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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

 

Palliativ vård, vård i livets slutskede, skiljer sig från annan vård då syftet med palliativ vård inte 

är att bota utan lindra lidande och främja välbefinnande den sista tiden i livet. För de närstående 

är detta en tung tid vilket gör att de är i stort behov av stöd. En av de fyra hörnstenarna inom den 

palliativa vården är stöd till närstående vilket är en viktig del av   sjuksköterskans arbete och 

innebär att inge känsla av tillit till den närstående så att en relation kan skapas för att ge det stöd 

som behövs. 

Syfte 

 

Syftet var att belysa närståendes upplevelser av omvårdnad vid livets slutskede  

 

Metod 

För att sammanfatta tidigare forskning i ämnesvalet har litteraturöversikt använts som metod. 

Sökning har skett i databaserna Pubmed och CINAHL vilket gav 15 vetenskapliga artiklar som 

besvarat syftet i arbetet. Integrerad analysmetod har använts som metod för att få en övergripande 

bild av resultatet. 

Resultat 

 

Ur denna litteraturöversikt har fem kategorier framtagits som utgjort grunden till resultatet. 

Resultatet visade bland annat att närstående upplevde bristande information, att de önskade bättre 

symtomlindring för den sjuke så som bättre smärtlindring, lugnande och ångestdämpande 

behandling framför allt i det terminala skedet och att livsuppehållande behandlingar pågick för 

länge vilket gav patienten onödigt lidande. Som närstående att få en vårdarroll upplevdes det för 

många vara svårt och det fanns en oro att vårda sin kära med vetskapen om att bortgången inom 

snar framtid skulle inträffa. Närståendes behov av emotionellt stöd både under sjukdomsförloppet 

men också efter dödsfallet, visade sig vara stor då de ofta kände sig ensamma i sin sorg.  

 

Slutsats 

 

Närstående är en grupp som ofta står i skuggan av patienten i den palliativa vården. Det är inte 

ovanligt att närståendes behov bortprioriteras på grund av tidsbrist. Den palliativa vården är en 

vårdform många kommer att komma i kontakt med, vilket gör att detta arbete är av betydelse.  

 

Nyckelord: 

Närstående, omvårdnad, livets slutskede, palliativ vård, symtomlindring, kommunikation, tillit 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

Background 

 

Palliative care, care at the end of life, are different from other types of nursing because the 

purpose of palliative care is not to cure but to alleviate suffering and promote well-being in the 

last time of life. For the family member, this is a difficult time, because they are in great need of 

support. One of the four cornerstones of palliative care is support to the family members, which 

is an important part of the nurse's work and means to instill a sense of trust in the close family so 

that a relationship can be created to provide the support that is needed.  

 

Aim 

 

The purpose was to inform family members experiences of nursing at the end of life. 

 

Method 

 

In order to summarize previous research in the subject selection, literature review has been used 

as a method. Searches were made in the Pubmed and CINAHL databases, which yielded 15 

scientific articles that answered the purpose of the work. An integrated analysis method has been 

used as a method to get an overall picture of the result. 

 

 

Results 

 

Five categories have been drawn from this literature review that formed the basis for the 

result.The results showed, among other things, that family members felt a lack of information, 

that they wanted better symptom relief for the sick, such as better pain relief, calming and 

anxiety-reducing treatment, especially in the terminal phase, and that life-sustaining treatments 

went on for too long, causing the patient unnecessary suffering. It was difficult for many family 

members to receive a care role, also difficult with the knowledge knowing that their loved ones 

were going to pass away under the near future. Family members need for support, both during the 

illness but also after the death, proved to be important as they often felt lonely in their grief. 

 

Conclusions 

 

Family members often stand in the shadow of the patient in palliative care. Due to lack of time, 

the needs of the relatives are neglected. The palliative care is a form of care many come to get in 

touch with, which makes this work important. 

 

Keywords:  

 

Family members, nursing, the end of life, palliative care, symptom relief, communication, 

trust. 
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INLEDNING 

 

Alla människor oavsett ålder har en egen historia och egna livserfarenheter. När en person 

befinner sig i livets slutskede har vården ett ansvar att se till personens alla dimensioner relaterat 

till personens livserfarenhet. Palliativ vård är en vårdform som skiljer sig från övrig vård då syftet 

med vården inte innebär att bota en patient utan alla resurser läggs på att lindra de symtom som 

patienten upplever. Palliativ vård innebär inte bara att vårda patienten, utan även att 

uppmärksamma de närståendes behov som lever bredvid patienten. De närstående är en grupp 

som ofta glöms bort i vårdandet av patienten. Det är den närstående som ofta automatiskt agerar 

som en förlängd arm mellan patienten och sjuksköterskan. De närstående tas för givet att de ska 

vara starka inför patienten men för lite hänsyn tas till de närståendes önskemål om i vilken grad 

de vill vara delaktiga. I den palliativa vården i Sverige ingår det att även erbjuda stöd till 

närstående i form av samtalsstöd men också utbildning till att vårda patienterna i den utsträckning 

de själva önskar. Denna studie uppmärksammar upplevelser och erfarenheter hos närstående till 

patienter som har vårdats i livets slutskede. Metoden som användes för att svara på syftet var 

litteraturöversikt.  

 

BAKGRUND 

Palliativ vård 

Begreppet palliativ har sitt ursprung från det latinska ordet pallium som betyder mantel, vilket 

symboliserar omsorg för att skydda och hålla om (Widell, 2016). Det innebär att palliativ vård 

inriktar sig på vård, vars fokus är att lindra och stödja, i det stadiet då beslut fattats om att avbryta 

kurativ behandling eller om det inte går att bota en sjukdom (Widell, 2016). Det finns fyra ledord 

som beskrivs i den palliativa värdegrunden och är empati, kunskap, närhet och helhet och dessa 

ledord ska sjuksköterskan arbeta utifrån (Nordenhielm, 2015). Då sjukdomen inte går att bota 

ligger fokus istället på att lindra effekten av sjukdomen, eller de symtom som uppstår genom 

sjukdomen och i vissa fall de biverkningar som behandlingen ger (Widell, 2016). Smärta, 

illamående, aptitlöshet, kräkningar, trötthet och huvudvärk är några av de symtom som en patient 

i livets slutskede kan lida av (Fridegren & Lyckander, 2013). För att vårdpersonalen på bästa sätt 

ska göra en symtomskattning är kommunikationen mellan vårdtagaren och patienten viktig 

(Fridegren & Lyckander, 2013). Kommunikationen kan vara både verbal och icke-verbal. Verbal 

är det som sägs i tal och skrift och icke-verbal kommunikation är tex. kroppsspråk, ansiktsuttryck 

och tonlägen (Widell, 2016). Symtomlindrande omvårdnad beskrivs i Socialstyrelsen skrift 

Livsuppehållande åtgärder (2013) som följande, att den både kan vara farmakologisk men även 

icke farmakologisk. Skriften förklarar att farmakologisk behandling innebär att patientens 

symtom lindras med läkemedel. Vidare beskrivs att icke-farmakologisk behandling kan vara 

akupunktur, akupressur och massage för att lindra symtom.  

 

Palliativ vård som vårdform 

 

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO (2002) är målsättningen med den palliativa vården att ge 

så god livskvalitet som möjligt, för både patienter och de närstående i livets slutskede. När det 

inte längre går att bota en patient med livshotande sjukdom och behandlingen inte längre gagnar 

patienten övergår denne till palliativ vård, vilket leder till att hänsyn tas till patienten genom de 

olika dimensionerna såsom psykiska, fysiska, andliga och sociala men också existentiella behov 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Personcentrerad omvårdnad innebär att synliggöra hela 

personen ur de olika dimensionerna. Sjuksköterskans ansvarsområde bygger enligt svensk 

sjuksköterskeförening (2010) på personcentrerad omvårdnad och i den palliativa vården är det 
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ytterst viktigt att tillgodose detta. Det innebär att se till den enskilde patientens behov av 

omvårdnad och önskemål. Att arbeta personcentrerat i den palliativa vården innebär för 

sjuksköterskan att ha ett personcentrerat förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Genom att arbeta personcentrerat i den palliativa vården ökar förutsättningen för att skapa en 

relation med patienten och få en förståelse kring hur vården ska planeras kring patienten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Det är patienten själv som får avgöra hur sista tiden i livet ska se ut 

utifrån de förutsättningar patienten har, vilket blir avgörande för en god personcentrerad 

omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, Svenska läkarsällskapet & Dietisternas riksförbund, 

2019). Forskaren Lind (2018) skriver i sin avhandling att den palliativa vården i Sverige är 

bristfällig på flera plan. Lind (2018) menar att stress, dålig kommunikation och bristande 

samarbete mellan de olika professionerna är de faktorer som bidrar till att kvaliteten försämras 

för de patienter som vårdas på framförallt Sveriges akutsjukhus. Avhandlingen visar vidare hur 

omvårdnadspersonalen lade ner de största resurserna på de patienter där liv går att rädda. 

 

Palliativ hemsjukvård 

Hemsjukvård definieras enligt Socialstyrelsen (2006) som “Hälso- och sjukvård när den ges i 

patientens bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är 

sammanhängande över tiden. Till den palliativa vården räknas flera olika typer av vårdformer där 

respektive vårdform har olika uppdrag (Drevenhorn, 2017). De som hör till dessa vårdformer är 

sluten och öppenvård men också på särskilda boenden och palliativ vård i hemmet (Drevenhorn, 

2017). Vidare menar Drevenhorn (2017) att som patient få växla mellan de olika vårdformerna 

beroende på vilka behov sjukdomen kräver är vanligt. De närstående som stödjer patienten kan 

vara i stort behov av avlastning, då det är krävande både emotionellt och ibland fysiskt 

(Drevenhorn, 2017). De olika palliativa vårdenheterna delas in i allmän sjukvård och avancerad 

sjukvård i hemmet och det finns även olika konsult och rådgivningsteam som kan bistå med den 

hjälp som krävs för att vårdas hemma (Drevenhorn, 2017). Vidare finns det palliativa vårdenheter 

där patienter vårdas vid försämringar av sin sjukdom men också i det sena palliativa skedet 

(Drevenhorn, 2017).  

Palliativ vård-tidig och sen fas 

Enligt Socialstyrelsen (2013) delas den palliativa vården in i två faser, den tidiga och den senare 

fasen. Den tidiga fasen kan pågå under lång tid (Socialstyrelsen, 2013). Under det skedet har den 

palliativa vården som syfte att bidra med livsuppehållande behandling, exempelvis 

cytostatikabehandling vid metastaserad cancer (Socialstyrelsen, 2013). Det är viktigt att vården 

ska främja patientens livskvalité (Socialstyrelsen, 2013). När den livsuppehållande behandlingen 

inte längre fyller en funktion övergår den till den senare fasen (Socialstyrelsen, 2013). Den sena 

fasen är ofta kort och syftet med vården är att lindra lidande och främja livskvaliteten för 

patienten men även för de närstående (Socialstyrelsen, 2013). När den livsuppehållande 

behandlingen inte längre har någon verkan utan snarare utsätter patienten för lidande vårdas 

patienten i ett symtomlindrande syfte (Socialstyrelsen, 2013). Det kan innebära att lindra smärta, 

illamående, oro, ångest men även fatigue. Patienten och dess närstående kan också vara i behov 

av att få samtalsstöd (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). 

