktionsgrad 

tillfälligt stabiliseras eller återställas i viss mån. Sjukdomar som demenssjukdom eller 

ålderssvaghet kan ses som ett tredje förlopp med periodvisa förbättringar och försämringar i 

hälsotillståndet (Brännström, Hägglund, Fürst & Boman, 2012; Murray, Kendall, Boyd & 

Sheikh, 2005). 

 

Palliativ vård består av två faser, den tidiga palliativa fasen och den sena palliativa fasen. Den 

tidiga fasen kan variera mycket i längd, beroende på orsakande sjukdom. I den här fasen 

behandlas fortfarande grundsjukdomen trots att den ses som obotlig. Målet med åtgärder i det 

här skedet är att förlänga liv och förbättra den sjukes livskvalitet. I den efterföljande sena 

fasen är livsförlängande behandling avslutad och målet är att förbättra livskvaliteten för 

patienten under den sista tiden i livet. Baserat på den palliativa vårdens filosofi övervägs 

behandlingsmetoder och åtgärder i förhållande till vilka risker och konsekvenser som kan 

följa med dessa (Beck-Friis & Strang, 2012). Vården som bedrivs i det sena palliativa skedet 

benämns palliativ vård i livets slutskede. Denna typ av vård innefattar personer med obotlig, 

progressiv sjukdom, skada eller andra tillstånd där den förväntade kvarvarande tiden i livet är 

kort. Brytpunkten till palliativ vård i livets slutskede baseras på den sjukes tillstånd och 

önskemål. Dessa ligger till grund för ett medicinskt beslut om övergång till vård som syftar 

till att skapa välbefinnande och optimal symtomlindring under den sista tiden i livet 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Genom att identifiera brytpunkten till palliativ 

vård i livets slutskede skapas förutsättningar att möta närståendes behov, önskemål och 

rädslor inför och under den sista tiden den sjuke har kvar i livet. Samtal i samband med 

brytpunkten ger möjlighet för närstående att förbereda sig för en tid där döden lever nära inpå 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Att identifiera övergången till palliativ vård i 

livets slutskede är av stor vikt för patient och närstående men även för den vårdande 

personalen. En bedömning som denna bör resultera i en dialog mellan patient, närstående och 

vårdpersonal angående ambitioner för den fortsatta vården och de fortsatta vårdinsatserna 

(Fürst & Edenbrandt, 2013). 

 

Sjuksköterskan och stöd i palliativ vård 
I palliativ vård är sjuksköterskan ofta den främsta källan till stöd för patienter och närstående 

under sjukdomsförloppets gång (Boyd, Merkh, Rutledge, & Randall, 2011; Coyle et al., 

2015; Reinke, Shannon, Engelberg, Young, & Curtis, 2010). Det kan vara svårt att som 

sjuksköterska vårda och bemöta patienter och närstående som är medvetna om att patienten 

kommer att dö inom en snar framtid. Professionalitet kan i dessa situationer vara förknippat 

med utmattning och stress (Andreassen Devik, Enmarker & Hellzen, 2013; Milberg, 2012). 

Sjuksköterskor i palliativ vård uttrycker svårigheter i samband med att ge information till 

närstående samt svårigheter med att ge emotionellt stöd. I en studie av Leung et. al. (2015) 

beskriver sjuksköterskor i palliativ vård hur de medvetet kan undanhålla information från 

närstående då informationen kan antas skapa en oro eller göra närstående upprörda. 

Sjuksköterskorna upplever att de, genom att undanhålla information om patientens 

försämrade tillstånd eller om den stundande döden, kan bevara närståendes känsla av hopp 
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om förbättring eller återhämtning och därigenom lindra deras lidande (Leung et. al., 2015). I 

en annan studie beskriver sjuksköterskor att de ser det som en viktig del i arbetet att bistå 

med emotionellt stöd till patienter och närstående men att det kan vara svårt att ge emotionellt 

stöd utan att bli för känslomässigt involverad. De beskriver upplevda svårigheter med att ge 

emotionellt stöd och samtidigt vidmakthålla ett professionellt avståndstagande (Funk, Peters 

& Roger, 2018).  

 

Sjuksköterskor i palliativ vård uppger även att svårigheter att nå fram till patient eller 

närstående ofta är förknippat med en upplevd frustration. När närstående eller patient har en 

annan bild av målet med vårdandet eller har svårt att förstå vad palliativ vård i livets 

slutskede innebär, kan det påverka sjuksköterskans möjligheter att bidra med god palliativ 

vård och adekvat stöd. Detta kan medföra att sjuksköterskor upplever att de inte kan utföra 

god vård i enlighet med den palliativa vårdens filosofi (Kaup, Höög & Carlsson, 2016). I en 

studie av de Castro de Oliveira, Cleveland, Darilek, Borges Silva och Carmona (2018) 

beskriver sjuksköterskor att de kan känna sig oförberedda inför att bemöta patienter och 

närstående i palliativ vård. De beskriver att bristande kunskap kan leda till minskad förmåga 

att ge adekvat stöd till patient och närstående, vilket i sin tur kan leda till en upplevd 

frustration.  

 

Närstående 

Begreppet närstående har en bredare betydelse än begreppet anhörig då det är patienten själv 

som identifierar vem som är närstående. Det kan röra sig om personer såsom make, maka, 

syskon, granne eller vän. Begreppet anhörig är begränsat till personer inom familjen eller den 

närmsta släkten. Det är viktigt att som vårdpersonal under vårdens förlopp ha insikt om vilka 

personer patienten själv betraktar som närstående, då det kan förändras under tidens gång 

(Benkel, Molander & Wijk, 2016). 

 

Närstående i palliativ vård 

Närstående som är närvarande i palliativ vård kan ses som en nödvändighet för att patientens 

sociala behov ska uppfyllas. Sociala kontakter resulterar i minskad ångest och oro för både 

den sjuke och dennes närstående. Omvårdnad som främjar kontakten och relationen mellan 

vårdpersonal och närstående kan leda till en bättre samverkan i omhändertagandet av den 

sjuke (Abdollahimohammad, Firouzkouhi, Amrollahimishvan & Alimohammadi, 2016). Det 

kan dock vara en omvälvande process att som närstående vara delaktig i palliativ vård, från 

den obotliga sjukdomens intåg till livets slut. Processen är ofta kantad av upplevda känslor av 

oro, utmattning, depression samt rollförändringar inom familjen (Milberg, 2012). Att vara 

närstående till någon som blir obotligt sjuk, där döden förväntas inom en nära framtid kan 

vara livsförändrande. För närstående förändras livet till att vara ett stöd för den sjuke och 

samtidigt förbereda sig inför det som väntar. Sorgen hos närstående till patienter som vårdas 

palliativt i livets slutskede inträder ofta innan dödsfallet inträffar (Friedrichsen, 2003). 

Närstående till patienter i palliativ vård kan uppleva en högre grad av psykisk ohälsa än 

patienterna själva (Andershed, 2006). Känslor och tankar som kan tänkas uppkomma i 

situationen ska ofta hanteras samtidigt som vardagslivet fortsätter (Fringer, Hechinger & 

Schnepp, 2018). Den förändrade livssituationen medför en ökad sårbarhet hos närstående 

(Andershed, 2006).  

 

Närstående är inte en homogen grupp och det är därför av stor vikt att uppmärksamma 

närståendes individuella upplevelser. Olika svårigheter och behov kan uppstå beroende på 

vem som är närstående. Svårigheter för en make eller maka kan vara varaktig trötthet och en 
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känsla av att tillvaron ständigt är präglad av sjukdom. En dotter till en sjuk mamma boendes 

på annan ort kan känna en otillräcklighet i att bo på långt avstånd och inte kunna vara 

tillräckligt närvarande. Det kan även skilja sig mellan ett äldre par där ena partnern är i ett 

palliativt skede och ett yngre par med småbarn där ena föräldern är sjuk (Milberg, 2012). 

Enligt Bee, Barnes och Luker (2009) finns ett flertal anledningar till att närståendes 

upplevelser i palliativ vård ser olika ut. Författarna belyser att den centrala orsaken är att 

deras tidigare erfarenheter av svår sjukdom eller palliativ vård skiljer sig åt.  

 

Allt fler patienter vårdas i hemmet under det palliativa skedet och därmed blir det allt mer 

vanligt att familjen intar rollen som vårdare. Det är inte ovanligt att närstående känner en 

osäkerhet över att gå in i sin vårdande roll men ofta upplever de att de inte har något annat 

val. Situationen är ofta förknippad med upplevd fysisk stress och social isolering (Funk et al., 

2010). Närstående förutsätter att de själva ska ta hand om den sjuke utan hjälp eller med lite 

hjälp från sjukvårdspersonal i hemmet. Många närstående som vårdar i hemmet anser att de 

har det primära ansvaret för vården (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). Funk et al. 

(2010) beskriver att närstående som vårdar den sjuke i hemmet ofta kan uppleva negativa 

känslor som rädsla, ilska, ensamhet, stress och hjälplöshet. Ett samband kan ses mellan 

patientens lidande och en förstärkning av negativa känslor hos närstående. 

 

Forskning om palliativ vård ur ett närståendeperspektiv har ofta fokuserat på de negativa 

aspekterna. Hudson (2004) menar dock att det även finns positiva faktorer som kan skapa 

värdefulla erfarenheter; meningsfullhet och tacksamhet gentemot sin närstående i livets 

slutskede. När närstående upplever att de är delaktiga i vårdandet hjälper det dem att hantera 

situationen de befinner sig i och ger en ökad känsla av kontroll (Andersson, Ekwall, Hallberg 

& Edberg, 2010; Hudson, 2004). Får dessa individer inte vara delaktiga i beslutsfattandet kan 

de känna sig exkluderade och känna missnöje (Andershed & Ternestedt, 2000; Hudson, 

2004). Närstående kan dock uppleva det påfrestande att ta beslut gällande vård och 

behandling utan att vara medveten om patientens önskningar då dessa inte längre kan 

uttryckas. Det kan vara förknippat med en rädsla att känna ånger efter att beslut har fattats. 

Det finns närstående som helst inte vill delta i beslutsfattande gällande vården, men ändå 

upplever en moralisk förpliktelse att delta. Närstående kan känna en befrielse när de inte är 

tvungna att delta i beslutsfattandet (Van Eechoud et al., 2014). 

 

Närstående som deltar i vårdandet upplever ofta en ambivalens då de har en förståelse för den 

sjukes önskan att få undkomma sitt fysiska och existentiella lidande men samtidigt vill att den 

sjuke ska fortsätta kämpa. De kan förstå patientens önskan om lindring och att den logiska 

utgången är döden. Även den sjukes ovilja att vara en börda kan göra erfarenheten svår för 

närstående. Dessa känslor kan leda till ett ömsesidigt lidande som blir svårt för både 

närstående och patient att uthärda. I samband med dödsfallet kan närstående känna en 

fridfullhet då döden blir en befrielse efter en lång tids lidande och kamp. Känslan av 

fridfullhet övergår till, eller samexisterar med, den initiala sorgen över att ha förlorat sin 

älskade och kan ge upphov till en känsla av tomhet. Känslan av fridfullhet kan även 

förknippas med en skam över att känna befrielse. Det kan för närstående vara påfrestande att 

ta sig tillbaka till vardagen efter patientens bortgång och det kan vara svårt att återuppta 

relationen med vänner och familj. I många fall upplever den närstående sig ensam och 

isolerad från omvärlden efter dödsfallet (Madsen, Birkelund & Uhrenfeldt, 2018). Situationen 

kan vara både fysiskt och psykiskt krävande. Närstående är därmed i ett stort behov av stöd 

(Funk et al., 2010). 
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Stöd  

 

Begreppet stöd är svårt att definiera (Finfgeld-Connett, 2005). Det kan vara problematiskt att 

förklara stöd som begrepp då det är baserat på individuella behov. I palliativ vård är 

stödjande insatser utifrån olika behov ofta betydande både för den sjuke och dennes 

närstående (Ternestedt & Andershed, 2013). Stöd till närstående kan ses som en 

nödvändighet då närstående ofta i hög grad är involverade i patientens vård men samtidigt 

befinner sig i en svår känslomässig situation. Detta ställer höga krav på dessa individer och 

kräver olika former av stödjande insatser (Henriksson & Andershed, 2007). Andershed och 

Stoltz (2013) beskriver omvårdnadsstödet ur ett holistiskt perspektiv där vårdpersonal ger 

fysiskt, psykiskt, socialt samt existentiellt stöd. Begreppet socialt stöd beskrivs ofta som det 

stöd som ges av patientens sociala nätverk (Finfgeld-Connett, 2005) men begreppet används 

också synonymt med det mer generella begreppet stöd (Nausheen, Gidron, Peveler, & Moss-

Morris, 2009). 

 

Socialt stöd 

I litteraturen återfinns flertalet olika förklaringar till, samt beskrivningar av, begreppet socialt 

stöd. Olika författare beskriver socialt stöd genom olika termer eller begrepp. Genomgående 

kan dock tre termer identifieras; emotionellt, informativt, samt instrumentellt stöd (se figur 1) 

(Cohen & Wills, 1985; Ghasemipoor, Ghasemi, & Zamani, 2010).  Det emotionella stödet 

innefattar samtal om upplevelser och känslor (Benkel et al., 2016; Wie, Li, Tu, Zhao & Zhao, 

2016). För närstående i palliativ vård handlar det emotionella stödet främst om samtal med 

personalen kring den närståendes situation (Benkel et al., 2016). En emotionellt stödjande 

åtgärd kan även vara att bara finnas där, att sitta tyst och lyssna kan vara lika värdefullt som 

ett stödjande samtal (Finfgeld-Connett, 2005). Informativt stöd innefattar information 

angående sjukdomsprocessen och eventuella konsekvenser av sjukdomen. I mötet med 

närstående är det dock viktigt att ta hänsyn till patientens autonomi, då patienten själv 

bestämmer vilken information de närstående ska få ta del av. I ett stadie då patienten inte kan 

uttrycka sin vilja, ska information endast ges till närstående på ett sådant sätt att det skapas 

förståelse och ges förklaringar för det som sker. Sjukvårdspersonal ska informera närstående 

angående patientens diagnos och prognos, relevanta vårdalternativ, stöd och hjälp från 

samhället samt möjlighet till ekonomiska bidrag (Benkel et al., 2016). Det instrumentella 

stödet innefattar konkret hjälp i form av fysiska handlingar, hjälp med att tackla ett hinder 

(Semmer et al., 2008). Instrumentellt stöd innefattar tillgång till andras hjälp i hantering eller 

lösning av praktiska situationer i vardagen men även tillgång till ekonomiskt stöd samt 

konkreta materiella ting (Silva et al., 2016). Stödet kan även innefatta avlastningshjälp för att 

möjliggöra egentid (Cohen & Wills, 1985). 