 

Sjuksköterskans roll i den palliativa vården 

 

Sjuksköterskans ansvarsområde står tydligt beskrivet i International Council of Nurses (ICN), 

bland annat att förebygga sjukdom, främja hälsa och att återställa hälsa och när det inte går att 

bota fokuserar sjuksköterskan på att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Varje 
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person har sin egen uppfattning om sitt lidande och lidandet grundar sig i personens egna 

upplevelse av den nya situation hen befinner sig i (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). För att 

det ska bli möjligt för sjuksköterskan att lindra lidande eller att i bästa fall inte förvärra det 

lidande som redan finns, är det viktigt att sjuksköterskan bekräftar patientens lidande. Detta görs 

genom att respektera patientens autonomi, sårbarhet och värdighet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). För att sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård ska kunna 

bekräfta patienternas olika behov och känslor är vårdrelationen viktig (Smith & Johnston, 2018). 

Det innebär att sjuksköterskan lär känna patienten för att kunna identifiera de olika symtom som 

uppkommer (Smith & Johnston, 2018). För att kunna utföra smärtskattningar korrekt ska 

sjuksköterskan ha kunskaper och insikter i att göra bedömningar, vilket leder till att patienter med 

deras närmast närstående ska få så bra stöd som möjligt, då närståendestöd ingår i den palliativa 

vården i Sverige (Fitch, Fliedner & O’Connor 2015).  

Tvärprofessionellt arbetsteam 

 

För att patienten med deras närstående ska få så god livskvalitet som möjligt krävs ett 

tvärprofessionellt arbetsteam som samverkar med varandra (Benkel, Molander & Wijk, 2016). I 

det arbetsteamet ingår sjuksköterskor, arbetsterapeuter, läkare, sjukgymnaster, kuratorer och 

dietister (Benkel, Molander & Wijk, 2016). Behovet styr vilka professioner som patienten 

behöver (Benkel, Molander & Wijk, 2016). Att arbetsteamet arbetar mot samma mål är en 

förutsättning för att vården ska upplevas positiv för både patient men också för de närstående 

(Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede, 2013). Varje yrkeskategori 

besitter goda kunskaper i sin yrkesroll och de kompletterar varandra med sina olika kunskaper 

(Andershed,Ternestedt, & Håkanson, 2013). Andershed, Ternestedt och Håkansson (2013) menar 

att sjuksköterskan är den som arbetar närmast patienten och har som uppgift att identifiera 

omvårdnadsbehov och symtom. Det kan vara behov som någon av de övriga i teamet ansvarar för 

som sjuksköterskan hänvisar till. Omvårdnadsprocessens alla delar genomsyrar sjuksköterskans 

arbete (Andershed,Ternestedt, & Håkanson, 2013). 

Patientens närliggande praktiska hemmiljö ska tillgodoses av arbetsterapeuten, som bistår med de 

hjälpmedel som krävs för att patientens vardagliga liv ska bli ändamålsenligt (Strang & Beck-

Friis, 2012). Kuratorn i teamet har flera uppgifter, bla att agera som en länk mellan patienten och 

olika myndigheter, som att exempelvis ansöka om olika bistånd (Strang & Beck-Friis, 2012). 

Kuratorn har också en samtalsstödjande roll gentemot patienten och närstående och kan bidra 

med psykosociala samtal (Strang & Beck-Friis, 2012). Läkaren i det arbetsteamet har det 

medicinska ansvaret och de beslut som läkaren fattar grundar sig i de övriga av teamets 

iakttagelser (Strang & Beck-Friis, 2012). Då är det av stor vikt att kommunikationen är rak och 

tydlig (Strang & Beck-Friis, 2012). Att diagnostisera och ordinera är läkarens ansvar men i den 

palliativa vården är inte syftet att bota patienten utan istället lindra (Benkel, Molander & Wijk, 

2016). Läkaren tar ställning till när livsuppehållande vård inte längre fyller en funktion och där 

brytpunktssamtal med patienten och närstående är aktuellt (Benkel, Molander & Wijk, 2016). 

Brytpunktssamtal är ett samtal som hålls mellan patient, närstående och ansvarig läkare vid 

övergången till palliativ vård från tidig fas till sen fas i livets slutskede (Cancercentrum, 2019). 

Brytpunktssamtalet är viktigt eftersom det är vid det tillfället som den fortsatta vården planeras 

utifrån patientens tillstånd men också önskemål och behov (Cancercentrum, 2019). Även om det 

multiprofessionella arbetsteamet samverkar är det sjuksköterskan som är koordinatorn, så kallad 

“spindeln i nätet” runt patienten (Benkel, Molander & Wijk, 2016). 
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Att befinna sig i livets slutskede 

Livets slutskede definieras enligt Regionala cancercentrum (2014) att döden inom snar framtid 

kommer att inträffa. Inom den palliativa vården ligger fokus på att lindra lidandet och tillgodose 

de fysiska, psykiska, existentiella och sociala behoven (Nordenhielm, 2015). 

När en patient vårdas i livets slutskede medför det ofta känslor av utsatthet och de blir beroende 

av sina närstående men också av vård- och omsorgspersonalen (Nordenhielm, 2015). På samma 

gång har patienten alltid rätt till sin autonomi, respekt och integritet, därför krävs det förståelse 

och kunskap om värdegrund, etik och moral samt bemötande i mötet med patienten och dess 

närstående. För de som vårdas i livets slutskede är det viktigt att sjuksköterskan i sin profession 

visar empati och på det viset kunna sätta sig in i patientens behov och känslor, vilket i sin tur 

leder till respekt och omtanke (Nordenhielm, 2015). Vidare menar Nordenhielm (2015) att det 

också är viktigt att sjuksköterskan har rätt kunskap för att kunna ge patienten rätt förutsättningar 

för en så god vård som möjligt och för att på ett lättare sätt hjälpa och inte skada patienten i fråga. 

Den kunskap som är viktig att besitta är bemötande, symtomlindring och allmän kunskap om 

olika sjukdomar (Nordenhielm, 2015). Nordenhielm (2015) menar att en patient som befinner sig 

i livets slutskede lätt kan uppleva en känsla av ångest men också ensamhet och rädsla och 

behöver få känna en känsla av närhet och medmänsklighet från vårdpersonalen.  

 

Existentiella tankar som uppstår vid livets slutskede 

Fridegren och Lyckander (2013) skriver om de existentiella tankar som uppstår när döden närmar 

sig men också de funderingar och reflektioner kring livets djupare frågor som uppstår i slutet av 

livet. Fridegren och Lyckander (2013) menar vidare att alla dessa frågor och funderingar kring 

exempelvis döden, ensamheten, lidandet samt meningen med livet och kärleken, blir mer 

påtagliga vid livets slutskede. Exempel på frågor och tankar som upprepar sig mycket är “Varför 

just jag, varför händer det mig?”, “Vad har jag gjort för att förtjäna detta?”. Ett ständigt sökande 

efter svar som blir svåra att besvara blir inom den palliativa vården viktig genom att bemöta 

dessa frågor på ett så bra sätt som möjligt (Fridegren & Lyckander, 2013). Detta genom att 

sjuksköterskan ska våga lyssna till patientens frågor och funderingar om meningen med livet och 

döden och på så sätt skapa en öppen dialog (Widell, 2016). Vidare menar Widell att det via dessa 

samtal ska hjälpa patienten att finna en mening och hopp i livet trots svårigheterna. När patienten 

talar om döden på detta vis är det viktigt att sjuksköterska att vara lyhörd och se till att patientens 

behov respekteras och uppfylls (Widell, 2016). I vissa fall kan andra professioner vara till hjälp 

för patienten och närstående såsom kuratorer, psykologer och präster (Widell, 2016). Alla dessa 

existentiella tankar och frågor som dyker upp i detta skede påverkar också de närstående som 

lever närmast patienten. Samtidigt som de närstående förväntas ta ansvar för patientens vård 

behöver de också tacklas med dessa tankar vilket blir betungande (Benzein, Hagberg & Saveman, 

2017). När döden närmar sig är det också vanligt att förflutna och olösta konflikter dyker upp i 

tankarna som kan behöva redas ut för att få en försoning vilket kan ge ro och en lättnad för en 

palliativ patient (Fridegren & Lyckander, 2013). Då en patient står inför sin död kan det uppstå 

en social isolering och ofrivillig ensamhet, både för patient och närstående (Johansson, Eriksson 

& Gezelius, 2014). Varför detta uppstår kan bero på att man upplever känslan av att ingen förstår 

hur det känns innerst inne där lidandet och ångesten är som störst (Karolinska institutet, 2016). 

Ensamheten bidrar till stort lidande men går att lindra med gemenskap och det blir viktigt att 

bilda relationer då det är det stora botemedlet mot isolering (Johansson, Eriksson & Gezelius, 

2014). Relationer med vänner och bekanta bidrar till samhörighet som ger känslan av att ingå i ett 

sammanhang (Karolinska institutet, 2016). Vidare menar Johansson, Eriksson & Gezelius (2014) 

att många väljer ensamheten då den inte har samma negativa effekt som isolering, men att det är 

skillnad på att välja att vara ensam och att vara isolerad, då självvald ensamhet kan innebära 
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positiva värden. Generellt sett utgör döden också ett hot mot oss människor och frambringar 

dödsångest som grundas i rädsla för separationsångest (Johansson, Eriksson & Gezelius, 2014). 

Johansson, Eriksson & Gezelius (2014) beskriver att det som kan ske när existenshotet blir mer 

påtagligt är att livet plötsligt vänder och det kan blir mer intensivt och verkligt än tidigare och på 

så vis bildas nya uppfattningar. Många människor som lever med eller nära döden kan ändå 

känna glädje och respekt i livet då det kan ses som en möjlighet att leva livet mer äkta 

(Johansson, Eriksson & Gezelius, 2014).  

 

Omvårdnad 

I International Council of Nurses [ICN] (2017) står det skrivet att omvårdnad är en oberoende 

åtgärd där individer i alla åldrar, grupper och samhällen samarbetar ur hälsofrämjande och 

hälsoförebyggande perspektiv och inom palliativ vård innebär  

omvårdnad att lindra lidande. Sjuksköterskans etiska kod (ICN) antogs första gången år 1953 och 

har sedan dess uppdaterats vid behov, när nya rön tas fram. I den etiska koden står det väl 

formulerat hur den vetenskapliga disciplinen omvårdnad appliceras i sjuksköterskans yrkesroll: 

att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande. God 

omvårdnad uppstår genom att finna åtgärder vid ett omvårdnadsproblem som till exempel vid 

sömnproblem. Dessa omvårdnadsåtgärder kartläggs tillsammans med patienten (Björkman & 

Karlsson, 2006). En omvårdnadsåtgärd ska alltid utvärderas. Omvårdnadsåtgärder har som syfte 

att omvårdnadsmål som utformats genom en omvårdnadsdiagnos, exempelvis sömnproblem 

(Björkman & Karlsson, 2006). Sjuksköterskan ska utföra omvårdnad ur ett etiskt förhållningssätt 

oavsett vårdform samt följa de lagar, författningar och riktlinjer som råder (Sverige Riksdag, 

2017).  