 

Semmer et al. (2008) förklarar att olika typer av socialt stöd kan vara tätt sammanvävda, 

vilket gör det svårt att kategorisera dem. Kommunikation som syftar till att ge information 

skulle kunna ses som ett informativt stöd medan kommunikation som förmedlar uppskattning 

kan ses som ett emotionellt stöd. Enligt Semmer et al. (2008) kan instrumentellt eller 

informativt stöd samtidigt ha emotionell innebörd för mottagaren. Personer som får socialt 

stöd får både sina psykologiska och fysiska behov tillfredsställda (Benkel et al., 2016; Choi et 

al., 2017).  
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Figur 1.  En beskrivning av begreppet “Socialt stöd” och dess förgreningar enligt Ghasemipoor, Ghasemi och 

Zamani (2010) och Cohen och Wills (1985) illustrerad av författarna 

 

Konsekvenser av bristande stöd till närstående i palliativ vård 

En studie av Götze et al. (2018) undersökte de psykologiska konsekvenserna för närstående i 

palliativ vård. Resultatet visade att närstående upplevde mer ångest och depression under den 

tid då patienten vårdades palliativt. Den ökade förekomsten av ångest och depression berodde 

på ett bristande socialt stöd. Efter det att patienten avlidit minskade de närståendes ångest och 

depression betydligt. Både under det palliativa skedet och efter dödsfallet var livskvaliteten 

hos de närstående lägre än i den allmänna befolkningen.  

 

I en studie av Burke et al. (2015) undersöktes eventuella riskfaktorer för närstående att hamna 

i djup sorg. Förhöjd förväntad sorg konstaterades i familjer som kännetecknades av 

relationellt beroende, lägre utbildningsgrad samt bristande socialt stöd. Guldin, Vedsted, 

Zachariae, Olesen och Jensen (2012) skriver att närstående som vårdare i palliativ vård löper 

hög risk att drabbas av komplicerad sorg samt depression till följd av sin förlust. 

Komplicerad sorg är förknippat med intensiv sorg, smärta och en oregerlig känsla av förlust. 

Det är av stor vikt att tidigt identifiera närstående som befinner sig i riskzonen för negativa 

psykologiska konsekvenser, men förmågan att identifiera dessa individer brister hos 

vårdpersonalen. I en studie av Elmstedt et al. (2019) konstateras att närstående i palliativ vård 

i Sverige erbjöds stödjande insatser i samband med förlust i 57 procent av fallen då döden 

inträffat på sjukhus, jämfört med 87–97 procent på palliativa vårdenheter. Enligt 

Friedrichsen, Lindholm och Milberg (2011) kan ett bristande stöd påverka närståendes känsla 

av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

Känsla av sammanhang 
 

Känsla av sammanhang (KASAM) är en teori utformad av Aaron Antonovsky på 1970-talet. 

Begreppet innefattar tre komponenter som är tätt sammanflätade. Enligt Antonovsky innebär 

KASAM en förmåga att upprätthålla hälsa trots motgångar. Enligt teorin har en person med 

högt KASAM större förmåga att hantera en svår livshändelse. KASAM innefattar tre 

komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär en känsla 

av förståelse om sig själv, sin omgivning och sin tillvaro. Komponenten medför en förmåga 

att kunna hantera inre och yttre stimuli och kunna strukturera dessa. Målet är att tillvaron ska 

kännas sammanhängande, strukturerad och tydlig, istället för motsatsen - oväntad, oförklarlig 

och kaotisk. Hanterbarhet går ut på att genom sina egna och andras resurser kunna möta 

påfrestande situationer, hitta en balans i motgångar och resurser. Individer med hög känsla av 

hanterbarhet upplever en möjlighet att kunna påverka motgångarna och upplever sig inte som 

ett offer. Den tredje och mest centrala komponenten är meningsfullhet. Komponenten 

innefattar meningen med livet och motivationen att söka en lösning på de krav som en 

situation ställer. Balansen mellan de tre komponenterna kommer att påverka hanteringen av 

Socialt stöd 

Emotionellt stöd Informativt stöd Instrumentellt stöd 
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svåra situationer samt val av lämpliga strategier för att bemöta svårigheter (Antonovsky, 

1991). 

 

En stor och påfrestande livshändelse kan vara att förlora någon som står en nära. Om 

personen till förlusten har starkt KASAM kommer det väcka känslor som sorg, oro och 

smärta. Hos en person med lågt KASAM väcks diffusa känslor som ångest, övergivenhet och 

förvirring. Faktorer som vården kan bidra med för en ökad känsla av sammanhang hos 

patienter och närstående är information, råd och stöd, bekräftelse, delaktighet, samt samtal 

om livet, åldrande och döden. Dessa syftar främst till att förbättra individens känsla av 

begriplighet och meningsfullhet (Westlund & Sjöberg, 2008). En studie av Dantas, Motzer 

och Ciol (2002) påvisar att tillgången av socialt stöd påverkar en individs grad av KASAM. 

Individer som har en hög känsla av KASAM uppger ofta att de har stor tillgång till olika 

sociala resurser som informativt och emotionellt stöd. 

 

Inom palliativ vård är det av stor vikt att som sjukvårdspersonal underlätta närståendes 

upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. KASAM är något som utvecklas 

inom individen och det blir därför viktigt att sjukvårdspersonalen försöker skapa en bra 

relation till närstående. Genom en god relation kan personalen lättare få ta del av närståendes 

tankar och därmed få möjlighet att försöka påverka närståendes upplevelse av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet (Milberg, 2013).  

 

Problemformulering 

Palliativ vård är något som berör eller kommer att beröra majoriteten av befolkningen, detta i 

rollen som patient eller som närstående. Det finns studier som visar att den upplevda psykiska 

ohälsan stiger hos närstående under den tid då patienten erhåller palliativ vård. Trots att 

närståendestöd är en av hörnstenarna i palliativ vård så varierar tillgängligheten av, samt 

kvaliteten på, stöd till närstående. Ett adekvat stöd från vårdpersonal i palliativ vård skulle 

kunna bidra till en minskning av svåra psykologiska konsekvenser som ångest, depression 

och komplicerad sorg. Närståendes behov av stöd kan variera beroende på faktorer som 

känsla av sammanhang, relation till den sjuke, ålder samt livssituation.  

 

Närstående är av stor betydelse i palliativ vård och därmed blir detta ett viktigt ämne att 

utforska. Denna studie blir en sammanställning av samtida forskning som undersöker 

närståendes upplevda behov av stöd i palliativ vård. Förhoppningen är att studien kan bidra 

med kunskap som är praktiskt användbar för vårdpersonal, oavsett vårdkontext. 

 

SYFTE 

 

Syftet med studien var att belysa närståendes upplevda behov av stöd i palliativ vård. 

 

METOD 

 

Val av metod 

 

Metoden litteraturöversikt valdes i syfte att ge en samlad överblick av aktuella 

forskningsresultat inom det berörda området. Litteraturöversikten syftade till att skapa en 

överskådlig bild över forskningsläget och det underlag som finns tillgängligt för att bedriva 

evidensbaserad vård. I en litteraturöversikt görs en sammanställning av utvalda studier 

(Forsberg & Wengström, 2016). I och med att antalet vetenskapliga artiklar som publiceras 
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ökar årligen blir det allt svårare att hålla sig uppdaterad inom ett aktuellt forskningsområde. 

Även kraven på evidensbaserad vård har ökat, därför är det av stor vikt att samla och granska 

tillgänglig kunskap (Rosén, 2017).  

 

Artiklar som redovisar kvalitativt och kvantitativt resultat inkluderades i studien. Genom att 

inkludera studier med både kvalitativa och kvantitativa innehåll kunde ämnet belysas ur olika 

synvinklar. Kvalitativ forskning kartlägger strukturer, inre relationer, egenskaper, tolkningar 

och fokuserar på deltagarnas eget perspektiv. Inkluderandet av kvalitativ forskning gav 

förutsättningar för att studien skulle kunna ge en mer djupgående inblick i närståendes egna 

upplevelser och upplevda behov av stöd. Kvantitativ forskning visar på samband och har 

mätbara resultat (Forsberg & Wengström, 2016). Inkluderandet av kvantitativ forskning 

medförde resultat uppmätta med skattningsskalor samt enkäter med sifferbaserat resultat. Den 

kvantitativa forskningen gav förutsättningar att redovisa samband och närståendes behov av 

stöd i statistiska värden. Studiens databearbetning följde Kristenssons (2014) metod för 

gallring och vid analysen av de inkluderade artiklarna användes Kristenssons (2014) 

integrerade analysmetod med en induktiv ansats. 

 

Urvalskriterier 

 

För att hitta artiklar som besvarade studiens syfte har avgränsningar, inklusionskriterier och 

exklusionskriterier använts. Artiklar som inte uppfyllde dessa kriterier uteslöts från studien, 

detta i enlighet med Kristensson (2014).  

 

Avgränsningar 

Vid sökningar i databaser har funktioner för avgränsning använts för att finna relevanta 

artiklar. Tillämpning av avgränsningar medför ett snävare urval (Karlsson, 2017). För att 

erhålla nutida publicerade artiklar gjordes en avgränsning på tidsintervallet 2009–2019, detta 

i enlighet med Forsberg och Wengström (2016). För att undvika misstolkningar vid 

genomläsning av artiklarna avgränsades sökningarna till engelska. Flertalet av sökningarna 

utfördes med avgränsning gällande deltagarnas ålder då studien inriktade sig på vuxna 

närstående. En annan avgränsning som dock endast kunde användas på PsycINFO och 

CINAHL var att artiklarna skulle vara peer-reviewed. En vetenskaplig artikel som är peer-

reviewed har granskats av forskare före publicering (Polit & Beck, 2017). 

 

Inklusionskriterier  

För artiklar sökta i PubMed var ett inklusionskriterium att artiklarna skulle vara peer-

reviewed, denna information söktes i artikeln eller tidskriften. Ett annat inklusionskriterium 

var att artiklarna skulle utgå från vuxna närståendes behov av stöd vid palliativ vård. De 

valda vetenskapliga artiklarna skulle även inneha ett etiskt godkännande. I enlighet med 

Forsberg och Wengström (2016) inkluderades endast artiklar som hade ett tillstånd från en 

etisk kommitté eller hade noggranna etiska överväganden redovisade. 

Exklusionskriterier  

Studier som endast redovisade sjuksköterskors, någon annan professions eller patienters 

perspektiv har uteslutits. Även artiklar som hade otydligt resultat gällande vilket perspektiv 

det gällde exkluderades. Litteraturöversikter är uteslutna, då dessa inte är originalartiklar 

(Polit & Beck, 2017). Artiklar som innefattade närstående och patienter under 18 år har 

uteslutits i studien.  
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Datainsamling 

 

Litteraturöversikten baserades på 15 vetenskapliga artiklar och datainsamlingen utfördes i 

januari och februari 2019. Innan sökningen av artiklar inleddes, bokades ett möte med en 

bibliotekarie på Sophiahemmet Högskola. Bibliotekarien har bistått med relevanta sökord och 

sökstrategier för databaserna som använts. Rosén (2017) rekommenderar att ta hjälp av en 

bibliotekarie för att erhålla information som blir användbar under sökningen av artiklar.  

 

Databassökning 

Sökningar efter artiklar utfördes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. Samtliga 

sökningar finns redovisade i tabell 1. Olika databaser användes i syfte att vidga sökträffarna. 

Databasen CINAHL innefattar artiklar som inte finns att tillgå i PubMed (Forsberg & 

Wengström, 2016). Databasen PubMed innefattar artiklar med inriktning på medicin samt 

omvårdnad (Kristensson, 2014). Enligt Polit och Beck (2017) är CINAHL en relevant databas 

för sökning efter artiklar inom området omvårdnadsforskning. PsycINFO användes för att 

söka efter artiklar som skulle kunna besvara studiens syfte utifrån ett psykologiskt perspektiv, 

detta då PsycINFO är en databas som innefattar artiklar inom psykologi, omvårdnad och 

beteendevetenskap (Kristensson, 2014). Sökningarna utfördes med identifierade relevanta 

sökord, avgränsningar applicerades sedan och genomgång av sökträffar utgick från 

inklusions- och exklusionskriterier.  

 

Sökstrategier 

I de aktuella databaserna används termer som benämns olika för olika databaser. Termerna 

fungerar som nyckelord som är tilldelade artiklarna och termerna representerar artikelns 

innehåll. I CINAHL har termerna samlingsnamnet CINAHL Headings, i PsycINFO är det 

Thesaurus och i PubMed kallas de MeSH-termer (Kristensson, 2014). Termer som användes 

för sökningar i de olika databaserna återfinns i tabell 1. Booleska operatorer gav en möjlighet 

att finna väsentliga artiklar kopplade till valda termer. Operatorn AND möjliggör sökning 

efter artiklar med båda termerna (Östlundh, 2017). Karlsson (2017) menar att för att få en så 

specialiserad sökning som möjligt väljs booleska termen AND medan OR ökar sensitiviteten 

i sökningen då endast ett av orden behöver vara med. Operatorn OR ger sökträffar på artiklar 

som innehåller någon av termerna. Sökningen är bredare, men möjliggör sökningar på olika 

termer av samma betydelse. Östlundh (2017) skriver att för att utesluta specifika termer kan 

operatorn NOT användas. Operatorn NOT har inte använts i sökningarna för denna studie. 

 

En fritextsökning utfördes i databasen PubMed för att inte utelämna passande artiklar som 

inte är kopplade till MeSH-termer. Enligt Karlsson (2017) är fritextsökning en bredare 

sökning och genererar i fler sökträffar än specialiserad sökning. 