 

Omvårdnad vid livets slutskede 

Smärta 

Att vara i ett palliativt skede i sin sjukdom innebär alltid att patienten mer eller mindre känner av 

symtom från sin sjukdom. Det betyder att vård i livets slutskede främst utgår ifrån att lindra de 

symtom som uppstår (Bengtsson & Lundström, 2018). För att främja patientens hälsa i det 

palliativa skedet är smärtlindring en viktig del av vården (Axelsson, 2016). Vidare menar 

Axelsson (2016) att genom att hjälpa patienten på bästa sätt förklara sin smärta, används i de 

flesta fall en smärtskala Visuell Analog Skala (VAS). Det är en tiogradig skala där ett är minsta 

tänkbara smärta och tio värsta tänkbara smärta. Detta medför att det går att jämföra över tid hur 

effektiv smärtlindringen är (Axelsson, 2016). Axelsson (2016) menar att patienten alltid aktivt 

ska tillfrågas om sin eventuella smärta och om en patient inte kan förmedla sin smärta verbalt är 

det viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar andra tecken på smärta. Observation av patientens 

uttryck, vitalparametrar och även ofta med hjälp av Abbey Pain Scale och Dolophus- 2, kan det 

fås en förståelse för patientens behov av smärtlindring (Axelsson, 2016). Dessa två skalor utgår 

från iakttagelser av patienter då de har utfört någon form av aktivitet, exempelvis förflyttning 

eller toalettbestyr (Axelsson, 2016). Förutsättningen är då att omvårdnadspersonalen är bekant 

med patienten och kan göra en jämförelse med upplevelsen av smärta innan och efter 

aktiviteterna (Axelsson, 2016).  

 

Risk för trycksår 

Patienter i det senare skedet av palliativ vård är oftast sängliggande eller stillasittande (Lindholm, 

2018). Denna patientgrupp lider ofta av malnutrition vilket bland annat medför en ökad risk för 

trycksår (Lindholm, 2018). Ett trycksår definieras som en lokal skada, vanligen belägen vid ett 

benutskott som uppkommit vid ett tryck eller friktion (Lindholm, 2018). Riskfaktorer för trycksår 
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kan exempelvis vara att det inte har ordinerats vändschema i patientens omvårdnad eller att 

patienten inte har fått en behovsanpassad madrass. Vidare menar Lindholm (2018) att för att 

förebygga och medvetandegöra att ett trycksår uppkommer eller förvärras, kan olika instrument 

användas. Det mest vedertagna instrumentet är en modifierad Nortonskala, som är ett 

komplement till den kliniska bedömningen. Nortonskalan har sju stycken olika kategorier där 

patientens hälsa skattas. I varje kategori görs en bedömning utifrån en poängsättning mellan ett 

till fyra. Ett är sämsta tänkbara poäng medan fyra är bästa tänkbara poäng. Om den sammanlagda 

poängen är 20 eller lägre löper patienten ökad risk för trycksår (Lindholm, 2018).  

 

Nutrition 

Mat är livsviktigt då det är ett grundläggande behov (Holmes, 2010). Att äta är även något vi 

människor gör i sociala sammanhang och smaken som sinne påminner oss om situationer i livet 

(Holmes, 2010). När en person hamnar i ett palliativt skede kan en känsla av aptitlöshet infinna 

sig (Widell, 2016). En orsak kan vara oro och ångest men även att patienten inte kan tillgodogöra 

sig födan (Widell, 2016). Den nutritionsbehandling som ges under den tidiga palliativa fasen är 

ofta kaloririk, vilket bidrar till mer energi för att bemästra dagliga aktiviteter (Fridegren & 

Lyckander, 2013). Vidare beskriver Fridegren och Lyckander (2013) att senare i det palliativa 

skedet ger kalori- och proteinrik kost ofta illamående och kräkningar. Då är målsättningen istället 

att lindra känslan av törst genom att exempelvis fukta läppar och munhåla (Fridegren & 

Lyckander, 2013).  

 

Munvård 

I den palliativa vården är munhälsa ett återkommande omvårdnadsproblem med bland annat 

infektioner i munhålan på grund av nedsatt salivproduktion som i sin tur leder till muntorrhet 

(Bengtsson & Lindström, 2015). Muntorrhet har många orsaker bland annat som en biverkning 

av vissa läkemedel (Visvanathan & Nix 2009), strålning och cytostatikabehandling, för lite 

vätska och föda eller att patienten sover med öppen mun (Bengtsson & Lindström, 2015). 

Omvårdnad av munhålan är en av de vanligaste omvårdnadsåtgärderna i den palliativa vården 

(Fridegren & Lyckander, 2013). Omvårdnaden innebär att exempelvis suga på isbitar, dricka (om 

det går), fukta munhålan med bomullstops och smörja läppar med läppbalsam (Fridegren & 

Lyckander, 2013).  

 

Närstående 

Socialstyrelsens termbank definierar närstående en person som någon har en nära relation till. 

Denna relation behöver inte enbart grunda sig i biologiska band utan kan även inkludera personer 

som lever intill och har god relation till den enskilde individen (Socialstyrelsen.se, u.å.). Inom 

Palliativ vård har det upprättats fyra hörnstenar, där närståendestöd är en av de fyra hörnstenarna 

(Strang & Beck-Friis, 2012). I den palliativa vården är närstående den eller de personer som står 

patienten närmast (Strang & Beck-Friis, 2012). Omställningen kan bli stor för en närstående när 

den de håller kär är obotligt sjuk och att arbeta stödjande till närstående har en stor betydelse för 

patienten och de närståendes upplevelse av vården (Socialstyrelsen, 2013). Sjuksköterskan är 

viktig i teamet genom att vara behjälplig i att hålla i vissa kontakter men även genom att 

undervisa de närstående hur de på bästa sätt kan hjälpa patienten, så långt patienten och 

närstående önskar (Bengtsson & Lundström, 2018). Det är bra att ha en tydlig kommunikation 

med närstående så sjuksköterskan får en mer klar bild av hur de närstående ska känna sig 

delaktiga (Bengtsson & Lundström, 2018). Att bara få vara närvarande patienten kan räcka för att 

vara delaktig och det är viktigt att inte pressa den närstående till att vara en del av vården så att 

denna inte utvecklar skuldkänslor (Socialstyrelsen, 2013). Som närstående finns en vilja till att 

gärna ta hand om patienten och ge så god omsorg som möjligt framför allt i det egna hemmet. 

Vidare menar Fridegren och Lyckander att kraften kan ta slut och den vård och omsorg som 
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utförs inte blir tillräcklig, och genom att hjälpa och stötta närstående får även patienten en bättre 

omvårdnad. För att förebygga ohälsa ska de närstående till personer som vårdas i livets slutskede 

erbjudas stöd i olika former av sjukvården (Fridegren & Lyckander, 2013). Fridegren och 

Lyckander (2013) menar att det är viktigt för att de ska orka hantera sin egen sorg och underlätta 

för dem att hantera svårigheter både under sjukdomsförloppet men också efter bortgången.  

 

Tillit-teoretisk utgångspunkt 

Ramirez (2001) som är en spansk-svensk filosof beskriver att begreppet tillit som en inre känsla 

och inte som en yttre händelse eller observerbart fenomen. Han förklarar, för att avgöra om andra 

personer vi möter har närvaro av fenomenet tillit i olika sammanhang, måste vi “jaget”, rannsaka 

oss själva för att göra en jämförelse. Först då kan vi uppfatta den andres närvaro av tillit. Ramirez 

(2001) menar vidare att när han smakar på ordet “tillit” och gör en självrannsakan får han en 

blandning av två signum vilka är ett igenkännande och en förväntan. Med detta menar han att det 

inte går att definiera begreppet tillit utan snarare göra en karakterisering av begreppet. Ramirez 

förklarar att vi tänker på igenkännande och förväntan i samma tanke när tillit uppstår då något 

som sägs är sant eller förväntas vara sant. Men om Tillit endast skulle kopplas samman med 

ärlighet så skulle tillit vara en bristvara. Ramirez förklarar att tillit innebär att kunna skilja på det 

som är sant och det som är lögn eller så kan tillit förklaras som att äga ett kriterium som kan vara 

behjälplig när vi ska ta ställning i olika situationer. Ramirez (2001) belyser den grekiska filosofen 

Aristoteles syn på sambandet mellan tillit och kommunikation i sin avhandling om retorik, och är 

en av våra äldsta urkunder. När Aristoteles skulle känneteckna retorikens syfte användes det 

grekiska ordet Pisteo, som på svenska översätts till övertyga. Men för att få en mer exakt 

översättning då hänsyn tas till den grekiska ordbildningen så är “tillitsskapande” eller 

“övertygande” en mer korrekt översättning.  

Kommunikationen som förs mellan människor grundar sig i tillit och den mänskliga 

kommunikationen kom att bli ett föremål för den aristoteliska retorikens undersökning. Det 

innebär att alla människoskapade system som bevarar olika samhällsordningar grundar sig på en 

tillitsskapande social regel. På så vis kan det förklaras med att Tillit och kommunikation går hand 

i hand. Människan är en varelse som befäster en tillit genom kunskap som genom 

kommunikationen upprättas och genom det utvecklas även kommunikationen. På så vis läggs 

grunden till det mänskliga samhället. Ramirez (2001) beskriver att tillit kan förklaras som en 

känsla och är som en fader till andra begrepp vilka är trygghet, förtrogenhet, välvilja osv. Inom 

de flesta arbets- och kunskapsområden har tillit med dessa dotterbegrepp kommit att bli begrepp 

som mänskligheten ofta återkommer till i olika sammanhang. Ramirez (2001) förklarar vidare att 

risken att tillitsbegreppet ofta objektiveras är stor och att det ses som ett studieobjekt vilket 

resulterar i att tillit är något vi får kunskap om istället för att tillit är något vi får kunskap med. 

Problemet blir då att människor inom olika branscher vill åstadkomma tillit genom att det finns 

olika tekniker till tillitsskapande. Tillitsskapande går dessvärre enligt Ramirez (2001) inte att 

planera då tillit inte går att skapa som ett medvetet objekt eller produkt. Snarare är tillit något 

som växer fram när vi i praktiken gör kloka och genomtänkta handlingar som syftar till att mål 

nås. Fenomenet tillit är lätt att förstöra men svårare att återskapa. Det kan jämföras med ett försök 

till att få tillstånd “inbördesfred” i ett land som är i inbördeskrig. De försök till fred blir förgäves 

då den som ändrar sin attityd till att försöka skapa fred ses som oärlig eller beräknande av 

motståndaren (Ramirez, 2001). 