 
Tabell 1.  Presentation av databassökning i CINAHL, PubMed och PsycINFO. 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

190128 

((("bereavement" [MeSH 

Major Topic]) OR 

"family/psychology" 

[MeSH Major Topic]) 

AND "palliative care" 

Publication 

dates: 10 years 

 

Languages: 

English 

65 16 2 1 
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[MeSH Major Topic]) 

AND "social support" 

[MeSH Terms]  

PubMed 

190130 

(((("palliative care"[MeSH 

Major Topic]) OR 

"terminal care"[MeSH 

Major Topic])) AND 

((("family"[MeSH Major 

Topic]) OR "professional 

family relations"[MeSH 

Major Topic]) OR 

"caregivers"[MeSH Major 

Topic])) AND (((("social 

support"[MeSH Major 

Topic]) OR "self help 

groups"[MeSH Major 

Topic]) OR "adaptation, 

psychological"[MeSH 

Major Topic]) OR ("health 

services needs and 

demand"[MeSH Major 

Topic]))  

Publication 

dates: 10 years 

 

Languages: 

English 

 

Ages: adult: 19+ 

years 

111 20 2 1 

PubMed 

190204 

("caregivers/psychology"[

MeSH Major Topic]) OR 

"family/psychology"[MeS

H Major Topic]) AND 

"palliative 

care/standards"[MeSH 

Terms] 

Publication 

dates: 10 years 

 

Languages: 

English 

 

Ages: adult: 19+ 

years 

55 8 1 1 

CINAHL 

190204 

  

(MH "Palliative Care") OR 

(MH "Terminal Care+") 

AND (MH "Family+") 

AND (MH "Professional-

Family Relations") AND 

(MH "Caregiver Support")  

Published date: 

2009–2019 

 

Peer-Reviewed 

 

Language: 

English 

 

Age groups: All 

adult 

20 4 1 1 

CINAHL 

190204 

(MM "Terminal Care+") 

AND (MM "Family+") 

AND (MH "Qualitative 

Studies") AND (MH 

"Professional-Family 

Relations")  

Published date: 

2009–2019 

 

Peer-Reviewed 

 

Language: 

English 

46 16 2 1 
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CINAHL 

190204 

(MM "Family+") AND 

(MM "Caregiver Support") 

AND (MM "Palliative 

Care")  

Published date: 

2009–2019 

 

Peer-Reviewed 

 

Language: 

English 

4 2 1 1 

PsycINFO 

190204 

(((DE "Palliative Care") 

AND (DE "Hospice")) 

AND (DE "Family")) 

AND (DE "Caregivers")  

 

 

Published date: 

2009–2019 

 

Peer Reviewed  

 

Language: 

English 

18 4 1 1 

PubMed 

190204 

((("education"[MeSH 

Terms]) AND family 

caregiver [MeSH Terms]) 

AND "palliative 

care"[MeSH Terms]) AND 

"qualitative research" 

[MeSH Terms]  

Publication 

dates: 10 years 

 

Languages: 

English 

 

 

32 5 1 1 

PubMed 

190204 

((((("palliative care"[MeSH 

Major Topic] OR 

"palliative care/adverse 

effects"[MeSH Major 

Topic] OR "palliative 

care/classification"[MeSH 

Major Topic]))) OR 

"terminal care"[MeSH 

Major Topic])) AND 

(("social support"[MeSH 

Terms]) AND 

"family"[MeSH Terms]) 

Publication 

dates: 10 years 

 

Languages: 

English 

 

Ages: adult: 19+ 

years 

 

102 5 2 1 

PubMed 

190204 

(("adaptation, 

psychological" [MeSH 

Major Topic]) AND 

"caregivers/psychology" 

[MeSH Major Topic]) 

AND "social support" 

[MeSH Major Topic]  

Publication 

dates: 10 years 

 

Languages: 

English 

 

Ages: adult: 19+ 

years 

58 12 1 1 

PubMed 

190204 

“Family caregiver” AND 

“Palliative care” AND 

“Education”. 

[Fritext]  

Publication 

dates: 10 years 

 

38 3 1 1 
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 Languages: 

English 

CINAHL 

190205 

(MM "Family+") AND 

(MM "Support, 

Psychosocial+") AND 

(MH "Palliative Care") 

AND 

(MH "Qualitative Studies")  

Published date: 

2009–2019 

 

Peer-Reviewed 

 

Language: 

English 

10 3 1 1 

CINAHL 

190206 

(MM “Professional-Family 

Relations") AND (MH 

"Family Attitudes+") AND 

(MH "Palliative Care")  

Published date: 

2009–2019 

 

Peer-Reviewed 

 

Language: 

English 

16 4 1 1 

PubMed 

190213 

(((("caregivers/psychology

"[MeSH Major Topic]) 

AND "family/psychology" 

[MeSH Major Topic]) OR 

"palliative care/ 

psychology" [MeSH Major 

Topic])) AND empathy 

[MeSH Terms]  

Publication 

dates: 10 years 

 

Languages: 

English 

 

 

105 23 3 1 

  Manuell sökning 1 

TOTALT  680 125 19 15 

 

Manuell sökning: 

I en referenslista tillhörande en vetenskaplig artikel av Aoun, Rumbold, Howting, Bolleter 

och Breen (2017) valdes en artikel som inkluderades i studien. Enligt Forsberg och 

Wengström (2016) är en manuell sökning ett bra sätt att hitta liknande artiklar som motsvarar 

syftet. Artikeln som återfanns genom en manuell sökning skrevs av Breen, Aoun, Rumbold, 

McNamara, Howting och Mancini (2017). 

 

Databearbetning 

 

Sökningarna resulterade i totalt 680 titlar. Samtliga titlar lästes för varje sökning. För de 

artiklar med relevant titel till studiens syfte lästes även abstrakt, till en början enskilt, sedan 

gemensamt. Det resulterade i en gallring där artiklar med abstrakt som inte motsvarade 

studiens syfte exkluderades. Efter gallringen baserat på artiklarnas abstrakt, återstod 20 

artiklar. De utvalda artiklarna lästes först enskilt i fulltext för att sedan gemensamt ses över 

gällande relevans baserat på innehåll (se figur 2). Fem artiklar exkluderades då det var 

otydligt vems perspektiv resultatet utgick ifrån eller då resultaten inte var relevanta för att 

besvara studiens syfte. Denna metod är inspirerad av Kristenssons (2014) metod för att 

behärska gallring i syfte att sortera bort irrelevanta artiklar. Femton artiklar bedömdes 

relevanta för studien och dessa genomgick sedan en kvalitetsgranskning. Artiklarna 
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granskades med bedömnings- och granskningsmallen (se bilaga A) modifierad av 

Sophiahemmet Högskola utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011). Med hjälp av mallen bedömdes artiklarna vara av hög eller medelhög 

kvalitet. Kvalitetsgranskningen är ett sätt att bedöma kvantitativa artiklars validitet och 

kvalitativa artiklars trovärdighet (Kristensson, 2014). Av 15 artiklar bedömdes nio vara av 

hög kvalitet och sex bedömdes vara av medelhög kvalitet. Resultatet av gallringen och 

kvalitetsgranskningen blev 15 artiklar, varav 12 artiklar var kvalitativa, en kvantitativ och två 

artiklar hade designen mixad metod. Studier där författarna valt mixad metod omfattar data 

av både kvalitativa och kvantitativa data. Detta designval är ett sätt att skapa en mer 

nyanserad bild av ämnesområdet genom att involvera båda metoderna (Schoonenboom & 

Johnson, 2017). Utifrån syftet fattades beslutet att involvera både kvalitativt och kvantitativt 

resultat av de båda studierna. De vetenskapliga artiklar som inkluderats i studien är i 

referenslistan markerade med asterisk, studien från manuell sökning är markerad med dubbel 

asterisk. Samtliga inkluderade artiklars titlar, syfte, metod samt resultat finns redovisade i 

matris (se bilaga B).  

 

 

 
 

 
Figur 2. Sammanfattande illustrering av gallringen i enlighet med Forsberg och Wengströms flödesschema 

(2016) skapad av författarna. 

 

Dataanalys 

 

För att studien ska erhålla hög tillförlitlighet och reliabilitet följdes Kristenssons (2014) 

integrerade analys. Metoden gav möjlighet att sammanställa och presentera resultatet på ett 

väldisponerat sätt. Med analysmetoden kunde relevant data klassificeras samt kategoriseras. 

Kristenssons (2014) integrerade analysmetod är en trestegsmodell och analysen som utfördes 

följer dessa tre steg. Första steget utgjordes av genomläsning av artiklarna enskilt i syfte att 

identifiera övergripande likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Andra steget var att 

identifiera olika kategorier som sammanfattade de resultat som relaterade till varandra. Till 

en början utfördes skapandet av kategorier deduktivt i förhållande till de olika formerna av 

Identifierade artiklar via sökning 

med termer och fritext 
680 

Identifierade artiklar via manuell                                 

sökning 
1 

Artiklar för granskning av abstract 
126 Exkluderade 106 

Granskade artiklar i fulltext 
20 

Exkluderade 5 

              Inkluderade artiklar 
                                  15 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnson%20RB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28989188
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socialt stöd som beskrivs i bakgrunden. Då en induktiv ansats eftersträvades utfördes detta 

steg i analysen igen med ett annat förfaringssätt. Forsberg och Wengström (2016) skriver att 

ett induktivt förfarande innebär att forskarna förutsättningslöst samlar in fakta. Meningar i de 

studerade artiklarnas resultat som relaterade till studiens syfte identifierades och 

extraherades. De identifierade meningarna skrevs ut på papper. Därefter klipptes alla 

meningarna ut till lappar som placerades ut på ett bord. Utifrån likheter och samband 

sorterades lapparna och kategorier skapades. I det tredje och sista steget sammanställdes 

resultaten i de olika kategorierna. Kategorierna blev sedan grund för de underrubriker som 

finns presenterade i resultatet (Kristensson, 2014).  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Helsingforsdeklarationen är en etisk riktlinje inom forskning som belyser vikten av 

deltagarens grundläggande rättigheter och att de måste prioriteras före vetenskapens och 

samhällets intressen. Helsingforsdeklarationen belyser vikten av att etiskt granska 

forskningsstudier som involverar människor (World Medical Association, 2018). Artiklarna 

som har inkluderats i studien har forskningsetiskt godkännande. För de vetenskapliga artiklar 

som saknat förtydligande av etiskt godkännande, kontrollerades kraven för publicering i 

tidskriften. Att en artikel är peer-reviewed innebär att artikelns etiska överväganden har 

granskats av en grupp oberoende forskare (Helgesson, 2015).  

 

Inför och under genomförandet av ett vetenskapligt arbete görs etiska överväganden. Etiska 

överväganden förutsätter förmågan att reflektera över vad egna tankar, ord och handlingar ger 

uttryck för eller hur dessa kan tolkas. Hederlighet och ärlighet är grundvärden i det 

vetenskapliga arbetet. Oredlighet kan i samband med ett vetenskapligt skrivande exempelvis 

innefatta plagiat eller att på ett bedragande sätt förvränga metod eller resultat. Även att 

presentera data eller välja ut data på ett sådant sätt att dessa stödjer den egna teorin är att 

betrakta som ett etiskt övertramp (Kjellström, 2017).  

 

Studien som utförts är baserad på en begränsad mängd relevant forskning. Vid den här typen 

av studier finns en risk för selektivt urval där underlaget väljs ut baserat på den egna 

ståndpunkten (Friberg, 2017). Att bibehålla ett kritiskt förhållningssätt genom hela processen, 

urval av underlag, läsning av artiklar samt skrivprocessen, var av stor vikt för att undvika 

medveten eller omedveten påverkan på resultatet. Hela arbetsprocessen har genomsyrats av 

ett etiskt förhållningssätt, detta genom visad respekt för andra författares verk samt en strävan 

att hålla ett objektivt synsätt i syfte att inte presentera ett resultat påverkat av författarnas 

egna eventuella förutfattade meningar, förkunskaper eller värderingar.  

 

RESULTAT 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa närståendes upplevda behov av stöd i palliativ 

vård. Resultatet baseras på 15 vetenskapliga artiklar, varav 12 kvalitativa artiklar, två artiklar 

med designen mixad metod och en kvantitativ artikel. De inkluderade vetenskapliga 

artiklarna är sammanställda i en matris (se bilaga B) och har markerats med asterisk i 

referenslistan. Baserat på de inkluderade artiklarna kunde fyra kategorier urskiljas; “stöd 

genom information”, “stöd genom professionellt bemötande”, “stöd genom vårdandet” samt 

“gemenskap och existentiellt stöd” (se tabell 2). 
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Tabell 2. Tabell över identifierade kategorier samt deras innehåll 

 

Stöd genom 

information 

Stöd genom 

professionellt 

bemötande 

Stöd genom 

vårdandet 

Gemenskap och 

existentiellt stöd 

Information om 

sjukdomsförlopp, symtom 

och behandling 

 

Information om processen 

att dö 

 

Information om 

praktikaliteter 

 

Hur närstående önskas 

tilldelas information 

Uppmärksamhet och 

bekräftelse 

 

Kontinuitet i vården 

 

Kommunikation 

 

Känslomässigt stöd i 

sorgen 

Personal som vårdar 

 

Närstående som vårdar 

 

Vårdmiljön  

 

 

Stöd genom 

gemenskap 

 

Existentiella behov 

 

Stöd genom information 

 
Information om sjukdomsförlopp, symtom och behandling 

Många närstående upplevde sig vara i behov av information gällande sjukdomsförlopp, 

symtom och behandling (Andersson, Lindqvist, Fürst & Brännström, 2018; Brazil, 

Kaasalainen, Williams & Dumont, 2014; Epiphaniou et al., 2012; Gallagher & Krawczyk, 

2013; Harding et al., 2012; Harrop, Byrne & Nelson, 2014; Milberg et al., 2012; O’Connor, 

Gardner, Millar & Bennett, 2009; Totman, Pistrang, Hennessey & Martin, 2015). Närstående 

uttryckte ett behov av att veta vad som kunde väntas i sjukdomsförloppet (Andersson et al., 

2018; Brazil et al., 2014; Epiphaniou et al., 2012; Harding et al., 2012; Totman et al., 2015). I 

en studie fick närstående bedöma på en skala mellan 0–10 hur nöjda de var med att 

“vårdpersonal kommunicerade med familjen om försämringen, prognos och kommande vård” 

där det sammanlagda värdet blev 7,3. Det framkom även i studien att 57 procent av 

närstående upplevde att de inte alltid var informerade om patientens tillstånd och 30 procent 

tyckte att de fick mindre information än vad som behövdes om patientens medicinska 

tillstånd. Studien undersökte även hur ofta närstående upplevde att de blivit informerade om 

patientens tillstånd, där 44 procent svarade “alltid” och 56 procent svarade “vanligtvis, ibland 

eller aldrig”. Ingen av de närstående som deltog i studien uppgav att de fick för mycket 

information gällande patientens tillstånd (Gallagher & Krawczyk, 2013). Närstående 

uppskattade då vårdpersonal gav noggranna förklaringar och närstående hade en önskan om 

att vårdpersonal skulle tala öppet med dem angående patientens prognos. I en av de 

granskade studierna uppgav närstående en upplevelse av att medicinska uttalanden inte alltid 

var konkreta och närstående betonade att osäkra uttalanden kunde leda till onödig panik och 

stress (Totman et al., 2015).  

 

Närstående hade även en önskan om information gällande symtom som kunde uppstå och hur 

dessa kunde lindras och hanteras (Brazil et al., 2014; Harding et al., 2012; Andersson et al., 

2018). Studien som undersökte närståendes behov utifrån geografisk plats visade att lika 

många som var bosatta i staden (69/70 deltagare) som på landsbygden (69/70 deltagare) var i 

behov av information angående hur smärta kan behandlas på ett adekvat sätt (Brazil et al., 
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2014). Även i studien utförd av Andersson et al. (2018) beskrevs behovet av information 

angående behandlingen av smärta och hur smärta påverkade patienten. Vissa närstående 

uttryckte ett behov av att få information om fysisk aktivering av patienten och om patientens 

fysiska behov (Brazil et al., 2014).  

 

Det fanns hos närstående en önskan om information gällande patientens mediciner (Brazil et 

al., 2014; O’Connor et al., 2009). Studien som undersökte närståendes behov utifrån 

geografisk plats visade att närstående i staden (69/70 deltagare) och på landsbygden (70/70 

deltagare) önskade information gällande patientens medicinering (Brazil et al., 2014). 

Närstående kände trygghet när de hade information om detta och kunde följa vilka mediciner 

som administrerades.   

 

Bland närstående som vårdade patienten i hemmet önskades information angående 

sjukdomsförlopp, symtom och behandling men även om hur närstående kan göra det så 

bekvämt som möjligt för patienten samt hur närstående kan göra för att lugna och trösta 

(Harrop et al., 2014; Harding et al., 2012; Milberg et al., 2012; Totman et al., 2015).  I 

studien utförd av Brazil et al. (2014) uppgav närstående på landet (68/70 deltagare) 

respektive närstående bosatta i staden (67/70 deltagare) att de ville ha information om hur de 

kunde göra det bekvämt för patienten då denne vårdades i hemmet.  

 

Information om processen att dö 

Närstående uttryckte ett behov av, samt betydelsen av, att få information gällande 

patienternas dödsprocess (Andersson et al., 2018; Gallagher & Krawczyk, 2013; Harrop et 

al., 2014; Lees, Mayland, West & Germaine, 2014). De värdesatte informationen gällande 

hur kroppens funktioner avtog fram tills dödstillfället och varför patienten inte fick någon 

livsuppehållande behandling. Närstående som erhöll information om processen att dö uppgav 

en känsla av delaktighet. När närstående inte fick information om patientens försämring, 

upplevde de en hög nivå av stress (Andersson et al., 2018). Närstående ville veta vad de 

kunde vänta sig under patientens sista tid i livet samt efter dödsfallet, då det gav dem en 

känsla av trygghet. De närstående som upplevde att de inte fick tillräckligt med information 

kände sig hjälplösa vid tiden för dödsfallet (Lees et al., 2014). I en studie uttryckte närstående 

att om de inte erhållit information om döendeprocessen skulle situationen varit mycket 

skrämmande (Harrop et al., 2014). Studien av Gallagher och Krawczyk (2013) visade att 

många närstående hade ouppfyllda behov gällande information om patientens försämrade 

tillstånd, processen att dö och vad som ska göras i samband med dödsfallet. Nästan hälften av 

de närstående (46 procent) ville ha mer information angående processen att dö. I en studie 

ställdes frågan om närstående hade önskat någon information eller till och med mer 

information om vad som kan förväntas när patienten dör, där 55 procent svarade “nej” och 45 

procent svarade “ja” (Gallagher & Krawczyk, 2013). Närstående önskade även information 

om sorgeprocessen för att få bättre förutsättningar att hantera förlusten och sorgen på bästa 

sätt (Breen et al., 2015). 

 

Information om praktikaliteter 

Ett antal studier visade att flertalet närstående var i behov av information angående  

praktikaliteter (Andersson et al., 2018; Harding et al., 2012; Harrop et al., 2014). Närstående 

uppgav ett behov av att få information om tillgängliga tjänster och information om 

möjligheter till stöd för närstående (Harding et al., 2012; Harrop et al., 2014). Det framkom 

en önskan att bli informerad om olika stödgrupper tillgängliga för närstående i palliativ vård 

(Harding et al., 2012; Lundberg et al., 2013). Närstående som vårdare uttryckte ett behov av 

att få information om hur praktiska vardagssysslor som läkemedelsadministrering, matning, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harrop%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24742046
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harding%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22072049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harrop%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24742046
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harrop%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24742046
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Breen%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26566928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harrop%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24742046
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harrop%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24742046
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förflyttningar eller byte av inkontinensskydd kan lösas (Harrop et al., 2014). Flera närstående 

i en studie uttryckte även ett behov av att få information om praktiska ting efter dödsfallet. 

Närstående uppskattade när de fick hjälp med att välja kläder och föremål som den avlidne 

skulle ha med sig i kistan (Andersson et al., 2018).  

 

Hur närstående önskas tilldelas information 

På vilket sätt och hur mycket information som ska framföras är individuellt. Många 

närstående kände stöd i att få information som var anpassad efter dennes individuella behov 

(Harrop et al., 2014; Milberg et al., 2012). Närstående uttryckte att de uppskattade tydlig och 

exakt information. Då vårdpersonal inte var raka och tydliga i kommunikationen uppstod 

känslor av förvirring och oro hos närstående (Jóhannesdóttir & Hjörleifsdóttir, 2018; Harding 

et al., 2012). Det fanns även behov att få tillräckligt med information (Breen et al., 2015; 

Lees et al., 2014). Närstående uppskattade och beskrev en känsla av trygghet då information 

upprepades eller när de fick kompletterande skriftlig information (Lundberg, Olsson & Fürst, 

2013). Närstående till patienter som vårdades på vårdhem var nöjda med informationsflödet. 

En lägre andel närstående till patienter inom akutsjukvården var nöjda, då majoriteten 

upplevde att de inte hade fått tillräcklig information (Jóhannesdóttir & Hjörleifsdóttir, 2018). 

Vid brist på information fick närstående en känsla av att vårdpersonalen inte ansträngde sig 

då patienten ändå skulle dö (Lundberg et al., 2013).  

 

Stöd genom professionellt bemötande 

 

Uppmärksamhet och bekräftelse 

Närståendes behov av att känna sig sedda och uppmärksammade av vårdpersonalen var ett 

återkommande tema i de granskade studierna (Epiphaniou et al., 2012; Harding et al., 2012; 

Milberg et al., 2012; Totman et al., 2015). Det upplevdes viktigt för närstående att 

vårdpersonalen respekterade närståendes önskningar såväl som patientens (Milberg et al., 

2012). Närstående belyste även betydelsen av att få bekräftelse från vårdpersonalen 

(Epiphaniou et al., 2012; Lundberg et al., 2013; Milberg et al., 2012; Totman et al., 2015). 

Det upplevdes vara av betydelse att få bekräftelse på att närstående gjorde allt de kunde i 

situationen som var (Totman et al., 2015) samt att de handlingar som utfördes av närstående 

var korrekta (Harrop et al., 2014). Stödjande samtal med vårdpersonalen kunde ge en 

bekräftelse på att närstående inte hade gjort något fel och därmed lätta känslor av skuld 

(Lundberg et al., 2013).  

 

Närstående uttryckte behov av att vårdpersonal uppmärksammade närståendes egna  hälsa 

och välmående (Andersson et al., 2018; Harding et al., 2012; Harrop et al., 2014). Att vara 

närstående till en patient i palliativ vård upplevdes vara både psykiskt och fysiskt påfrestande. 

Då stort fokus var riktat mot den sjuke upplevde närstående att det var lätt att åsidosätta sig 

själv och den egna hälsan. Att av vårdpersonalen bli tillfrågad om den egna hälsan gav 

upphov till känslan av att vara sedd och uppmärksammad som individ. Det kunde också leda 

till att närstående reflekterade över sitt eget välmående och den egna hälsan, vilket i sin tur 

gav insikt i vilket stöd den närstående upplevde sig vara i behov av (Harding et al., 2012; 

Harrop et al., 2014). Närstående uttryckte att de var i behov av vårdpersonalens hjälp för att 

identifiera egna behov av stöd (Harrop et al., 2014).  
 

Kontinuitet i vården 

Kontinuitet i vården och med vårdpersonal upplevdes av närstående vara betydelsefullt för 

känslan av trygghet (Milberg et al., 2012). Närstående belyste vikten av att kontinuerligt möta 

samma personal (Andersson et al., 2018; Holdsworth, 2015; Lees et al., 2014; O’Connor et 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harrop%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24742046
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harrop%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24742046
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Epiphaniou%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23413502
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harding%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22072049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harrop%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24742046
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harding%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22072049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harrop%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24742046
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harrop%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24742046
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harrop%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24742046
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al., 2009). När kontinuiteten i vården brast och närstående ofta blev mötta av olika 

vårdpersonal gav det upphov till känslor av otrygghet (Milberg et al., 2012). Otillgänglig 

vårdpersonal kunde leda till känslor av rädsla, ångest, förlorad hanterbarhet, isolering och att 

känna sig sviken (Milberg et al., 2012; Totman et al., 2015). Att närstående kontinuerligt 

mötte samma vårdpersonal möjliggjorde relationsskapande mellan parterna. Skapandet av 

goda relationer mellan närstående och vårdpersonal gav en känsla av trygghet och säkerhet 

för närstående. Relationerna upplevdes vara av stor betydelse (Andersson et al., 2018; 

Holdsworth, 2015; Jóhannesdóttir & Hjörleifsdóttir, 2018; Lees et al., 2014; Lundberg et al., 

2013; Milberg et al., 2012). I en av de granskade studierna uttrycktes ett behov av att skapa 

en relation med all personal i det multiprofessionella teamet, det kunde möjliggöras då 

medlemmarna i teamet presenterade vilka de var och vilken uppgift de hade (O’Connor et al., 

2009). Bra personal med goda relationer till närstående kunde upplevas som en i familjen 

(Epiphaniou et al., 2012). Närstående till patienter som vårdades på vårdenhet belyste vikten 

av ett gott samarbete i ett multiprofessionellt team med koordinerade vårdinsatser (Breen et 

al., 2015; Lees et al., 2014). Ett inkonsekvent vårdarbete resulterade i negativa erfarenheter 

för närstående såväl som för patienter (Lees et al., 2014). Det fanns även en önskan om 

insättning av palliativa vårdinsatser tidigare i vårdförloppet (Breen et al., 2015). 

 

Kommunikation 

Vikten av kommunikation mellan närstående och vårdpersonalen framkom i flertalet studier 

(Brazil et al., 2014; Breen et al., 2015; Harding et al., 2012;  Holdsworth, 2015; 

Jóhannesdóttir & Hjörleifsdóttir, 2018; Lundberg et al., 2013; O’Connor et al., 2009).  I en 

studie som utforskade närståendes prioriteringar gällande stödbehov, identifierades att både 

närstående som vårdade patienten i hemmet på landsbygden (66/70 deltagare) och närstående 

som vårdade patienten i hemmet i staden (57/60 deltagare) hade ett behov av att ha någon att 

kommunicera med (Brazil et al., 2014). Tid för samtal mellan närstående och vårdpersonal 

kunde medföra att närstående kände sig uppmärksammade och omhändertagna samt gav 

upphov till känslor av trygghet och värme (Andersson et al., 2018; Harding et al., 2012; 

Lundberg et al., 2013). Det fanns även ett uttryckt behov av att höra att det var okej att ställa 

frågor och att bli uppmuntrad till att fråga över det som upplevdes oklart (Harrop et al., 

2014). Närstående belyste även vikten av att inte känna sig i vägen samt att i kontakten med 

vårdpersonal inte störas av telefoner som ringer eller annat som tar personalens 

uppmärksamhet (Andersson et al., 2018). Närståendes uppfattning av god kommunikation 

involverade mer än bara konversationen. Den inkluderade även vårdpersonalens bemötande, 

beslutsfattande och respektfullhet. Brist på tillfredsställande kommunikation upplevdes då 

vårdpersonal inte visade respekt, när vårdpersonalen misstrodde närstående och när 

närstående inte kände delaktighet i beslutsfattande (Jóhannesdóttir & Hjörleifsdóttir, 2018).  
 

Vikten av att känna tillit och trygghet gentemot vårdpersonalen påtalades av närstående i 

flertalet studier (Jack, O’Brien, Scrutton, Baldry & Groves, 2015; Lees et al., 2014; Lundberg 

et al., 2013; Milberg et al., 2012). Pålitlighet, att vårdpersonalen höll vad de lovade, ingav en 

känsla av trygghet och ro, det kunde leda till mindre stress och oro. Närstående upplevde det 

betydelsefullt att kunna kontakta vårdpersonal vid behov. Närvarande vårdpersonal 

resulterade i en känsla av trygghet och värme (Jack et al., 2015; Lundberg et al., 2013; 

Milberg et al., 2012). Vårdpersonalens professionella fokus och dedikation samt att känna 

tillit till vårdpersonalens kompetens upplevdes vara av stor vikt för närståendes känsla av 

trygghet och säkerhet (Lees et al., 2014; Lundberg et al., 2013). Att som närstående behöva 

kämpa för att den sjukes behov skulle bli tillgodosedda gav upphov till känslor av ilska och 

frustration (Totman et al., 2015). När vårdpersonal inte var insatta i patientens fall så kunde 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Breen%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26566928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Breen%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26566928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Breen%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26566928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holdsworth%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25944545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harding%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22072049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harrop%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24742046
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situationen för närstående upplevas som otrygg och förtroendet för vårdpersonalen brast 

(Milberg et al., 2012). 
 