 

Tillit i vården 

Svensk sjuksköterskeförening har i värdegrund för omvårdnad formulerat begreppet tillit som en 

av de centrala värdegrunderna inom omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Känslan 
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av tillit är involverat i olika fysiska möten människor emellan men också tillit till sig själv 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Människor har generellt sett en bild av en sjuksköterska 

som någon att känna tillit till (Rutherford, 2014). Tilliten som byggs upp mellan patient och 

sjuksköterska ses som en dynamisk process och grunden för att tilliten ska byggas upp är att 

patienten inte enbart ses som den sjuka patienten utan även som en unik individ (Dinc & 

Gastmans, 2013). Vidare beskrivs att relationen till sjuksköterskan upprättas på bästa sätt genom 

att sjuksköterskan inger ett förtroende där patienten står i beroendeställning till sjuksköterskan 

(Dinc & Gastmans, 2013). Tillit mellan sjuksköterskan och närstående byggs upp genom att en 

relation skapas där de visar förtroende gentemot varandra (Aronsson & Karlsson, 2001). Tilliten 

ur närståendes synvinkel har stor betydelse. Om sjuksköterskan inte håller det de har lovat, 

exempelvis att ordna med en extrasäng eller att avsätta den tiden som närstående och 

sjuksköterskan kommit överens om kan tilliten skadas (Rose, 1999). Att sjuksköterskan 

identifierar både patientens och närståendes behov och att dessa behov kan skiljas åt ökar känslan 

av tillit för den närstående (Johnson, 2003).  

Problemformulering  

 

Den palliativa vården är en vårdform som fått ett ökat uppdrag. Syftet med vårdformen är att 

lindra lidande och främja livskvalitet hos patienter i livets slutskede. Ofta läggs mycket resurser 

på patienten men många gånger får de närstående som finns runt patienten inte samma stöd. Det 

ställs höga krav på sjuksköterskan inom den palliativa vården att besitta kunskap och förmåga att 

hantera situationer som krävs vid denna vårdform. Både den sjuke men också dess närstående är 

beroende av denna kompetens som sjuksköterskan besitter, vad gäller vården av patienten utifrån 

dennes behov men också att kompetens finns för att ge de närstående det stöd och hjälp de 

behöver under ett sådant skede. Kunskap och förståelse krävs för att kunna skapa bättre villkor 

inom den palliativa vården, detta för att kunna möta närståendes behov vad gäller delaktighet och 

tillit i vårdprocessen. Vi har därför valt att undersöka de närståendes upplevelser av omvårdnaden 

vid livets slutskede. 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa närståendes upplevelser av omvårdnad vid livets slutskede.  

 

METOD 

 

Design 

 

För att studera valt ämnesområde har litteraturöversikt valts som design. Genom en 

litteraturöversikt får forskaren en överskådlig uppfattning om hur mycket det redan har forskats 

om inom valt ämne (Polit & Beck, 2017). En litteraturöversikt ger också en uppfattning om det 

finns eventuella kunskapsluckor inom både kvalitativ och kvantitativ forskning (Forsberg och 

Wengström, 2016), samtidigt som en bild ges av det aktuella kunskapsläget (Friberg, 2016). När 

en litteraturöversikt utförs ökar möjligheten till att ny forskning träder fram genom att utgå från 

den tidigare vetenskapen inom ämnesvalet (Polit & Beck, 2017). För att försäkra sig om att en 

litteraturöversikt är av god kvalité, dvs hög trovärdighet är det av stor vikt att den är 

reproducerbar (Polit & Beck, 2017). Att en studie är reproducerbar innebär att en forskare kan få 

samma resultat av en tidigare forskning med användning av samma metod (Rosén, 2017). 

Datainsamlingen och analysförfarandet ska kunna redovisas och återskapas för att öka 

trovärdigheten ytterligare (Polit & Beck, 2017). Sammanfattningsvis har endast evidensbaserad 

litteratur och vetenskapliga artiklar använts då syftet med arbetet är att belysa anhörigas 
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upplevelser av omvårdnad vid livets slutskede. Arbetet består till största del av kvalitativa 

forskningsmetoder men även kvantitativ metod har inkluderats.  

 

Urval 

 

Avgränsningar 

I detta arbete har vissa avgränsningar gjorts. Alla sökningsresultat som är äldre än 10 år (2009–

2019) har valts bort för att få en så aktuell kunskapsinhämtning som möjligt. Vidare har 

sökningen efter vetenskapliga artiklar gjort en avgränsning till att endast ta med de som är 

granskade, s.k. peer reviewed. Polit och Beck (2017) beskriver att Peer reviewed innebär att 

artikeln är granskad av andra författare som är experter inom det valda ämnet. 

Endast artiklar skrivna på engelska har tagits med då engelska är det officiella vetenskapliga 

språket (Polit & Beck, 2017). För att kontrollera att artiklarna i pubmed är peer reviewed har 

författarna gått in i varje enskild tidskrift där det framgår. I CINAHL har begränsning gjorts till 

att sökningen ska vara peer reviewed.  

 

Inklusionskriterier  

Inklusionskriterier är enligt Polit & Beck (2017) ett bedömningsunderlag för att tillämpa 

sökningen till det valda ämnet. De artiklar som valts är aktuella och relevanta för ämnesvalet. 

Denna studie baseras på forskning som undersöker närståendes upplevelser av omvårdnad vid 

livets slutskede och som passar litteraturöversiktens syfte. Artiklar som har utgått från 

närståendes upplevelser och perspektiv eller om närstående och patienters upplevelser och 

perspektiv av palliativ vård har inkluderats. All palliativ vård som utförts på olika 

vårdinrättningar såsom hospice, allmän medicinavdelning men också i hemsjukvård har 

inkluderats. De valda artiklarna är kopplade till det sena palliativa skedet. Artiklar som endast 

baseras på myndiga närstående har inkluderats.  

 

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterier innebär att exkludera den information som inte är relevant till det valda ämnet 

(Polit & Beck, 2017). Artiklar som inte baseras utifrån ett omvårdnadsperspektiv har exkluderats 

samt de artiklar som inte har en anknytning till palliativ vård. Artiklar som vill belysa barns 

upplevelser har exkluderats. All forskning som inte har bedrivits i västerländska länder har 

exkluderats för att minska risken för att kulturella skillnader kan påverka resultatet.  

 

Datainsamling 

 

Studien baserades på tolv kvalitativa vetenskapliga artiklar, två med mixad metod samt en 

kvantitativ metod och en integrerad dataanalys har utförts enligt Kristensson (2017). 

En korrekt utförd datainsamling har utförts i olika steg där målsättningen var att identifiera 

relevanta artiklar ur relevanta databaser (Kristensson, 2017). Genom att använda sig av en 

strukturerad sökstrategi ökade chansen till att finna artiklar med hög trovärdighet (Kristensson, 

2017). Vidare beskriver Kristensson (2017) att en avancerad sökstrategi senare användes för att 

göra en tydlig redovisning av hur datainsamlingen inhämtats för att kunna vara reproducerbar 

samt att kunnat påvisa i vilken grad artiklarna varit relevanta. Kristensson (2017) beskriver att det 

finns närmare 20 000 olika MeSH-termer uppdelade i ca 19 MeSH-kategorier. 

Datainsamling har gjorts via flera steg och redovisats i tabellen nedan. Artiklar har sökts via 

databaserna CINAHL och Pubmed. CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature) är den största databasen inom omvårdnad och innehar främst tidskriftsartiklar i bland 

annat omvårdnad, medicin, fysioterapi mm. Via CINAHL har information tagits fram inom 

omvårdnad och sökningen har inriktat sig på palliativ vård. Pubmed innehar en funktion där det 



 

 10

   

  

går att finna tidskriftsartiklar inom bland annat omvårdnad, medicin och odontologi och är den 

främsta databasen inom dessa ämnen. Dessa databaser är formulerade i engelsk skrift (Forsberg 

& Wengström, 2017). Genom svenska MeSH KI har sökord tagits fram genom att använda 

“palliativ vård”, “communication”, “nursing”, “professional-family relations”, “experiences”, 

“hospice”, “terminal care” som sökord. Bibliotekarier på Sophiahemmets bibliotek har bistått 

med hjälp för att ta fram relevanta sökord för att optimera sökningarna.   

Utifrån CINAHL headnings i CINAHL har artiklar tagits fram samt meshtermer i pubmed. De 

booleska termerna AND och NOT har använts för att begränsa sökningen. Den booleska termen 

OR har inte använts då artiklar framtagits utan att behöva utöka sökningen. 

 

Pubmed 

Sökord och sökordskombinationer som används via Pubmed är Palliative care AND professional-

family relations (MeSH-terms), AND communication (MeSH-terms)”, Palliative care AND 

Nursing AND family (MeSH-terms), Palliative care AND nurse (MeSH-terms), Palliative care 

(MeSH-terms) AND family (MeSH-terms) AND Professional-family relations. Palliative care 

(MeSH-terms) AND family, Palliative care (MeSH-major topic) AND communication (MeSH-

major topic) AND family (MeSH-family topic), Terminal care (MeSH-major topic) AND family 

(MeSh-major topic) AND communication. Palliative care (MeSH-terms) AND family-

professional relations (MeSH-terms) AND empathy (MeSH-terms). Terminally ill (MeSH-terms) 

AND family (MeSH-terms) AND death (MeSH-terms) AND caregiver (MeSH-terms). Palliative 

care (MeSH-terms) AND pain management (MeSH-terms) AND hospice (MeSH-terms). 

Palliative care (MeSH-terms) AND communication (MeSH-terms) AND family (MeSH-terms) 

AND prognosis (MeSH-terms). Terminal care (MeSH-terms) AND family (MeSH-terms) AND 

bereavement (MeSH-terms) AND hospitals (MeSH-terms) NOT children (MeSH-terms).  

 

CINAHL: Via CINAHL har sökordskombinationer Hospice and palliative nursing (mesSH-

terms) AND family attitudes AND terminal care (MeSH-terms) AND support (meSH-terms)  
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Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed samt CINAHL. 