Känslomässigt stöd i sorgen 

I flertalet studier belystes närståendes behov av känslomässigt stöd gällande hantering av sorg 

(Gallagher & Krawczyk, 2013; Harding et al., 2012; Holdsworth, 2015; Jóhannesdóttir & 

Hjörleifsdóttir, 2018; Lundberg et al., 2013; O’Connor et al., 2009; Totman et al., 2015). Det 

fanns hos närstående en önskan om hjälp till att förstå sig på hur egna sorgereaktioner kunde 

ta sig uttryck. Att vårdpersonal kontaktade närstående efter dödsfallet för att beklaga sorgen 

uppskattades. När kontakten efter dödsfallet däremot uteblev kunde det leda till känslor av 

osäkerhet och skuld. Den uteblivna kontakten kunde resultera i känslan av att ha gjort något 

fel (Lundberg et al., 2013; O’Connor et al., 2009). Att bli kontaktad av vårdpersonal efter 

patientens dödsfall gav en bekräftelse på att vårdpersonalen brydde sig om patienten men 

även om dennes närstående (Holdsworth, 2015).  Vissa närstående uppgav dock att de inte 

var i behov av kontinuerligt stöd från vårdpersonal i sorgen efter dödsfallet (Andersson et al., 

2018; Jóhannesdóttir & Hjörleifsdóttir, 2018). Större delen av de närstående betonade vikten 

av stödet de fick från sina egna familjer under och efter vårdtiden (Jóhannesdóttir & 

Hjörleifsdóttir, 2018). I studien utförd av Gallagher och Krawczyk (2013) fick närstående 

frågan om hur väl sjukvårdspersonalen hade bistått med emotionellt stöd under de två sista 

dygnen före dödsfallet, 53 procent av de tillfrågade svarade att de var väldigt nöjda, 21 

procent svarade att de var nöjda eller någorlunda nöjda och 26 procent svarade att de inte var 

nöjda alls. Närstående uppgav att de fann tröst i att se hur den dödes kropp behandlades med 

värdighet och respekt (Andersson et al., 2018).  

 

Stöd genom vårdandet 

 

Personal som vårdar 

Brister i kommunikationen mellan olika vårdgivare resulterade i att närstående upplevde att 

de själva var tvungna att koordinera patientens vård. De som upplevde sådana brister i vården 

upplevde ett stort ansvar för patienten och upplevde sig svikna av vårdsystemet (Totman et 

al., 2015). En brist på personcentrerad vård resulterade i att närstående inte kände sig 

värdefulla eller som en viktig del i vårdandet (Lundberg et al., 2013). När symtom som 

patienten uppvisade förblev obehandlade ledde detta till känslor av otrygghet hos närstående 

(Milberg et al., 2012). Adekvat behandling av symtom minskade istället närståendes stress 

och oro (Lees et al., 2014). Närstående uppskattade även när vårdpersonal involverade dem 

vid regelbundna bedömningar och behandlande symtom som illamående, kräkningar, smärta, 

andfåddhet och ångest (Andersson et al., 2018). Studien utförd av Gallagher och Krawczyk 

(2013) visade att 30 procent av de tillfrågade närstående inte upplevde att patienten fick 

optimal lindring av symtom i livets slutskede.  

 

Att se hur sjukvårdspersonal strävade efter att utforma vården efter den sjukes individuella 

behov fick närstående att känna lättnad (Andersson et al., 2018). Att se hur patienten fick ett 

gott vårdande med respekt, vänlighet och värdighet gav närstående en känsla av trygghet och 

lugn (Andersson et al., 2018; Holdsworth, 2015; Lees et al., 2014). Sjukvårdspersonalens 

personliga engagemang var betydelsefullt (Holdsworth, 2015). En väl fungerande vård med 

personal som övertog vårdandet från närstående innebar att familjen kunde återgå till sina 

vanliga roller (Holdsworth, 2015). En god vård fick närstående att känna att patienten var i 

goda händer vilket möjliggjorde egentid och vardagliga aktiviteter för närstående (Jack et al., 

2015). Det fanns närstående som uttryckte att de inte ville vara ensamma med den sjuke vid 

tiden för dödsfallet (Harding et al., 2012). Närstående upplevde det som viktigt att vara 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holdsworth%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25944545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holdsworth%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25944545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holdsworth%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25944545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holdsworth%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25944545
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delaktig i vård och beslutsfattande (Holdsworth, 2015; Milberg et al., 2012).  

 

Närstående som vårdar 

För närstående som vårdade den sjuke i hemmet var det av stor vikt att känna sig förberedd 

inför sin roll som vårdare. För att känna sig förberedd inför sin roll som vårdare upplevdes 

information vara avgörande. Studien utförd av Brazil et al, (2014) visade att (52/70 deltagare) 

upplevde det som viktigt att få bekräftelse på att närstående gav fullgod vård till den sjuke. 

Närstående belyste även vikten av att få avlastning, vilket möjliggjorde tid för att fokusera på 

sig själv samt tid för att uträtta ärenden. Det kunde uppnås genom praktisk hjälp med 

vårdandet av den sjuke ( Harding et al., 2012; Milberg et al., 2012). Praktisk hjälp med 

vårdandet gav utrymme att bibehålla vardagslivet och innebar att patientens och närståendes 

önskan om vård i hemmet kunde uppfyllas. Att få praktisk hjälp med vårdandet innebar att 

rollförändringar inom familjen kunde undvikas (Milberg et al., 2012). Att som närstående 

vara den som ansvarade för vårdandet kunde påverka relationen mellan närstående och den 

sjuke negativt (Totman et al., 2015). Närstående som vårdade den sjuke i hemmet uttryckte 

ett behov av att få hjälpmedel tilldelade på ett snabbt och effektivt sätt för att underlätta 

vårdandet (Lees et al., 2014).  

 

Vårdmiljön  

Vårdmiljön är en aspekt av vården närstående framhöll som betydande (Andersson et al., 

2018; Holdsworth, 2015; Lundberg et al., 2013; Jóhannesdóttir & Hjörleifsdóttir, 2018). Det 

upplevdes av närstående vara av vikt med en stödjande vårdmiljö, atmosfär likväl som fysisk 

miljö. En vårdmiljö som utstrålade värdighet och harmoni gav upphov till känslor av trygghet 

och ro (Lundberg et al., 2013). En lugn och hemlik vårdmiljö upplevdes som positivt. En 

upplevd känsla av hemtrevnad var relaterad till att den döende patienten var omgiven av sina 

egna ägodelar, såsom möbler, målningar, prydnadsföremål och mattor. Närstående upplevde 

även trivsel när de fick möjlighet att stanna så länge de önskade, när de blev bjudna på kaffe, 

fick ha mat med sig eller blev erbjudna extrasängar (Andersson et al., 2018). Närstående 

uppgav att ett speciellt förhållande skapades till avdelningen där patienten vårdades och att 

avdelningen sågs som patientens hem (Jóhannesdóttir & Hjörleifsdóttir, 2018). Bland 

närstående som vårdade den sjuke i hemmet upplevdes hemmiljön bibehålla patientens 

autonomi, vilket medförde en känsla av tillfredsställelse (Holdsworth, 2015). 

 

Gemenskap och existentiellt stöd  

 

Stöd genom gemenskap 

Privat- och ensamtid med sin döende familjemedlem i palliativ vård var viktigt för närstående 

(Andersson et al., 2018; Jóhannesdóttir & Hjörleifsdóttir, 2018). Närstående uttryckte ett stort 

behov av ensamtid med patienten vid livets sista timmar och timmar efter dödsfallet. Det var 

även viktigt att vårdpersonal visade respekt för detta (Andersson et al., 2018). I en studie 

uttalade närstående betydelsen av att ha ett separat rum för patienten, för att på så sätt kunna 

få ensamtid. Närstående uttryckte även uppskattning över att personalen ansträngde sig för 

skapa lugn och ro för dem och patienten (Jóhannesdóttir & Hjörleifsdóttir, 2018). I en av de 

granskade studierna uttryckte närstående behovet att kommunicera öppet med sin döende 

familjemedlem angående dennes önskemål. Vissa närstående kunde inte föra konversationer 

med sin döende familjemedlem vilket resulterade i negativa känslor som osäkerhet och 

otillräcklighet (Breen et al., 2015). 

 

Några närstående hade varit med på familjemöten som värdesattes för dess informativa 

innehåll. Dock inträffade inte mötena regelbundet och vissa närstående hade inte blivit 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holdsworth%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25944545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harding%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22072049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holdsworth%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25944545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holdsworth%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25944545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Breen%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26566928
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erbjudna att alls vara med på dessa (Jóhannesdóttir & Hjörleifsdóttir, 2018). I en annan studie 

uttryckte nästan alla närstående att vänner och familj var ett viktigt stöd. Närstående som 

hade positiva erfarenheter av palliativ vård hade ofta även ett stort socialt nätverk. Att kunna 

dela beslutsfattande med andra hjälpte till att minska isoleringen och lättade bördan av ansvar 

(Totman et al., 2015). Många närstående uttryckte behov att kommunicera med andra 

individer som var i samma situation (Harding et al., 2012; Lundberg et al., 2013; O’Connor et 

al., 2009). Närstående kände ett behov av att dela med sig av sin upplevelse genom samtal 

(O’Connor et al., 2009). Vikten av stödgrupper betonades då dessa gav närstående möjlighet 

att uttrycka sig och dela med sig av sina erfarenheter (Harding et al., 2012). För vissa 

närstående var deltagande i stödgrupper den mest positiva upplevelsen av alla stödjande 

åtgärder (Lundberg et al., 2013). 

 

Existentiella behov 

Flertalet närstående i ett antal artiklar uttryckte ett behov av existentiellt stöd (Andersson et 

al., 2018; Brazil et al., 2014; Totman et al., 2015). En av de granskade studierna visade att 

närstående boende på landsbygden hade ett uttryckt behov av existentiell rådgivning (36/70 

deltagare) (Brazil et al., 2014). Vissa närstående uttryckte att deras religion och de 

värderingar som var kopplade till deras tro var ett sätt att finna styrka och tröst i den svåra 

situationen (Totman et al., 2015). Närstående i en annan studie uppgav dock att spirituellt 

stöd i palliativ vård inte var en del av sjukvårdens ansvar och att de inte heller blivit erbjudna 

denna typ av stöd (Lees et al., 2014). 

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet baseras på 15 vetenskapliga artiklar. Syftet med studien var att belysa närståendes 

upplevda behov av stöd i palliativ vård. De fyra kategorier av stöd som identifierades var 

“stöd genom information”, “stöd genom professionellt bemötande”, “stöd genom 

vårdandet” samt “gemenskap och existentiellt stöd”. Det ansågs som viktigt för närstående 

med information och kommunikation, att få bli sedd och uppmärksammad av vårdpersonal 

och att bli bemött med respekt. Koordinerad och kontinuerlig vård ansågs även vara av vikt.  

 

Enligt resultatet av denna litteraturöversikt finns det hos närstående ett stort upplevt behov av 

information gällande det som sker och kommer att ske framöver. Genom att bistå med 

adekvat information till närstående kan vårdpersonal göra situationen för närstående mer 

begriplig och därigenom mer hanterbar (Westlund & Sjöberg, 2008). Detta kan relateras till 

Antonovskys (1991) teori om KASAM som belyser vikten av begriplighet och hanterbarhet 

för en ökad känsla av sammanhang. Behovet av informativt stöd hos närstående kan variera 

och det är viktigt att utgå från varje individs behov. Enligt resultatet av denna 

litteraturöversikt verkar det dock vara av stor vikt för majoriteten av närstående att få specifik 

information om vad som kommer att ske under den sjukes sista tid i livet gällande patientens 

sjukdomsförlopp, behandling, symtom samt processen att dö. Liknande resultat framkommer 

i en studie utförd av Carlsson (2014) där närstående beskrev information som en av de 

viktigaste delarna i palliativ vård och att informationen ska anpassas individuellt och formas 

efter närståendes önskemål och behov. Närstående vill hellre få information om det som 

väntar än bli “skonade” från det som kan uppfattas som jobbigt att höra. Adekvat information 

ger närstående möjlighet att förbereda sig inför det som väntar. En förklaring till den 

upplevda bristen på information kan finnas i en studie av Hudson, Aranda och Kristjanson 

(2004), där det beskrivs att vårdpersonal kan ha svårt att ge information till närstående i 
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palliativ vård på grund av informationens känslomässiga natur. Svårigheterna skulle även 

kunna bero på en brist på utbildning i kommunikation för vårdpersonalen (Hudson et al., 

2004). Även en studie från 2018 beskriver att dessa samtal är viktiga men komplexa och 

belyser vikten av fortsatt kompetensutveckling hos vårdpersonal gällande kommunikation 

som rör frågor i livets slutskede (Collins, McLachlan & Philip, 2018). I en studie från 2017 

beskrev nyexaminerade sjuksköterskor i palliativ vård att de förstod vikten av god 

kommunikation och att ge närstående adekvat information. De uppgav dock att de inte kände 

sig redo att hålla informativa samtal med närstående till patienter i livets slutskede, detta till 

följd av brist på utbildning gällande processen att dö samt brist på utbildning gällande 

kommunikation med närstående i palliativ vård. De nyexaminerade sjuksköterskorna uppgav 

att de önskade kunna kontakta mer erfarna sjuksköterskor för att be om råd i dessa situationer 

(Croxon, Deravin & Anderson, 2017). 

 

Resultatet av litteraturöversikten visar även att när närstående i palliativ vård sätter patienten 

i fokus medför detta att den egna hälsan och det egna välmåendet åsidosätts. En systematisk 

litteraturöversikt från 2016 påvisar att närstående i palliativ vård har en tendens att 

undertrycka egna känslor för att upprätthålla en socialt accepterad fasad. Detta kan leda till 

negativa psykologiska konsekvenser med efterföljande depression. Studien belyser även hur 

närstående i palliativ vård åsidosätter den egna fysiska hälsan för att vårda den sjuke, vilket 

kan medföra en samsjuklighet under vårdandets gång (Morgan, Williams, Trussardi & Gott, 

2016). Resultatet av denna litteraturöversikt visar att närstående har ett behov av att bli 

tillfrågade om den egna hälsan då detta kan resultera i känslan att bli uppmärksammad som 

individ men även bli en hjälp till att reflektera över den egna hälsan och det egna välmåendet. 

Närstående kan vara i behov av hjälp från vårdpersonal för att identifiera egna behov av stöd. 

Först när närståendes individuella behov av stöd har identifierats kan närstående och 

vårdpersonal tillsammans utforma relevanta strategier och stödåtgärder för att möta dessa. 