Databas 

Datum 
Sökord Antal 

träffar 
Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

Pubmed 

2019-11-12 

 Palliative care (MeSH-terms) 

AND Professional-family 

relations (MeSH-terms) AND 

communication (MeSH-terms) 

 163  25  7  4 

Pubmed 

2019-11-

13 

  Palliative care (MeSH-terms) 

AND Nursing (MeSH-terms) 

AND family (MeSH-terms) 

50   12  6  1 

Pubmed 

2019-11-

20 

Palliative care (MeSH-major 

topic) AND communication 

(MeSH-major topic) AND 

family (MeSH-major topic) 

54 37 23 2 

Pubmed  

2019-11-

20 

Terminal care (MeSH-major 

topic) AND family (MeSH-

major topic) AND 

communication (MeSH-major 

topic) 

149 53 17 3 

CINAHL 

2019-11-

20 

 

 

Hospice and palliative nursing 

(meSH-terms) AND support 

(meSH-terms) AND family 

attitudes (meSH-terms) 

189 74 24 1 

Pubmed 

2019-12-

02 

palliative care (meSH-terms) 

AND family-professional 

relations (meSH-terms) AND 

empathy (meSH-terms) 

27 20 10 1 
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Pubmed 

2019-12-

02 

Terminally ill (meSH-terms) 

AND family (meSH-terms) 

AND Death (meSH-terms) 

AND caregiver (meSH-terms) 

6 6 3 1 

Pubmed 

2019-12-

02 

palliative care (meSH-terms) 

AND pain management 

(meSH-terms) AND hospice 

(meSH-terms) 

129 53 26 1 

Pubmed 

2019-12-

02 

Terminal care (meSH-terms) 

AND communication (meSH-

terms) AND family (meSH-

terms) AND prognosis (meSH-

terms)  

24 18 7 1 

Pubmed  

2019-12-

03 

Terminal care (meSH-terms) 

AND family (meSH-terms) 

AND bereavement (meSH-

terms) AND hospitals (meSH-

terms) NOT children (meSH-

terms) 

40  23 11 1 

TOTALT 831 321 134 15 

 

Dataanalys 

 

Efter insamling av data har de artiklar som varit relevant i valt ämne bearbetats. Efter en 

noggrann analys av insamlingen har det diskuterats och reflekteras kring hur trovärdig resultaten 

av insamlingen är genom att jämföra och se om det finns en gemensam nämnare och en röd tråd. 

För att på ett bra sätt få en övergripande bild av resultatet genomförs en integrerad analysmetod 

(Kristensson, 2017). I tre steg genomförs denna metod, genomläsning, kategorisering och 

sammanställning av resultat. Till att börja med lästes alla titlar på de träffar som framkom i en 

sökning av båda författarna tillsammans. Därefter gallrades de titlar bort som inte var av intresse 

för det valda ämnet. I de titlar som blev av intresse lästes abstract av båda författarna och 

slutligen valdes artiklar ut och lästes på varsitt håll genom att markera texterna i resultaten med 

färgpennor. Detta för att på effektivt sätt urskilja de olika kategorierna. Sedan sammanställdes 

och jämfördes det som framkommit av båda författarna. Resultaten i analysen ska ställa sig i 

relation till varandra. Artiklarna granskades på nytt i syfte att urskilja likheter och skillnader i 

studierna för att på så sätt slutligen finna den röda tråden (Kristensson, 2017). Efter att ha 
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sammanställt resultatet urskildes kategorier som utformade rubriker i resultatet (Kristensson, 

2017).  

 

Kvalitetsgranskning 

 

En matris ger läsaren en möjlighet att se vilka artiklar som granskats samt om kvaliteten på dessa 

artiklar är hög, medel eller låg (Friberg, 2017). 

Genom Sophiahemmets Högskolas granskningsmall (Bilaga A), framtaget och modifierat ur 

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt William Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) har 

artiklarna granskats utifrån tre kategorier, låg, medel och hög nivå. I matrisen finns en 

klassificering av Randomized Controlled trial (RCT), Clinical Controlled Trial (CCT), Icke-

kontrollerad studie(P), Retrospektiv studie (R) och Kvalitativ studie (K), som 

bedömningsunderlag (Berg, Deckner & Skärsäter, 1999). För att en studie ska vara av hög 

kvalitet menar Berg m fl att metoden ska vara väl genomförd, planerad och väl beskriven. Vid 

studier av medelkvalité innebär att en del av kriterierna på hög nivå inte är uppfyllda men att 

kvalitén värderas högre än låg kvalité och vid en studie av låg kvalité är studien bristfällig och 

otillräcklig (Berg, Deckner & Skärsäter, 1999). Tio av artiklarna i detta arbete var av 

medelkvalité, fem av hög kvalité och noll av låg kvalité. De artiklar som inte baseras på 

forskningsetiska grunder har uteslutits. Författarna har på varsitt håll granskat artiklarna och 

sedan jämfört varandras resultat. Artiklar som inte kopplats till ämnesvalet har direkt gallrats 

bort. De titlar som uppfattats tilltalande har abstracts studerats.Vidare med de abstracts som varit 

av intresse har hela artiklar grundligt studerats.  

För att säkerställa att en systematisk litteraturstudie är välgjord bör den värderas. Detta har gjorts 

genom att författarna ställde sig frågor som, “Vilket är syftet med undersökningen?”, Vilka 

resultat erhölls?” och “Är resultaten viktiga?”. Ingen vedertagen regel finns för att säkerställa 

värderingen men att utgå från dessa frågor i en studie ökar kvaliteten i forskningen (Forsberg & 

Wengström). Det finns bedömningsmallar som är till stor hjälp när en värdering utförs. När en 

kvalitetsgranskning utförs är det bra att väga förtjänster mot brister samt att en helhetsbedömning 

av studien görs (Forsberg & Wengström, 2017). 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Helgesson (2015) beskriver att för att en korrekt forskning ska vara etiskt godkänd ska en analys 

av etiska problem och dilemman som kan uppstå ha gjorts. Etiska dilemman inom forskningen 

beskrivs i vilka värderingar och normer som leder forskningen, samt hur forskarna bedriver sina 

studier (Helgesson, 2015). Den svenska lagen Lag om etikprövning av forskning som avser 

människor, reglerar forskningsetiken i Sverige. Lagen (SFS 2003:460, 1§) syftar till att skydda 

den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Denna lag bidrar till att 

det ställs krav på att en viss typ av forskning måste genomgå tester i etikprövning. Det gäller 

forskning som tillhandahåller personliga uppgifter, dvs uppgifter som kan bindas till en individ 

(Kjellström, 2017). I Helsingforsdeklarationen som World Medical Education antog och som 

skapades år 1964, finns riktlinjer för hur forskning bör bedrivas. Denna deklaration värnar i första 

hand om människors rättigheter och värde. Genom att följa riktlinjerna i 

Helsingforsdeklarationen innebär det att ett informerat samtycke har funnits. Informerat samtycke 

innebär att enskilda personer som deltar i studien är med frivilligt, deltagaren ska vara väl 

informerad om studien och ha förstått innebörden av studien (Kjellström, 2017). Vidare menar 

Kjellström (2017) att forskningsetiken är som ett skydd för de som deltar i en forskning. För att 

en studie ska vara etisk finns tre krav. Den ska belysa relevanta frågor, forskningen ska ha som 

mål att uppnå en god kvalitet samt att genomförandet av forskningen ska genomföras på ett etiskt 

vis (Kjellström, 2017). Detta arbete har utformats ur en neutral vinkel på så vis att personliga 
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åsikter inte har vägts in. I detta arbete har endast studier där respekt för patientens 

självbestämmande tagits med men också hänsyn till vårdandet av patient och närstående 

(Sjuksköterskeförening, 2010). Innan ett arbete påbörjas ska det tas hänsyn till att etiska 

överväganden görs genom att studier väljs utifrån att en etisk kommité noggrant utför etiska 

analyser av studien (Forsberg & Wengström, 2017). I litteraturöversikten har information samlats 

in då det lästes igenom och analyserades för att på så sätt bekräfta att all datainsamling har en 

forskningsetisk utgångspunkt (Forsberg & Wengström, 2017). 

RESULTAT 

 

Efter inläsning av båda författarna har 15 vetenskapliga artiklar summerats till fem kategorier 

som visade sig vara av störst vikt ur närståendes perspektiv. Dessa kategorier är närståendes 

behov av att bli informerade, närståendes upplevelser av symtomkontroll, närståendes 

upplevelser av att får en vårdarroll, närståendes upplevelser av att leva med döden intill och 

närståendes behov av emotionellt stöd.  

 

Närståendes behov av att bli informerade 

 

Johannesdotter och Hjörleifsdotter (2018) har i sin studie med 20 närstående till patienter som 

vårdats i palliativ vård på akut medicinsk avdelning samt ett vårdhem undersökt närståendes 

erfarenheter av att kommunicera med hälso- och sjukvårdspersonal. Resultatet i studien visade att 

kommunikationen är mer än bara en konversation och hur andra aspekter påverkade 

kommunikationen. Bland annat vårdpersonalens utseende, beslutsfattande och respekt spelade in. 

En annan studie från Nya Zeeland har undersökt närståendes upplevelser om övergången från 

kurativ till palliativ vård. Studien resulterade i att närstående inte blir informerade om patientens 

nytillkomna symtom och hälsostatus, så pass att de inte var medvetna om när vården övergick i 

palliativ vård (Frey, Foster & Boyd, 2017). Johannesdotter och Hjörleifsdotter (2018) förklarar 

hur närstående fått sitta i timmar med patienten utan att få någon som helst information och 

uppmärksamhet vilket bidrog till osäkerhet och misstro i vårdandet av patienten. De negativa 

aspekterna i kommunikationen enligt tre av deltagarna i studien var att de upplevde respektlöshet 

genom att de ignorerades när de ville ge synpunkter i vårdandet av patienten (Johannesdotter & 

Hjörleifsdotter, 2018). I en norsk studie av Lind, Lorem och Nortvedt (2011) har närstående till 

patienter som har vårdats i livets slutskede intervjuats 9–12 månader efter patientens död. I 

studien har det forskats kring hur närstående till patienter som har vårdats palliativt upplever sin 

aktiva roll när beslut fattas gällande patienters önskemål i deras vårdprocess. I studien 

framkommer det att “vänta och se” är ett vedertaget nyckelbegrepp som vårdpersonal ofta 

uttrycker när närstående vill bli informerade, vilket resulterar i att närstående upplever att de får 

kriga sig fram när de ville bli delgivna information (Lind, Lorem och Nortvedt, 2011). I en studie 

har ett kommunikationsverktyg i form av en röstdagbok utvärderats för att se om 

kommunikationen underlättas mellan närstående och vårdpersonal (McEvoy, Scott och 

Blenkinsop, 2018). I denna studie framgår det att kommunikationen är ett genomgående problem 

där det uttrycks missnöje i informationsöverföring. Studien resulterade i att närstående kände att 

de hade fått gehör för de synpunkter de hade. Krawczyk och Gallagher (2016), rapporterar att 

närstående upplevde att de inte förstod att patienterna var i så dåligt skick. De var inte medvetna 

om att de vårdades i den sena palliativa fasen. Samma studie beskrev att närstående upplevde att 

de inte fick rätt information eller någon information överhuvudtaget, om patientens hälsostatus. 