Guldin et al. (2012) belyser det faktum att vårdpersonalens förmåga att identifiera närstående 

som är i behov av stöd för att minska risken för negativa psykologiska konsekvenser brister. 

Idag finns hjälpmedel som vårdpersonal kan använda sig av för att tillsammans med 

närstående skapa en bild av det individuella behovet av stöd. Ett sådant hjälpmedel är 

CSNAT, som kan ge vägledning i att förstå, närma sig och belysa närståendes behov av stöd, 

samt ligga till grund för prioriteringar och stödinsatser mellan vårdpersonal och närstående 

(Alvariza et al., 2018). Studier har utförts för att undersöka hur väl verktyget fungerar. 

CSNAT upplevs som ett enkelt men effektivt sätt att hjälpa vårdpersonal att systematiskt 

bedöma och adressera närståendes behov i palliativ vård (Aoun et al., 2015; Alvariza et al., 

2018; Ewing, Austin, Jones & Grande, 2018). Att som vårdpersonal hjälpa närstående i 

palliativ vård identifiera upplevda svårigheter och att tillsammans skapa strategier för 

hantering av dessa svårigheter, kan bidra till en ökad känsla av hanterbarhet. Enligt 

Antonovskys (1991) teori om KASAM är hanterbarhet en av tre grundpelare till en ökad 

känsla av sammanhang. Hudson et al. (2004) beskriver en klyfta mellan filosofin som 

palliativ vård bygger på och det praktiska stödjande arbetet. Detta då stöd till närstående är en 

stor och viktig del i palliativ vård men vårdens resurser att ge detta stöd ofta saknas. 

 

I denna litteraturöversikt framkom att närstående i palliativ vård åsidosätter den egna hälsan 

både då patienten vårdas i hemmet och då patienten vårdas på vårdenhet, dock framstår 

problemet som mest påtagligt då den närstående vårdar den sjuke i hemmet. När närståendes 

behov av avlastning från det praktiska vårdandet uppfylls, antingen genom hjälp med 

vårdandet i hemmet eller då den sjuke fortsatt vårdas på vårdenhet, innebär det dels att roller 

och relationer inom familjen kan bibehållas men även att närståendes vardag kan fortsätta och 

att närstående får tid och möjlighet att vara sig själva och fokusera på egna behov. Det 
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instrumentella stödet medför att närstående upplever tillvaron som hanterbar och meningsfull. 

Det finns dock även andra studier som belyser positiva aspekter i relation till närstående som 

vårdar. Närstående som vårdat den sjuke kan uppleva en stolthet över de insatser de bidragit 

med under sjukdomsförloppets gång. Att ha vårdat den sjuke kan ge en mer positiv känsla 

över hela upplevelsen och kan fungera som tröst i sorgen efter den sjukes bortgång. Att ha 

varit delaktig i vårdandet av den sjuke kan även väcka tankar om den egna dödligheten, något 

som oftare beskrivs i positiva termer än negativa och kan bidra till positiva livsförändringar 

(Holtslander et al., 2017).  

 

Resultatet av denna litteraturöversikt visar även att närstående har ett behov av en 

kontinuerlig och koordinerad vård. En bristande koordination och kontinuitet i vården kan ge 

upphov till känslor av otrygghet och frustration hos närstående. Otillgänglig vårdpersonal 

samt bristande kommunikation och organisation i vården kan medföra en rad negativa känslor 

som rädsla, ångest, förlorad hanterbarhet, isolering och ilska. Detta kan ses som en motsats 

till känslor av hanterbarhet och meningsfullhet. I en metasyntes från 2016 framkommer att 

närstående ser det som viktigt att vårdens organisation och uppbyggnad går att förstå sig på 

och inte förringar optimal vård för patienten. Slutsatsen av denna metasyntes belyser vikten 

av system i vården som möjliggör optimal vård i livets slutskede baserat på patienter och 

närståendes egna prioriteringar, samt att dessa implementeras i sjukvården (Virdun, Luckett, 

Lorenz, Davidson, Philips, 2016). Detta är samstämmigt med resultatet i denna 

litteraturöversikt. För att skapa en vårdmiljö där närstående upplever att deras behov av stöd 

uppfylls, krävs ett sjukvårdssystem där vården är väl koordinerad, där det finns en kontinuitet 

gällande vårdpersonal samt att vårdpersonalen tillåts avsätta tid för kommunikation, 

relationsskapande och stödjande insatser gentemot närstående.  

 

Utifrån studiens resultat går det att utläsa att närstående har ett behov av tillitsfulla relationer 

mellan närstående och vårdpersonal. Detta uppges vara av stor vikt för närståendes känsla av 

trygghet och säkerhet. Tillitsfulla relationer kan byggas då närstående kontinuerligt möter 

samma vårdpersonal som tar sig tid att uppmärksamma och samtala med närstående. Även 

vårdpersonalens dedikation, professionella fokus och kompetens påverkar närståendes tillit 

till vårdpersonalen, vilket kan bidra till känslor av trygghet och säkerhet. I Benzein och 

Savemans (2008) studie beskriver närstående vikten av tillitsfulla relationer och hur dessa 

påverkar kommunikationen mellan närstående och sjuksköterska. En tillitsfull relation gav 

större möjlighet att diskutera viktiga frågor. I studien framkommer att ett sätt att skapa ett 

gott partnerskap mellan vårdpersonal och närstående är att vårdpersonalen bjuder in alla 

familjemedlemmar att delta i samtal och låter familjen själv bestämma vilka som skall 

medverka. Att som närstående få möjlighet att samtala med vårdpersonal som står utanför 

familjen, någon som lyssnar och pratar utan att döma, försöka dominera samtalet, avbryta 

eller ge råd kan upplevas ge en känsla av bekräftelse (Benzein & Saveman, 2008). Utifrån 

studiens resultat går det även att utläsa att närstående upplevde det betydelsefullt att 

vårdpersonal gav möjlighet till delaktighet. En ökad känsla av delaktighet kan öka 

närståendes upplevda känsla av hanterbarhet och meningsfullhet. Då närstående får möjlighet 

att känna delaktighet i vårdandet i livets slut kan detta, trots den svåra situationen, främja god 

livskvalitet för närstående.  

 

Det framkom i studiens resultat att närstående i palliativ vård var i behov av emotionellt stöd 

för att få hjälp med att hantera känslor som sorg, rädsla, ängslan och oro. För vissa närstående 

var det av stor vikt att få emotionellt stöd i sorgen från vårdpersonal. Andra ansåg att det stöd 

de behövde i sorgen bäst kunde tillgodoses av familj och vänner. Genom att tillgodose 

närståendes behov av emotionellt stöd kan närståendes tillvaro upplevas mer hanterbar. 
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Hanterbarhet innefattar att de resurser som krävs för att hantera situationer och händelser 

finns tillgängliga. Det emotionella stödet kan ges genom att få den närstående att känna sig 

sedd och uppmärksammad, genom erbjudandet av stödjande samtal eller genom erbjudandet 

av medverkan i stödgrupper. Detta stödjs av studien utförd av Benzein och Saveman (2008) 

där närstående uppgav att de kände tröst då vårdpersonal lyssnade och lät den närstående tala 

öppet om sin sorg. Studien visade att en god relation med vårdpersonalen är väsentlig för att 

kunna möjliggöra ett givande samtal. Enligt Antonovskys (1991) teori om KASAM är 

upplevd hanterbarhet avgörande för individens känsla av sammanhang.  

 

I en studie utförd 2017 uppgav närstående att spiritualitet och religiös tro ofta var till hjälp 

när det kom till att finna emotionell balans (Holtslander et al., 2017). Enligt resultatet i denna 

litteraturöversikt råder dock delade meningar hos närstående om vikten av att få andliga och 

existentiella behov tillgodosedda, där vissa anser att det är viktigt att vårdpersonalen ser till 

dessa behov medans andra inte ser det som vårdpersonalens uppgift. En metasyntes från 2016 

visar på att närstående upplever det som viktigt att lämnas utrymme för kulturella och 

religiösa utövanden samt att det finns tillgång till pastor eller präst. Vårdpersonalens roll i det 

spirituella och existentiella benämns dock inte vidare (Virdun, Luckett, Lorenz, Davidson & 

Philips, 2016). 

 

Det är av stor vikt att som vårdpersonal ha i åtanke att närstående inte är en homogen grupp, 

behoven av stöd kan variera beroende på situation och person (Milberg, 2012). Vårdpersonal 

har genom handlingar och bemötande förmåga att skapa negativa eller positiva känslor och 

upplevelser hos närstående i palliativ vård. Genom att bistå med adekvat socialt stöd kan 

vårdpersonal göra upplevelsen av palliativ vård mer begriplig, hanterbar och meningsfull för 

närstående. I enlighet med Antonovskys (1991) teori om KASAM kan därmed närståendes 

känsla av sammanhang bibehållas eller förstärkas. En ökad känsla av sammanhang medför 

enligt Antonovskys teori en ökad förmåga att hantera de utmaningar individen ställs inför 

framöver.  

 

I Sverige finns ett nationellt vårdprogram för palliativ vård. Detta vårdprogram belyser vikten 

av att ge adekvat stöd till närstående och hur stöd till närstående kan erbjudas. Enligt 

programmet ska närstående känna en delaktighet i vård och behandling, få anpassad 

information om sjukdomsförlopp och behandling, få tillgång till emotionellt stöd och samtal 

samt erbjudas stöd efter dödsfallet (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). De behov 

av stöd som närstående uttrycker i de studerade artiklarna överensstämmer med de råd om 

stöd till närstående som framhålls i det nationella vårdprogrammet för palliativ vård. Detta 

kan ses som en bekräftelse på att ämnet är väl beforskat och att stödinsatser i palliativ vård i 

Sverige idag baseras på behov som närstående kan komma att uppleva. Det viktiga är kanske 

snarare att dessa råd efterföljs i praktiken. För att detta ska vara möjligt krävs ett väl 

koordinerat sjukvårdssystem som tillåter att tid och resurser i palliativ vård avsätts för 

patientens närstående. Det krävs även kompetent och dedikerad personal. 

 

Metoddiskussion 

 

Vald metod var litteraturöversikt med ett induktivt förhållningssätt. Metoden användes för att 

besvara studiens syfte och ge en överskådlig bild över forskningsläget och beskriva 

kunskapsläget inom ett visst område, detta i enlighet Forsberg och Wengström (2016). En 

alternativ metod för att besvara studiens syfte hade kunnat vara en kvalitativ intervjustudie. 

Denna hade dock inte resulterat i samma överskådliga bild. Att rekrytera närstående till en 

sådan studie hade varit tidskrävande, eftersom studien är utförd under en begränsad tid. Vi 
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anser att vald metod lämpade sig väl för att svara på studiens syfte. Enligt Forsberg och 

Wengström (2016) har en systematisk litteraturöversikt högre krav på trovärdighet då all den 

data som finns inom området för studien kritiskt analyseras. Även i systematiska 

litteraturöversikter finns det en tydlig sammanställning i resultatet, ofta med syfte att skapa en 

ny helhet. På grund av tidsbrist uteslöts denna metod. En induktiv ansats användes med 

förhoppning att utföra en mer öppen analys där delarna bildar en helhet, vilket kan ha 

påverkat studiens tillförlitlighet och reliabilitet (Kristensson, 2014).  

 

Studiens inkluderade artiklar har varit kvalitativa, kvantitativa och mixad metod. Polit och 

Beck (2017) beskriver att ett problem med kvantitativa studier är att de endast mäter variabler 

och inte fångar helheten av problemet. Vi ansåg att kvantitativa studier skapade svårigheter 

att besvara studiens syfte och därför inkluderades bara en kvantitativ artikel. Att inkludera 

kvantitativa data ansågs dock vara relevant då inkludering av både kvalitativa och 

kvantitativa data kan ge en större överblick över området. Forsberg och Wengström (2016) 

beskriver att skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa studier är storleken på grupperna 

som undersökts samt forskarens förhållningssätt. Onwuegbuzie och Leech (2007) beskriver 

att kvalitativa studier oftast inte beskriver identifiering, rekrytering och samling av deltagarna 

detaljrikt. Tidström och Nyberg (2012) skriver att det är viktigt med en noggrann beskrivning 

av tillvägagångssättet för att öka studiens trovärdighet. Vidare beskriver Onwuegbuzie och 

Leech (2007) att läsare till kvalitativa studier har en svårighet i att dra slutsatser av studierna 

utan en noggrannare beskrivning av tillvägagångssättet. Vi anser dock att många av de 

inkluderade kvalitativa artiklarna har en noggrann beskrivning av de rekryterade deltagarna 

och hur rekryteringen gått till. I många av de inkluderade artiklarna har det varit ett stort 

bortfall. Anledningar till bortfallet som har framkommit i artiklarna är att närstående har varit 

i för stor sorg för att medverka, att närstående känt ett stort missnöje med vården eller att 

närstående haft andra privata anledningar. Vi anser dock att artiklarna som har inkluderats 

anses vara trovärdiga och hade tillräckligt hög validitet trots få deltagare i vissa studier. Vår 

studies tillförlitlighet och reliabilitet stärks genom att studiens resultat baseras på totalt 1110 

närstående.  

 

Det var svårt att kvalitetsbedöma vissa artiklar eftersom bedömningen blev subjektiv utifrån 

tidigare bedömda artiklar. Det blev därför viktigt att noggrant utföra separata 

kvalitetsbedömningar och enbart utgå från kriterierna i bedömningsmallen. Mallen för 

kvalitetsbedömningen som är modifierad av Sophiahemmet högskola stärker reliabiliteten, 

validiteten och trovärdigheten i resultatet. Den kvalitet som studierna erhållit i vår studie har 

varit antingen hög eller medel. Artiklarna som graderades som medel hade små brister i 

metodbeskrivningen eller något få antal deltagare. Kristensson (2014) hävdar att arbetet ska 

sträva efter att vara baserat på studier med hög kvalitet. Studiernas brister ansågs vara små 

och resultaten ansågs inte ha påverkats om fler närstående hade involverats. Det ledde till att 

artiklarna inkluderades utan att påverka resultatets reliabilitet eller trovärdighet. Svårigheter 

uppstod gällande kvalitetsbedömningen av artiklar utförda med metoden mixad metod. Det 

var svårt att bedöma kvaliteten utifrån bedömningsmallen, eftersom mixad metod inte fanns 

med i mallen. Kvaliteten på dessa artiklar bedömdes utifrån kriterierna för den kvantitativa, 

respektive kvalitativa delen och en sammanvägd bedömning för båda delarna angavs i 

matrisen. Borglin (2017) skriver att det i dagsläget finns väldigt få etablerade 

bedömningsinstrument för studier genomförda med mixad metod. Polit och Beck (2017) 

beskriver att det kan vara en stor utmaning att analysera mixad metod då dessa studier både 

involverar resultat och tolkningar, dock beskriver Forsberg och Wengström (2016) att en 

fördel med mixad metod är att fenomen belyses ur olika synvinklar. Det kvantitativa 

underlaget till litteraturöversikten utgjordes av resultat där närstående poängsatte eller 
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rankade olika aspekter av palliativ vård. De kvalitativa studierna bidrog med ett underlag 

bestående av djupare beskrivningar samt citat. Artiklar med mixad metod innefattade båda 

typerna av underlag.   