En närstående beskriver att patienten hade repat sig tidigare från en försämring i sjukdomen och 

att den sena palliativa fasen kom chockartat. En deltagare hade tankar om att personalen på den 

palliativa avdelningen inte delgav information för att skydda henne. Hon hade önskat att hon fick 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krawczyk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27405352
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gallagher%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27405352
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mer rak och tydlig information, vilket förmodligen hade lett till att dödsfallet inte hade kommit 

som en chock i samma utsträckning. Bristen på information ledde till att vissa deltagare undrade 

om de hade gjort något fel. De kraftiga andetagen som i sig är ett tecken på att döden är nära, 

trodde de närstående att de hade orsakat (Krawczyk & Gallagher, 2016). Bussmann, Muders och 

Zahrt-Omar (2013) har studerat närståendes upplevelser av omvårdnaden i palliativ vård. 

Närstående önskade att de hade blivit bättre informerade om vården och att informationen 

delgivits på en nivå som är begriplig. Det framkom också att de önskade mindre byråkrati i 

informationshanteringen då de var tvungna att fylla i blanketter ofta. Alfaya Góngora Mdel, 

Bueno Pernias och Hueso Montoro (2016) undersöker i sin studie förväntningar hos patienter och 

närstående i möten med palliativt vårdteam. De fann i sin studie att närstående inte ville att 

patienterna skulle bli informerade om den dåliga prognosen i deras hälsostatus. I en annan 

situation i samma studie krävde närstående att patienten skulle vara närvarande när informationen 

av den dåliga prognosen skulle delges.  

 

Närståendes upplevelser av symtomkontroll 

 

I en studie av Bainbridge och Seow (2018) har det undersökts hur närstående till patienter 

prioriterade symtomlindring samt inom vilken typ av palliativ vårdinrättning som fick bäst betyg 

i symtomlindring. Deltagarna (närstående) ansåg att symtomlindringen var betydligt bättre på ett 

hospice än i hemsjukvården. De närstående ansåg att den fysiska smärtan i det sena palliativa 

skedet var viktigast att lindra medan de andliga behoven var lägst prioriterat. Frey, Foster och 

Boyd (2017) belyser i deras studie att symtomlindring av smärta och ångest ansågs högt 

prioriterat för de närstående. Vidare visar studien att närstående fick känslan av maktlöshet när 

dessa symtom inte lindrades. En engelsk studie gjordes för att undersöka om symtomkontroll för 

smärta ansågs förbättras med ett kommunikationsverktyg i form av en röstdagbok som tidigare 

nämnts, medan agitation och andning inte visade på någon förbättring (McEvoy, Scott och 

Blenkinsop, 2018). I en annan studie av Lees, Mayland och West (2014) framgår det att 

närstående till patienter har negativa upplevelser till symtomkontrollen där det ansågs av 

närstående att patienterna inte fått tillräckligt hög dos av smärtlindring samt behandling mot 

rastlöshet. Bussmann, Muders och Zahrt-Omar (2013) belyser också i deras studie hur närstående 

upplever att patienter inte får tillräckligt med smärtlindring i det sena palliativa skedet. Några 

närstående upplevde också att livsuppehållande behandlingar eventuellt bör ses över och avslutas 

tidigare i syfte att minska lidandet för palliativt sjuka patienter (Bussmann, Muders och Zahrt-

Omar, 2013).  

 

Närståendes upplevelser av att få en vårdarroll 

 

Mason och Hodgkin (2019) har i en studie undersökt i vilken utsträckning närstående till 

patienter som vårdas i livets slutskede upplever att de är förberedda i att vårda den sjuke 

familjemedlemmen. Undersökningen visade att deltagarna upplevde konflikter mellan sig själva 

som vårdgivare, kliniken och patienten, konflikter mellan sig själva som vårdgivare och 

ekonomiska/juridiska system. De upplevde även inre konflikter där patientens önskemål att få 

vårdas hemma ända in i döendet och deras egen osäkerhet till att bemästra en sådan situation 

(Mason & Hodgkin, 2019). Janze och Henriksson (2014) belyste ett övergripande problem där 

deltagarna kände en ängslan över att vårda sin kära samtidigt med vetskapen om att döden inom 

snar framtid kommer att inträffa. I studien framgår det att deltagarna hade en känsla av ensamhet 

som vårdgivare i egna hemmet gentemot den hemsjukvård som konsulterar vårdtjänster i 

förhållande till att patienterna vårdas på sluten vårdavdelning (Janze & Henriksson, 2014). Breen, 

Aoun och O'Connor (2018) beskriver i deras studie att närstående till palliativt sjuka 

personer som vårdas i sitt hem upplever det som ett privilegium att få vårda patienten. En 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krawczyk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27405352
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gallagher%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27405352
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bainbridge%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28610431
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seow%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28610431
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Breen%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29499235
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aoun%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29499235
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%27Connor%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29499235
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deltagare menade att det är många som inte har möjligheten av bland annat ekonomiska skäl ta 

hand om patienten i livets slutskede. En annan närstående i studien beskrev hur hennes man varit 

orolig över att få vårdas på en klinik eller ett vårdhem, men inte behövde det då deltagaren hade 

möjligheten att vårda patienten, vilket kändes bra för alla inblandade. Breen, Aoun och O'Connor 

(2018) belyser också negativa aspekter i vårdandet av sin patienten. En deltagare beskrev hur det 

påverkade det sociala livet och förklarade att hon befann sig i en stressfull situation där hon 

önskat att dygnet hade fler timmar. En annan närstående beskriver att han bollar mellan att sköta 

sitt heltidsarbete samtidigt som han ska sköta allt hushållsarbete (Breen, Aoun och O'Connor, 

2018). Med vetskapen om att patienten var i ett mycket sårbart tillstånd tryckte de närstående bort 

sina egna känslor för att verka stark inför patienten (Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn, 

2012). 

 

Närståendes upplevelser av att leva med döden intill 

 

Janze och Henriksson (2014) har i sin studie belyst att samtidigt som närstående utför omvårdnad 

åt patienten blir de hela tiden påminda om det stundande dödsfallet. Denna påminnelse fanns 

alltid med i tankarna men i olika grader. När patienten hade sämre episoder i sjukdomen eller när 

patienten var på dåligt humör eller extra orolig var tankarna om döden mer påtagliga än vanligt. 

Att förbereda sig för hur det faktiskt kommer att kännas när dödsfallet inträffar kunde deltagarna 

inte förutse (Janze & Henriksson, 2014). I en annan studie förklarar de närstående att det var 

svårt att förbereda sig för det kommande dödsfallet under tiden som patienten levde (Breen & 

Aoun, 2018). Vidare i samma studie berättas det om hur närstående många gånger har trott att 

patienten var på väg att dö men återhämtat sig, att sjukdomen är som en “berg och dalbana” och 

att det bara är att ta en dag i taget (Breen & Aoun, 2018). Att ta vara på den tiden som finns kvar 

med varandra då vetskapen om att dödsfallet kan träda in inom snar framtid var viktigt för de 

närstående (Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn, 2012) 

Närståendes behov av stöd  

 

I Bussmann, Muders och Zahrt-Omar (2013) studie belyser de vikten av att närstående till 

palliativt sjuka patienter är i behov av emotionellt stöd både under vårdtiden men också efter 

dödsfallet. Närstående beskrev att de hade behövt mer stöd med att hantera sin sorg och hur 

ensamma de känner sig i sorgen. En annan närstående i studien beskriver chocken över hur 

påtaglig sorgen är som infinner sig efter dödsfallet trots att hen under hela vårdprocessen haft 

vetskapen om att patienten inom snar framtid kommer avlida. Lees, Mland, West (2014) belyser 

vikten av sjuksköterskans sinnesnärvaro runt närstående och patienten för att ge en känsla av 

lugn och harmoni för de närstående. I en studie gjord av Totman, Pistrang och Smith (2015) 

uppger närstående till patienter som vårdas i hemmet att de kände behov av stöd från vården då 

de upplevde att de hade ett stort ansvar i patientens välbefinnande. När kontaktsjuksköterskan 

var närvarande i hemmet kände de närstående en stor lättnad över att få dela ansvaret med någon 

professionell. I samma studie framgår det att fem deltagare upplevde att de inte fick det stödet 

som de hade behövt. Dessa närstående lade ner många timmar på att hålla i alla trådar genom att 

sitta i många telefonsamtal med olika vårdinrättningar som kretsade kring patienten (Totman, 

Pistrang och Smith, 2015). Empati och medkänsla är viktiga aspekter i det emotionella stödet till 

närstående menar Lundberg, Olsson och Furst (2013), som vidare belyser de närståendes 

uppskattning av att sjuksköterskan på ett tydligt sätt visade att hen förstod hur de närstående 

känner. I studien framgår det hur den goda eftervården av närstående uppskattades. En deltagare 

berättade hur uppskattande det var när sjuksköterskan sa till de närstående att de får stanna så 

länge de behöver. I samma studie var det även negativa upplevelser i hur de närstående 

behandlats precis efter dödsfallet, där sjuksköterskan var tydlig med att de får skynda sig med att 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Breen%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29499235
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aoun%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29499235
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%27Connor%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29499235
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%27Connor%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29499235
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Breen%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29499235
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aoun%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29499235
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%27Connor%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29499235
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Totman%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25634637
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pistrang%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25634637
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Totman%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25634637
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pistrang%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25634637
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ta farväl av den avlidne patienten då de behövde salen (Lundberg, Olsson och Furst, 2013). 

Mason och Hodgkin (2019) förklarar i sin studie att närstående önskade mer stöd vid 

övergången från att ha en vårdande roll till förlusten av patienten. Närstående från Breen, Aoun 

och O'Connors (2018) studie beskrev att de kände ett emotionellt stöd då de upplevde att 

sjuksköterskorna visade på god kompetens i palliativ vård. En deltagare beskrev att det kändes 

bra att dela sina tankar med sjuksköterskan i den palliativa vården och det märktes att hon 

delade dessa svåra samtal med andra närstående dagligen. Däremot framgick det att samma 

deltagare i studien hade upplevt dåligt bemötande från doktorerna. Deltagarna saknade deras 

empatiska och värmande förhållningssätt till bemötande, men fick förklarat för sig att de var 

underbemannade.  

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Information 

I den svenska palliativa vården är det inte bara patienten som ska uppmärksammas. Närstående 

vars familjemedlemmar som vårdas i livets slutskede ska även de erbjudas stöd (Socialstyrelsen, 

2013). I resultatet i denna studie visade det sig att god informationshantering mellan närstående 

och sjuksköterskor har stor betydelse för närståendes upplevelse av palliativ vård för patienten i 

livets slut. Genom att närstående blir informerade ökar deras känsla av tillit vilket gynnar 

relationen mellan närstående och sjuksköterskan (Aronsson & Karlsson, 2001). Närstående 

upplevde att informationsdelgivning brister i flera avseenden, bland annat besked om var i 

sjukdomsförloppet patienten befinner sig i, besked om övergång från kurativ vård till palliativ 

vård (Frey, Foster & Boyd, 2017). Orsaken till att de inte var medvetna om övergången var på 

grund av att de inte blev informerade om nytillkomna symtom och hälsostatus. Ramirez (2001) 

syn på begreppet tillit är att tilliten människor emellan byggs upp när vi samspelar med andra. 

Tillit beskrivs som ett fenomen och är något vi får kunskap med och inte kunskap om. I 

praktiken innebär det att tilliten uteblir när vårdpersonal inte förmedlar information i den 

utsträckning som närstående önskar. De närstående upplevde också att de inte fick tillräckligt 

med information gällande tips och råd gällande god omvårdnad till patienter som vårdats i 

hemsjukvård. I Johannesdotter och Hjörleifsdotter (2018) studie visade det sig att 

kommunikation är mer än bara en konversation då så mycket annat spelar in. Att förmedla 

information med respekt för närstående och patientens speciella situation hade stor påverkan på 

hur närstående upplever den palliativa vården. Det visade sig också att delge information med en 

känsla av empati gav närstående positiva upplevelser av den palliativa vården. Känsla av 

osäkerhet och misstro var kopplat till att inte få tydlig information om aktuell hälsostatus och 

om hur prognosen var. När närstående ville ge information i form av synpunkter om patientens 

vård upplevde de att de ofta blev ignorerade. När närstående inte får tillräckligt med information 

om exempelvis döendeprocessen och vilka symtom som uppkommer vid döendet, riskerar de att 

få tankar om de har gjort något fel. Fel på så vis att de inte har larmat vid exempelvis kraftiga 

andetag som ju är en del av döendeprocessen (Krawczyk & Gallagher, 2016). När närstående 

vill framföra patientens önskemål är det inte ovanligt att de känner att de inte blir lyssnade på 

(Lind, Lorem och Nortvedt, 2011). I en spansk studie visade det sig att närstående inte vill att 

patienter ska bli informerade om den dåliga prognosen och när samtal skulle hållas angående 

hälsostatus vill närstående prata enskilt med läkaren och sjuksköterskan. En annan brist i 

information är att vårdpersonalen ofta använder ordval som är svåra att begripa för de som inte 

har en sjukvårdsutbildning (Krawczyk & Gallagher, 2016). Risken finns att närstående låtsas att 

förstå vad informationen betyder för att verka kunnig och påläst (Krawczyk & Gallagher, 2016). 

Ramirez (2001) beskriver att tillit är lättare att förstöra än att återskapa. Det innebär att när 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Breen%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29499235
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krawczyk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27405352
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gallagher%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27405352
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krawczyk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27405352
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gallagher%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27405352
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gallagher%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27405352
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sjuksköterskan inte håller det hon lovat till närstående hotas tilliten och kan bli svår att 

återskapa.  

Närståendes upplevelser av symtomkontroll 

I enlighet med Bainbridge och Seow (2018) var det tydligt i resultaten att den närstående ansåg 

att symtomkontroll av patienten var viktig för deras upplevelse av den palliativa vården. 

Bengtsson & Lundström (2018) belyser att lindra fysisk smärta tillhör den vanligaste 

omvårdnadsåtgärden. Generellt ansåg närstående att den fysiska smärtan och den ångesten hade 

störst betydelse för symtomkontrollen och att symtomlindringen var bättre på ett hospice än i 

hemsjukvården. I en studie av Bussmann, Muders och Zahrt-Omar (2013) upplevde närstående 

att patienterna i det sena palliativa skedet var otillräckligt smärtlindrade och att de 

livsuppehållande behandlingarna pågick för länge så att lidandet blev onödigt långt. Tillit bygger 

enligt Ramirez (2001) på en sammanblandning av förväntan och igenkännande. De närstående 

har en förväntan på vårdpersonalen att symtomen ska lindras i den utsträckning de önskar så att 

patienterna inte lider. När närstående upplever att symtomen inte lindras på ett tillfredsställande 

vis, hotas tilliten att raseras. Det var vanligt att närstående fick en känsla av maktlöshet över 

vårdprocessen när dessa symtom inte lindrades i den utsträckning de önskade. Bengtsson & 

Lundström (2018) belyser däremot att smärtlindring tillhör den vanligaste omvårdnadsåtgärden 

vilket motsätter sig vissa närståendes upplevelser av dålig smärtlindring. McEvoy, Scott och 

Blenkinsop (2018) har i deras studie undersökt en röstdagbok som fungerar som ett 

kommunikationsverktyg för närstående och patienter. Syftet med röstdagboken var att förbättra 

kommunikationen mellan vårdgivare och närstående, genom att spela in muntligt det som inte 

upplevs tillräckligt bra. Slutligen bidrog röstdagboken till förbättrad kommunikation mellan 

närstående och vårdgivare. 

 

 

 

Närståendes upplevelser av att få en vårdarroll 

Resultatet visar att närstående till patienter i palliativ vård vanligen tar på sig en vårdarroll, 

framförallt då patienten vårdas i sitt hem. Närstående upplever ofta att de har inre konflikter om 

patientens önskan om att få vårdas och dö hemma samtidigt som tilliten till sig själva att bemästra 

en sådan situation eftersom kunskaper i omvårdnad var begränsad (Mason & Hodgkin, 2019). Att 

känna sig trygga till att bemästra en sådan situation hade möjligtvis kunnat förbättras om 

kommunikationen och informationsdelgivningen om patientens hälsostatus och prognos hade 

varit tydligare. Med det hade tilliten till sig själva ökat då kommunikation medför en känsla av 

tillit. En generell upplevelse bland deltagarna var att vårda med vetskapen om att döden inom 

snar framtid kommer inträffa (Janze och Henriksson, 2014). Vidare var det vanligt att närstående 

kände sig ensamma i större utsträckning än när patienterna vårdades på en sluten vårdavdelning. 

En del närstående ansåg att det var ett privilegium att få vårda patienten hemma. En närstående i 

en studie kände en tacksamhet i att få vårda patienten hemma då andra som var i samma situation 

inte hade den möjligheten på grund av ekonomiska skäl (Breen, Aoun och O'Connor, 2018). 

Vårdarrollen medförde också att axla ett stort ansvar samtidigt som de vanligen vid sidan av 

vårdandet hade heltidsarbeten. Det resulterade i att närstående upplevde sig utmattade. Vidare 

fick de bortprioritera sina övriga sociala relationer då tiden inte räckte till (Breen, Aoun och 

O'Connor, 2018).  

 

Närståendes upplevelser av att leva med döden intill 

Närstående upplevde att de ständigt blir påminda om döden och döendet i samband med att vårda 

patienten. Denna påminnelse ökade i omfattning då patienten hade sämre episoder i sin sjukdom 

(Janze och Henriksson, 2014). Att förbereda sig för det kommande dödsfallet var omöjligt enligt 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bainbridge%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28610431
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aoun%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29499235
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närstående. Existentiella tankar som ofta drabbar den som befinner sig i livets slutskede drabbar 

inte bara patienten utan även de närstående som lever bredvid. Dessa existentiella tankar bidrar 

till att döden och döendet ofta kommer upp i tankarna (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017). 

Även om bortgången av patienten inte kom som en chock så blev sorgen över bortgången inte 

mindre påtaglig för det. Närstående beskrev även att de många gånger trott att patienten ska dö 

men att de mot förmodan återhämtat sig vilket gjorde att de närstående aldrig riktigt visste vad de 

hade att förvänta sig (Breen & Aoun, 2018). Med vetskapen om att leva med döden intill bidrog 

det till att närstående tog vara på den tiden som fanns kvar (Ward-Griffin, McWilliam & 

Oudshoorn, 2012).  

Närståendes behov av emotionellt stöd  

I den palliativa vården i Sverige ingår närståendestöd, och enligt närstående råder det generella 

brister i stöd till närstående. Det framgick i resultaten att närstående upplevde att de kände sig 

ensamma i sin sorg och att de hade behövt hantera sorgen genom att dela dessa svåra samtal 

med någon som besitter professionella kunskaper i stödsamtal, både under vårdprocessen men 

också efter bortgången då ensamheten efter bortgången ofta blir påtaglig (Bussmann, Muders 

och Zahrt-Omar, 2013). Att som sjuksköterska visa medkänsla och empati spelade stor roll i 

närståendes upplevelser av emotionellt stöd. För att inge förtroende till att skapa tillit så att 

närstående vill dela med sig av sina tankar, är kommunikationen avgörande då tilliten mellan 

människor skapas genom kommunikationen (Ramirez, 2001). De närstående upplevde det 

stödjande då sjuksköterskan visade förståelse till den sorg de upplevde. Sjuksköterskans närvaro 

i hemsjukvården upplevdes även det stödjande då närstående kunde dela ansvaret med någon 

(Bussmann, Muders och Zahrt-Omar, 2013). Närstående påtalade negativa upplevelser av 

eftervården genom att sjuksköterskan försökte påskynda familjen att ta farväl då de snart 

behövde salen. Andra närstående i samma studie upplevde gott bemötande precis efter dödsfallet 

då de blev informerade att de fick stanna så länge de önskade (Lundberg, Olsson och Furst, 

2013). Genom att sjuksköterskan identifierar närståendes och patientens behov och att dessa 

behov inte nödvändigtvis är samma behov ökar närståendes tillit till sjuksköterskan (Johnson, 

2003). I denna litteraturöversikt har författarna funnit att det saknas forskning till närståendes 

individuella behov och att deras behov ofta kopplas ihop med patienten vilket (Johnson, 2003) 

bekräftar i sin studie. Genom att forskning fortsätter att bedrivas relaterat till närståendes 

individuella behov ökar förutsättningen till att närstående kan vårda patienten och inte förlora 

sin egen hälsa på kuppen. De flesta människor kommer att uppleva palliativ vård, antingen som 

patient eller närstående. Denna studie kan ses som en samhällsrelevant forskning då tanken är att 

den ska bidra till bättre hälsa till de närstående som lever vidare i samhället efter patientens 

bortgång.  

I de valda artiklarna har inte begreppet tillit nämnts, men genom att läsa mellan raderna är det 

underförstått att tillit har stor betydelse för närståendes upplevelser av den palliativa vården. Det 

är underförstått genom att tillit är en förutsättning och en grundsten till att närstående till 

patienter i den palliativa vården ska känna sig trygga då vårdpersonalen har en maktposition i 

förhållande till patienten och de närstående som är i beroendeställning vilket framgår i resultatet.  

Hållbarhet 

Anåker och Elf (2014) har gjort en studie där syftet med forskningen var att förklara begreppet 

hållbarhet i omvårdnad samt att utforma en definition av begreppet för att underlätta hur 

hållbarhet i den kliniska omvårdnaden kan tillämpas. Genom att värna om närstående och deras 

hälsa ökar chansen till att närstående kan komma ur en kris och gå vidare med sina liv på ett mer 

hälsosammare sätt. Kriser som utvecklas till depressioner kan hämmas eller mildras genom att 

ha ett hållbart tänk. Att fokusera mer på närstående bidrar till ökad hållbarhet.  
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Metoddiskussion  

 

Innan arbetet påbörjades och innan definitivt beslut om ämnesval, utfördes en översiktlig analys 

av hur mycket det redan forskats i valt ämne. Det resulterade i att mycket forskning hade gjorts i 

det valda ämnet, därav valdes litteraturöversikt som metod. Enligt Forsberg och Wengström 

(2017) är litteraturöversikt en vedertagen metod då mycket forskning kring ämnet redan finns. 