 

De inkluderade studierna har utförts i Australien, Island, Kanada, Storbritannien och Sverige. 

Åtta artiklar var utförda i Storbritannien. Det kan förklaras av Edenbrandt (2013) som menar 

att Storbritannien var det första landet som införde palliativ medicin som egen specialitet år 

1987. Det innebar en kraftig rekrytering av läkare till området, höjd kompetens och ökad 

mängd forskning. Sverige är ett mångkulturellt samhälle och därför anses inkluderandet av 

artiklar från olika länder ändå ha en klinisk relevans. Studiens resultat visar att de generella 

behoven av stöd inte skiljer sig geografiskt och därför är resultatet överförbart för tillämpning 

i Sverige. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är ett sätt att stärka studiens överförbarhet 

att noggrant beskriva de valda artiklarnas deltagare samt kontexter studierna utförts i, vilket 

vi har strävat efter.   

 

Vid artikelsökningar valdes databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. Samtliga 

sökningar i de olika databaserna finns redovisade i tabell 1, detta för att studien ska vara 

reproducerbar och stärka studiens reliabilitet och tillförlitlighet. Forsberg och Wengström 

(2016) menar att alla vetenskapliga undersökningar ska vara noggrant beskrivna och 

reproducerbara för att kunna upprepas av andra forskare. Databaserna gav oss möjlighet att få 

tillgång till ett stort utbud av artiklar och ökade därmed studiens reliabilitet och trovärdighet. 

Vid sökningar av artiklarna var det dock svårt att hitta de som hade relevans till syftet. Många 

artiklar beskrev palliativ vård i samband med en specifik sjukdom, involverade barn eller 

utgick från sjuksköterskans eller patientens perspektiv. Det uppstod även ett problem med 

användning av olika termer i databaserna. Många gånger användes Svensk MeSH för att hitta 

termer som kunde användas för sökning i databaserna. Flertal ord eller termer som hade varit 

relevanta att använda fanns inte som en korrekt tolkning i Svensk MeSH. Exempel på det är 

sökningar på begreppet närstående där MeSH-termen var Family. Svensk MeSH användes 

ofta vid användning av MeSH-termer vid sökningar i PubMed. Detta kan ha medfört en 

begränsning av artiklar. Det gjordes även en fritextsökning för att inkludera artiklar som inte 

var kopplade till specifika MeSH-termer. I CINAHL fanns det ofta en bredare betydelse av 

söktermerna och genom att använda funktionen explode kunde termer med samma betydelse 

inkluderas. Kristensson (2014) menar att termerna underlättar sökningen genom att göra den 

mer specifik.  

 

Studier som berör barn som närstående eller barn som patienter i palliativ vård har uteslutits 

då det har ansetts vara ett eget ämne. Föräldrar till barn eller barn som närstående till 

patienter i palliativ vård kan behöva annorlunda eller särskilda stödinsatser, vilket i sin tur 

hade kunnat påverka resultatet. Flertalet av sökningarna hade en avgränsning utifrån 

deltagarnas ålder med en gräns på minst 19 år. Alla sökningar inleddes med avgränsningen. 

Då ingen relevant artikel påträffades togs avgränsningen bort och sökningen gjordes om på 

nytt. Vid vissa sökningar, när inte avgränsningen användes, hittades relevanta artiklar (se 

tabell 1). Förklaringen till att vissa relevanta artiklar inte anträffades vid avgränsning på ålder 

är att somliga artiklar inte har registrerat ålder som avgränsning. Några artiklar involverar 

deltagare som både är patienter, närstående och sjukvårdspersonal. Vid dessa tillfällen har det 

varit viktigt att gå igenom resultaten för att granska att författarna tydligt redovisar vad som 

är närståendes berättelser och tycken i resultaten. På detta sätt har endast artiklar med tydlig 

redovisning inkluderats och patienters och vårdpersonals upplevelser exkluderats. 

 

Kristenssons (2014) integrerade analys valdes för att analysera de valda vetenskapliga 
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artiklarna, men vid analysen uppstod bias baserat på förkunskaper. Ett problem som uppstod 

var att analysen utfördes deduktivt i förhållande till studiens bakgrund om socialt stöd. Det 

ledde till att identifieringen av kategorierna fick göras om, då målet var att skapa kategorierna 

med induktivt förfaringssätt. När analysen gjordes om skrevs de identifierade meningarna ut 

på papper. Därefter klipptes alla meningarna ut till lappar som placerades ut på ett bord. 

Utifrån likheter sorterades lapparna och nya kategorier skapades. 

 

Under arbetsprocessens gång har arbetet granskats av handledare och andra studenter. Det har 

varit viktigt att i studien belysa och redovisa resultatet som en helhet. Studiens trovärdighet 

och reliabilitet har påverkats genom att arbetet har studerats genom andra ögon, vilket har 

bidragit till kommentarer och tips. Detta har medfört att studien har utvecklats i positiv 

bemärkelse. Henricson och Lönn (2017) beskriver att studiens trovärdighet stärks i och med 

att handledare och studenter har läst igenom arbetet för att kunna ge vägledning för 

utveckling. För att undvika att ta med förväntade data har regelbundna reflektioner utförts. 

Det har medfört att resultatet inte är speglat i egna normer och föreställningar. Enligt 

Forsberg och Wengström (2016) ska författarna till en litteraturöversikt inte förvränga data 

utan redovisa allt i resultatet, vilket är god forskningssed och god forskningsetik. Endast 

artiklar med tillstånd från en etisk kommitté eller hade tydligt redovisade etiska 

överväganden har inkluderats i litteraturöversikten.  

 

Slutsats 

 

Närstående upplever ett stort behov av socialt stöd i form av informativt, emotionellt samt 

instrumentellt stöd. Att uppmärksamma och utgå från individens upplevda svårigheter och 

behov är av största vikt. När vårdpersonal bidrar med adekvat socialt stöd för individen kan 

situationen för närstående bli mer begriplig, hanterbar och meningsfull. Detta kan resultera i 

att närståendes förmåga att hantera utmaningar i samband med palliativ vård stärks. Det finns 

åtgärder som den enskilde vårdpersonalen kan vidta för att se till att närstående får optimalt 

socialt stöd. Det finns även åtgärder som behöver ses över ur ett större perspektiv gällande 

sjukvårdssystemets organisation för att förbättra vårdens koordination och kontinuitet samt ge 

utrymme och resurser för vårdpersonalen att upptäcka och bemöta närståendes behov av stöd. 

Ytterligare en viktig aspekt är vårdpersonalens utbildning och kompetens.  

 

Området närståendes behov av stöd i palliativ vård förefaller välbeforskat. De riktlinjer som 

idag finns för stöd till närstående i palliativ vård i Sverige motsvarar resultatet av denna 

studie. Det som blir avgörande är hur dessa riktlinjer efterlevs i praktiken.  

 

Fortsatta studier 

Förslag till fortsatta studier är att utforska hur vårdpersonal i palliativ vård idag identifierar 

närståendes behov av stöd samt hur vårdpersonalens stödåtgärder till närstående i palliativ 

vård ser ut. Det finns även ett behov av att undersöka hur vårdpersonal ser på uppgiften att ge 

stöd till närstående i palliativ vård samt vilka resurser som finns för detta.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

Förhoppningen är att studien ska bidra med ett underlag som belyser närståendes behov av 

stöd i palliativ vård och att detta kan användas praktiskt av vårdpersonal. Denna kunskap 

önskas bidra till inspiration eller inverkan på prioriteringen av närstående. Det finns även en 

förhoppning om att studien ska bidra med uppmuntran till eftertanke kring hur ofta 

närstående får information eller vilken information som ges till närstående. Värd att beakta är 
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studien av Gallagher och Krawczyk (2013), där ingen närstående som deltog i studien uppgav 

att de fick för mycket information gällande patientens tillstånd. Det finns även en en 

förhoppning att vårdpersonal bär med sig tanken att det inte finns en homogen grupp av 

närstående, alla är unika och olika. Detta kräver att vårdpersonalen kan anpassa sig till olika 

individer. Med studien finns även en önskan om att närstående, trots sin svåra och 

påfrestande situation, ska få en god upplevelse av palliativ vård genom god sjukvård och 

vårdpersonalens stödjande insatser.  
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                Bilaga A 

Bedömningsunderlag Artiklar 

            
Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial 

(CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Bilaga B 

Matris över inkluderade artiklar.                                                                                 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod  Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Andersson, S., 

Lindqvist, O., 

Fürst, C.-J., & 

Brännström, M.  

2018 

Sverige 
 

  

Family members' 

experiences of care 

of the dying in 

residential 

carehomes where 

the Liverpool Care 

Pathway was used. 

  

 

Undersöka närståendes 

upplevelser av 

palliativ vård när den 

sker i bostaden och 

användning av 

Liverpool Care 

Pathway (LCP) 

användes på den 

palliativt sjuka 

patienten.  

Design: Kvalitativ 

studie.  

Urval: Närstående av 

avlidna patienter som 

har vårdats i hemmet 

och var 

omhändertagna med 

LCP.  

Datainsamling: 

Ostrukturerad 

intervjumetod  

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys.  

15 

(-) 

Närstående uttryckte behov av 

kontinuitet gällande vårdpersonal, att 

känna sig sedd och uppmärksammad av 

vårdpersonal, information om 

patientens sjukdomsförlopp, symtom 

och behandling, praktiskt stöd med 

symtomlindring, samt information om 

processen att dö och vad som händer 

efter dödsfallet. De upplevde även 

vårdmiljön som viktig samt uttryckte en 

önskan om respekterad privat tid med 

patienten.  

K 

I 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 
 
 
 
 



III 
 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 
 
 

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Brazil, K., 

Kaasalainen, 

S., Williams, 

A., & 

Dumont, S.  

2014 

Kanada 

  

A comparison 

of support 

needs between 

rural and urban 

family 

caregivers 

providing 

palliative care.  

Jämföra 

stödbehov och 

uppfattningar 

gällande stöd hos 

närstående på 

landet och 

närstående 

bosatta inne i 

stan. 

Design: Kvantitativ icke- 

experimentell prospektiv 

tvärsnittsstudie 

Urval: Deltagarna skulle 

vara närstående som var 

vårdgivare och inte fick 

ersättning från patienten 

eller andra källor för vården 

de tillhandahöll. 

Vårdgivaren skulle också 

vara bosatt i ett visst område 

(inne i stan/landet). 

Patienten som vårdades 

skulle vara vuxen (över 19 

år) och vara betecknad som 

palliativ. 

Datainsamling: Strukturerad 

intervju 

Analys: Statisk analys med 

p-värde med hjälp av SPSS, 

version 20. 

140 

(-339) 

Närstående upplevde det som 

viktigt att ha någon att prata med 

om sin situation, de önskade 

information om vad som kunde 

väntas i sjukdomsförloppet. Det 

fanns ett behov av information 

gällande symtom och fysiska 

behov samt hur närstående bäst 

kan möta dessa. Närstående ville 

ha information om hur de på 

bästa sätt skapar lugn och 

bekvämlighet för patienten. 

Bekräftelse från vårdpersonal 

samt att få praktisk hjälp med 

vårdandet upplevdes som viktigt. 

P 

I 



IV 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Breen, L.J., Aoun, 

S.M., Rumbold, B., 

McNamara, B., 

Howting, D.A., & 

Mancini, V. 

2017 

Australien 

Building 

community 

capacity in 

bereavement 

support. 

Syftet var att 

undersöka vilka 

råd närstående till 

patienter som gått 

bort i palliativ 

vård har till andra 

i samma 

situation.  

Design: Kvalitativ 

studie 

Urval: Närstående 

som har varit vårdare. 

Datainsamling: 

Enkäter  

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys.  

265 

(-413) 

En önskan fanns om tidigare 

insättning av palliativa 

vårdinsatser på ett organiserat sätt. 

Önskan uttrycktes om att 

närstående skulle bli mer lyssnade 

till. Det fanns ett behov av att veta 

vem som ska kontaktas angående 

olika praktiska problem. Det fanns 

även ett uttryckt behov av 

information om sorgeprocessen.  

K 

II 

Epiphaniou, E., 

Hamilton, D., 

Bridger, S., 

Robinson, V., Rob, 

G., Beynon, T., 

Higginson, I., & 

Harding, R. 

2012 

Storbritannien 

Adjusting to the 

caregiving role: 

the importance 

of coping and 

support. 

 

Studiens syfte var 

att identifiera 

aktuella 

stödjande 

åtgärder för 

närstående.  

Design: Kvalitativ 

studie 

Urval: Närstående 

som var vårdgivare 

och över 18 år. 

Patienten skulle vara 

fått palliativ vård i 

mer än två veckor. 

Datainsamling: 

Ostrukturerad 

intervjumetod 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

36 

(-16) 

Resultatet visade att hanterbarhet 

och stöd var viktigt för 

närstående. De identifierade 

strategierna för att hantera sin 

situation var distraktion, mental 

stimulering, känslomässig 

frisättning och frigöring från 

tankar som skapade stress. 

Närstående fann främst stöd hos 

familj och vänner men även hos 

vissa vårdgivare. 

K 

I 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Breen%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26566928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aoun%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26566928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aoun%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26566928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rumbold%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26566928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McNamara%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26566928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Howting%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26566928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mancini%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26566928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Epiphaniou%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23413502
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hamilton%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23413502
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bridger%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23413502
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Robinson%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23413502
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rob%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23413502
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rob%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23413502
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beynon%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23413502
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Higginson%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23413502
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harding%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23413502


V 
 

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Gallagher, 

R., & 

Krawczyk, 

M.  

2013 

Kanada 

  

Family members' 

perceptions of 

end-of-life care 

across diverse 

locations of care.  

Syftet var att 

förstå 

närståendes 

upplevelser av 

den palliativa 

vården.  

Design: Mixad Metod 

Urval: Närstående som 

hade anhöriga som 

avlidit som var över 18 

år och hade erhållit 

palliativ vård längre än 

48 timmar.  

Datainsamling: 

Ostrukturerad- och 

strukturerad 

intervjumetod  

Analys: Deskriptiv 

statistik och kvantitativ 

kodning mha Excel-

kalkylblad. 

90 

(-463) 

Resultatet beskrev att familjen hade 

många ouppfyllda behov gällande 

information om patientens förändrade 

tillstånd, processen att dö, hur 

symtomen skulle hanteras och vad 

man ska göra vid dödsfallet. 

Närstående upplevde ett behov av 

känslomässigt stöd som inte blev 

uppfyllt. 

K och P 

II 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Harding, R., 

Epiphaniou, E., 

Hamilton, D., 

Bridger, S., 

Robinson, V., 

George, R., 

Beynon, T., & 

Higginson, I.J.  

2012 

Storbritannien 

What are the 

perceived needs 

and challenges of 

informal 

caregivers in 

home cancer 

palliative care? 

Qualitative data 

to construct a 

feasible psycho-

educational 

intervention. 

Syftet med var att 

samla 

information från 

vårdgivare för att 

skapa en lämplig 

intervention som 

är baserad på 

vårdgivarnas 

erfarenheter 

Design: Kvalitativ design 

Urval: Deltagarna skulle 

vara över 18 år som har 

vårdare åt en släkting. 

Vårdarna rekryterades från 

ett sjukhus i London  

Datainsamling: Semi-

strukturerad 

intervjumetod. 

Analys: Med NVIVO nine 

software för tematisk 

analys 

20 

(-) 

Närstående rapporterade 

behov av att vara förberedda 

för sin vårdande roll, vikten 

av att få tydlig och specifik 

information om patientens 

tillstånd och att få 

emotionellt stöd. Vårdgivare 

beskrev utmaningar som 

osäkerhet, oro för att 

bevittna 

sjukdomsprogression och 

den dagliga kampen med 

ekonomiska problem, egen 

hälsa och sömnproblem. 

K 

I 

Harrop, E., 

Byrne, A., & 

Nelson, A. 

2014 

Storbritannien 

 

"It's alright to ask 

for help": 

findings from a 

qualitative study 

exploring the 

information and 

support needs of 

family carers at 

the end of life. 

Syftet med 

studien var att 

studera behovet 

av information 

och stöd hos 

närstående i 

palliativ vård. 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Närstående till 

patienter som tidigare 

vårdats, eller fortfarande 

vårdas på avdelningen där 

de rekryterades. 

Datainsamling: Digitalt 

inspelade fokusgrupper. 

Analys: Kvalitativ 

kodning med hjälp av 

NVivo 8-kvalitativt 

program 

16 

(-) 

Tre huvudteman 

framkommer ur studien. 

Dessa har beskrivits som 

vårdarens kunskap och 

kompetens, vårdarens 

beredskap och vårdarens 

identifiering med, och 

förtroende för sin roll som 

vårdare, hjälpsökande 

beteenden och potentiella 

stödjande insatser. 

K 

I 

 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harding%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22072049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Epiphaniou%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22072049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hamilton%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22072049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bridger%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22072049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Robinson%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22072049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=George%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22072049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beynon%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22072049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Higginson%20IJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22072049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harrop%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24742046
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Byrne%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24742046
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nelson%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24742046


VII 
 

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Holdsworth, 

L.M. 

2015 

England 
 

Bereaved carers' 

accounts of the 

end of life and 

the role of care 

providers in a 

'good death': A 

qualitative 

study. 

Syftet med 

studien var att 

beskriva 

familjevårdares 

erfarenheter vid 

vård i livets slut. 

Design: Kvalitativ 

studie 

Urval: Deltagare valdes 

utifrån den ort de bodde 

på och om de hade 

palliativ vård hemma 

eller inte. 

Datainsamling: 

Ostrukturerad 

intervjumetod. 

Analys: Tematisk 

analys med hjälp av 

NVivo. 

45 

(-225) 

Närstående upplevde det viktigt 

med personligt engagemang från 

vårdpersonalen. Kontinuitet i 

vården och att skapa bra 

relationer med vårdpersonalen 

upplevdes som viktigt. Få hjälp 

med det praktiska vårdandet 

innebar att närstående kunde gå 

tillbaka till sina vanliga roller. 

Närstående upplevde det även 

viktigt att få delta i 

beslutsfattande. Emotionellt stöd i 

tiden efter dödsfallet 

uppskattades. 

K 

II 

Jack, B. A., 

O’Brien, M. R., 

Scrutton, J., 

Baldry, C. R., & 

Groves, K. E.  

2015 

Storbritannien 

 

Supporting 

family carers 

providing end‐
of‐life home 

care: A 

qualitative study 

on the impact of 

a hospice at 

home service. 

 

Utforska 

berövade 

familjevårdares 

uppfattningar om 

och erfarenheter 

av en service för 

hospicevård i 

hemmet. 

Design: Kvalitativ 

studie 

Urval: Närstående över 

18 år som har varit 

involverad i palliativ 

vård.  

Datainsamling: Semi-

strukturerad 

intervjumetod 

Analys: Innehållsanalys. 

20 

(-10) 

Närvarande vårdpersonal gav 

närstående en känsla av trygghet. 

Vetskapen om att patienten var i 

goda händer gav möjlighet till att 

utföra vardagliga aktiviteter och 

möjlighet till egentid.  

 

K 

II 

 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holdsworth%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25944545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holdsworth%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25944545


VIII 
 

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Jóhannesdóttir, 

S., & 

Hjörleifsdóttir, 

E.  

2018 

Island  

Communication is 

more than just a 

conversation: 

family members' 

satisfaction with 

end-of-life care. 

 

  

Undersöka 

familjemedlemmars 

erfarenheter av 

kommunikation med 

hälso- och 

sjukvårdspersonal under 

palliativ vård på 

akutvårdsavdelningar och 

vårdhem. 

Design: Kvalitativ 

studie 

Urval: Närstående till 

en avliden person 

som hade fått vård i 

livets slutskede, var 

25 år eller äldre, 

förstod isländska, 

tiden sedan döden 

var minst 3 månader 

och inte mer än 12 

månader. 

Datainsamling: 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

Analys: Induktiv 

analysmetod 

20 

(-1) 

Närstående upplevde goda 

relationer med 

vårdpersonalen som 

viktigt. En stödjande och 

lugnande miljö och 

atmosfär uppskattades. Det 

fanns ett uttryckt behov av 

information gällande 

patientens och närståendes 

situation, att få korrekt 

information. Närstående 

uppgav att de inte behövde 

känslomässigt stöd av 

personalen efter dödsfallet. 

Det fanns en önskan om 

enskilda rum och 

respekterad privat tid med 

den sjuke.  

K 

I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Lees, C., 

Mayland, C., 

West, A., & 

Germaine, A. 

2014 

Storbritannien 
 

Quality of end-of-

life care for those 

who die at home: 

views and 

experiences of 

bereaved relatives 

and carers. 

Studien syftade 

till att använda 

CODE-formuläret 

för att utforska 

berövade 

närståendes och 

vårdares 

upplevelser av 

vård i livets 

slutskede för 

personer som 

avlidit i hemmet. 

Design: Mixed-methods 

Urval: Närstående till 

patienter över 18 år som 

hade dött av en 

avancerad obotlig 

sjukdom i sitt eget hem 

mellan juli 2011 och 

december 2012 och 

vårdats av vårdpersonal 

anställda av the 

Community Health NHS 

Trust involved. 

Datainsamling: Enkäter, 

så kallade CODE-

formulär. 

Analys: Induktiv 

analysmetod. 

72 

(-219) 

Närstående uttryckte ett 

behov av kontinuitet i 

vårdandet och ett bra 

samarbete i ett 

multiprofessionellt team. 

Närstående som vårdar i 

hemmet uttryckte ett behov 

av snabb tillgång till 

praktiska hjälpmedel. 

Önskan fanns om att den 

sjuke skulle behandlas med 

värdighet före och efter 

döden samt en visad 

medkänsla från personalen. 

Det fanns ett uttryckt behov 

av tillräcklig information 

angående sista tiden i livet 

och tiden efter dödsfallet. 

Andliga/spirituella behov 

ansågs inte vara 

vårdpersonalens uppgift att 

tillgodose.   

K och P 

II 
 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 



X 
 

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Lundberg, T., 

Olsson, M., & 

Furst, C.J. 

2013 

Sverige 
 

The perspectives 

of bereaved 

family members 

on their 

experiences of 

support in 

palliative care 

Syftet var att 

undersöka de 

stödjande 

interaktioner som 

familjemedlemmar 

upplever i palliativ 

vård och de 

känslor som de 

associerar med 

dessa 

interaktioner. 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Närstående över 18 

år, listade som närmast 

anhörig till patienter som 

vårdats palliativt. Alla 

familjemedlemmar hade 

erhållit grundläggande 

stöd och 20 av 30 hade 

erhållit specialiserat stöd.  

Datainsamling: Semi-

strukturerad 

intervjumetod. 

Analys: Induktiv 

kvalitativ innehållsanalys. 

30 

(-) 

Närstående uttryckte ett 

behov av rak och ärlig 

kommunikation. Önskan 

fanns om upprepad 

information, i olika 

former. Vikten av goda 

möten och relationer 

belystes. Brist på 

personcentrerad vård fick 

närstående att känna sig 

icke betydelsefulla. 

Närstående upplevde det 

viktigt med en stödjande 

miljö som utstrålar 

harmoni och värdighet. 

Stödjande samtal 

upplevdes som viktigt, 

samt att dela sina 

upplevelser med andra i 

liknande situationer. 

Bristande återkoppling 

efter dödsfallet gav 

upphov till känslor av 

osäkerhet. 

K 

I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Milberg, A., 

Wåhlberg, R., 

Jakobsson, M., 

Olsson, E.C., 

Olsson, M., & 

Friedrichsen, M. 

2012 

Sverige 

 

What is a ´secure 

base´ when death 

is approaching? A 

study applying 

attachment theory 

to adult patients' 

and family 

members' 

experiences of 

palliative home 

care. 

Syftet med studien 

var att använda 

patienters och 

familjemedlemmars 

upplevelser för att 

utforska palliativ 

hemsjukvård som 

en "säker bas" 

/”trygg bas” (ett 

centralt begrepp 

inom teorin). 

Design: Kvalitativ 

studie 

Urval: 12 vuxna 

patienter under 

pågående palliativ vård 

och 14 närstående, 

utvalda genom en 

metod för maximal 

variation. 

Datainsamling: 

Intervjumetoden med 

öppna frågor. 

Analys: Intervjuerna 

analyserades med 

deduktiv kvalitativ 

innehållsanalys. 

26 

(-) 

Tillit till personalen samt att 

bli igenkänd och 

uppmärksammad upplevdes 

som viktigt av närstående i 

palliativ vård. Det fanns ett 

behov av att känna sig 

delaktig i vårdandet. 

Tillgänglighet och 

kontinuitet upplevdes som 

viktigt. Närstående 

uppskattade praktisk hjälp 

med vårdandet. 

Obehandlade symtom hos 

patienten gav upphov till 

känslor av otrygghet. 

Vårdpersonal som inte var 

insatta i patientens situation 

skapade otrygghet. 

Pålitlighet gav en känsla av 

ro och trygghet. 

K 

I 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

O’Connor, 

L., Gardner, 

A., Millar, 

L., & 

Bennett, P. 

2009 

Australien  

Absolutely 

fabulous -- But 

are we? Carers' 

perspectives on 

satisfaction with 

a palliative 

homecare 

service.  

Utforska graden av 

tillfredsställelse med 

en privat 

australiensisk palliativ 

hemsjukvård service 

och att upptäcka 

obemötta behov hos 

vårdaren och 

närstående. 

Design: Mixad metod 

Urval: Närstående till 

patienter som hade 

använt eller använde 

palliativa 

hemvårdsteamet samt 

personal inom 

hemvårdsteamet 

anställda vid tidpunkten 

för studien. 

Datainsamling: Enkäter 

och fokusgrupper.  

Analys: Kvantitativ 

data från 

undersökningarna och 

fokusgrupperna 

analyserades med hjälp 

av SPSS. Kvalitativa 

data analyserades med 

innehållsanalys.  

300 

(-420)  

Vårdgivares brist på kunskap 

angående sjukdoms- och 

behandlingsförlopp 

identifierades. En önskan om att 

ha tid med vårdpersonal utan 

patienten närvarande, samt 

fortsatt kontakt efter patientens 

död, uttrycktes. Teman som 

relaterade till vårdandet gällde 

brist på kontinuitet gällande 

vårdpersonal samt otillräckligt 

antal besök. 

K 

II 



XIII 
 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

Författare 

År 
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Titel Syfte Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Totman, J., 

Pistrang, N., 

Smith, S., 

Hennessey, S., 

& Martin, J.  

2015 

Storbritannien  

 'You only have 

one chance to get 

it right': A 

qualitative study 

of relatives' 

experiences of 

caring at home for 

a family member 

with terminal 

cancer.  

Syftet var att 

utforska de 

känslomässiga 

utmaningar som 

närstående som 

vårdar står inför, och 

deras erfarenheter av 

vårdpersonal, från 

perspektivet 

existentiell 

psykologi.  

Design: Kvalitativ 

studie 

Urval: Närstående 

över 21 år, som 

pratade flytande 

engelska och som 

nyligen förlorat en 

närstående i cancer. 

Patienterna hade 

vårdats i hemmet.  

Datainsamling: Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Analys: Tematiskt 

analys 

15 

(-) 

Närstående upplevde stort 

ansvar gällande beslutsfattande 

och upplevde att den sjukes liv 

hängde på dem. Vårdpersonal 

kunde lätta eller förvärra denna 

börda. Bekräftelse upplevdes 

som viktigt. Flertalet närstående 

kände sig ensamma och 

utlämnade av vårdpersonalen. 

Bristande kommunikation i 

vården medförde ökat 

ansvarstagande för närstående. 

Närstående upplevde att de fick 

kämpa för att få behov 

uppfyllda. Önskan fanns om 

visad förståelse för den 

närståendes situation samt 

öppen och rak information om 

patientens prognos.  

K 

I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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