Enligt Kristensson (2017) föredras litteraturöversikt som metod då en sammanställning av 

andras färdiga forskningsresultat ges. En risk med en litteraturöversikt är att det kan brista i 

tillförlitlighet (Forsberg & Wengström, 2017). Ett alternativ hade varit att använda en 

systematisk litteraturöversikt vilket minskar risken för godtycklighet i studier (Rosén, 2012). Att 

systematisk litteraturöversikt inte har valts som metod i denna studie är på grund är på grund av 

att det är ett mer tidskrävande arbete då allt som finns skrivet i ämnet måste granskas grundligt 

(Kristensson, 2017). På grund av den begränsade tid som var avsatt till detta arbete valdes 

litteraturöversikt. Femton artiklar valdes ut efter noggrann inläsning av båda författarna och alla 

studier har ägt rum i västerländska länder. Anledningen till att vår forskning har begränsats till 

västerländsk härkomst är på grund av att det palliativa synsättet är relativt likvärdig (Östlundh, 

2017). Det positiva med att begränsa sökningen geografiskt är att det är lättare att tillämpa 

resultatet i den kliniska vården då resultaten av de valda artiklarna inte skildes åt märkbart. 

Samtliga artiklar är peer reviewed granskade och skrivna i engelsk skrift. Alla närstående som 

deltagit i samtliga studier har passerat myndighetsgränsen. Forskarna som har utfört studierna 

har fokuserat på de närståendes upplevelser i de olika palliativa vårdinrättningarna som bland 

annat hospice, hemsjukvård och palliativa vårdenheter men även allmänna medicinska 

sjukvårdsavdelningar. Tolv av artiklarna är av kvalitativ metod, en kvantitativ samt två av mixad 

metod. På grund av att ämnesvalet har varit att belysa närståendes upplevelser av omvårdnad har 

de flesta vetenskapliga artiklarna varit av kvalitativ metod (Kristensson, 2017). Analysen av 

artiklarna sammanfattade 5 kategorier som visade sig ha stor betydelse ur närståendes perspektiv 

i den palliativa vården. I de valda artiklarna har inte begreppet tillit, som är arbetets 

vetenskapliga teoretiska utgångspunkt nämnts, men genom att läsa mellan raderna är det 

underförstått att tillit har stor betydelse för närståendes upplevelser av den palliativa vården. 

Genom att artiklarna inte är äldre än 10 år har denna studie grundats på aktuell forskning 

(Östlundh, 2017). De identifierade kategorierna i de 15 vetenskapliga artiklarna överensstämmer 

med varandra, oavsett om de är 10 år eller 1 år gamla. Med noggrann eftertanke kan det bero på 

att forskningen inte har uppdaterats tillräckligt då resultaten är likvärdiga trots ålder på artiklar. 

En annan tanke är att närståendes upplevelser av att leva bredvid en person i livets slutskede är 

att sorgen och reaktioner på hur palliativ vård bedrivs är densamma oavsett i vilken kontext eller 

tidsepok den befinner sig i. Några av artiklarna har relativt stort antal bortfall men författarna i 

artiklarna har nämnt i metoden att antalet deltagare som inkluderats i dessa studier har varit 

tillfredsställande högt för att sammanställa ett resultat. Artikelsökningen har främst databasen 

Pubmed använts men även CINAHL. Dessa databaser har ett omfattande utbud av artiklar inom 

ämnet omvårdnad med dess omvårdnadsproblem (Karlsson, 2012). Dessa två databaser var 

tillräckligt för att finna artiklar som täcker syftet med detta arbete. För att hitta relevanta sökord 

har synonyma begrepp återfunnits i svenska mesh. De booleska termerna som använts är AND 

och NOT för att utöka samt begränsa sökträffarna. Den booleska termen OR har använts men i 

dessa sökningar har inga inkluderade artiklar tagits fram. Därav finns inte den termen med i 

sökordstabellen. Då begreppet närstående inte finns på engelska översattes detta begrepp till 

“family” eller “family member” vilket inte helt överensstämmer med definitionen av begreppet 

närstående. Närstående behöver nödvändigtvis inte vara en familjemedlem då en närstående kan 

vara en person som står en nära oavsett biologisk anknytning.  

Sökord som “experiences” och “relatives” användes i början av sökprocessen. Dessvärre kunde 

inga relevanta artiklar som besvarade syftet hittas. “Communication” blev istället ett sökord som 
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gav fler relevanta artiklar och besvarade vårt syfte. En bibliotekarie på Sophiahemmets högskola 

gav som förslag att använda “communication” som sökord. 

Artikeln “Listening to the family´s voice: evaluation of a tool to improve symptom control and 

communication” avviker från övriga valda artiklar då den syftar till att utvärdera ett 

kommunikationsverktyg i form av en röstdagbok. Röstdagboken bidrog till bättre 

kommunikation mellan vårdpersonal och närstående. Anledningen till att denna studie 

inkluderas i detta arbete är för att uppmärksamma att forskning ger resultat till att förbättra den 

palliativa vården och att närstående har en betydande roll. En begränsning av att belysa endast 

vuxna närståendes upplevelse av palliativ omvårdnad gjordes. Om närstående under 18 år hade 

inkluderats hade syftet breddats till att belysa ålderns påverkan i livets slutskede. Det var inte 

syftet med detta arbete och därför har endast artiklar med vuxna närstående inkluderats. Inga 

begränsningar har gjorts relaterat till vilken typ av sjukdom patienten har vårdats för då syftet 

med arbete inte var att belysa olika sjukdomar i palliativ vård. Närståendes behov av att bli 

informerade eller emotionellt stöd skiljer sig inte då sorgen av att förlora någon som vårdas i 

livets slutskede är densamma.  

Förförståelse 

Alla människor bär på erfarenheter som de genom livet upplevt och det kan riskera att påverka 

riktningen i en forskningsstudie (Priebe & Landström, 2017). Vidare menar Priebe och 

Landström (2017) att genom att vara medveten om sina fördomar och värderingar minskar risken 

till att ens egna värderingar påverkar studiens resultat. Författarna i detta arbete har granskat 

artiklarna utifrån en neutral synvinkel för att minska riskerna till att egna värderingar kan påverka 

resultatet (Priebe & Landström, 2017).    

 

SLUTSATS 

Palliativ vård är något vi alla mer eller mindre kommer drabbas av oavsett om vi blir patienter 

eller närstående. Resultatet i detta arbete medvetandegör de brister som faktiskt existerar 

beträffande stöd till närstående. Den närmaste närstående vill ofta vara delaktig i patientens vård 

vilket är en tillgång för den palliativa sjukvården. Av den anledningen bör mer fokus på 

närstående och deras behov uppmärksammas i ett större sammanhang.  

Fortsatta studier 

Mer forskning om närståendes behov i den palliativa vården bör göras då det fortfarande finns 

många brister i närståendestöd. Närstående är ofta osäkra i sin vårdarroll och har ofta ingen 

allmän utbildning inom omvårdnad. Det vore betydelsefullt för dem att det utvecklas ett 

utbildningsprogram där de får en övergripande utbildning i omvårdnad så att tryggheten i att 

vårda deras sjuke familjemedlem ökar. 

Klinisk tillämpbarhet 

Genom att införa stödprogram som inte enbart ser till generella behov utan också den enskilde 

närståendes behov skulle det underlätta i den palliativa vården. Ett förslag är att införa 

exempelvis interna utbildningar inom palliativ vård för de som arbetar i branschen, där fokus 

ligger på att våga ställa de obekväma frågorna till de närstående som tex ”Hur mår du 

egentligen?”, som ofta upplevs genant för den som ställer frågan. Det är viktigt att kunna bryta 

isen för att nå fram till den närstående.  
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                                                                                                                                                                 BILAGA A 

 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende  

studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och 

Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                                       VETENSKAPLIG KVALITET 

  

 I = Hög kvalitet II = 

Me

del 

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 väl 

genomförd multicenterstudie med 

adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller 

för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal 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 väl genomförd 

studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. 

Antalet deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få 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 deltagare och 

adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få 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 deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. 

Välplanerad och väl genomförd 

studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få 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. Motiverat 

urval. Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. 

Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Deltagargruppen är otillräckligt beskriven. 

Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

*Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga 

kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Matris över inkluderade artiklar  

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomförde

s) 

 

Titel    Syfte                         Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Delt

agar

e 

(bort

fall) 

Resultat Typ 

Kvali

tet 

Frey R, 

Foster S, 

Boyd M, 

Robinson 

J, Gott M. 

 

2017 

New 

Zealand  

  

Family 

experiences 

of the 

transition to 

palliative 

care in aged 

residential 

care (ARC): 

a qualitative 

study 

Syftet med 

studien är 

att 

utforska 

de 

närstående

s 

upplevelse

r av 

övergånge

n från 

kurativ 

vård till 

palliativ 

vård. 

Design: Kvalitativ studie. 

Urval: Forskningen utgår från en större 

studie där det involverar 52 

anläggningar som har studerat palliativ 

vård. 

Patienterna ska ha avlidit mellan 3–12 

månader före intervjun. 

Datainsamling: Genom fördjupade 

intervjuer med sörjande närstående 

utifrån 9 olika städer. 26 anhöriga 

intervjuades 

Analys: Två av författarna har noggrant 

läst innehållet och därefter har teman 

identifierats. Efter analysen utvecklades 

teman i relation till den bredare 

litteraturen. 

        

26 

 

(0) 

 

Från intervjuerna 

framgick det att det 

var otillräcklig 

information och att 

de anhöriga inte 

kände sig 

involverade i den 

sjukes palliativa vård. 

      K 

 

      II 

Alfaya 

Góngora 

Mdel M, 

Bueno 

Pernias 

MJ, Hueso 

Montoro C, 

Guardia 

Mancilla P, 

Montoya 

Juáres R, 

García 

Caro MP. 

 

2016 

Spanien 

Palliative 

care team 

visits. 

Qualitative 

study 

through 

participant 

observation 

Syftet med 

studien är 

att 

beskriva 

förväntnin

gar och 

känslor 

hos 

patienter 

och 

närstående 

i möten 

med 

palliativt 

vårdteam 

och vilka 

faktorer 

som 

påverkar 

dessa 

faktorer 

Design: Kvalitativ fallstudie 

Urval: Studien genomfördes genom 12 

observationer i den miljön de palliativa 

sjuka vårdas i, i det terminala skedet. Av 

de närstående som observerades var 7 

män och 5 kvinnor i åldrarna 47–81 år. I 

alla dess fall följde en eller flera 

familjemedlemmar med patienterna på 

dessa möten  

Datainsamling: Observation utan icke-

störande faktorer. Totalt 12 stycken 

observerade närstående. 

Analys: En datorprogramvara har 

använts för analys. Primära dokument 

har utformats för att skapa den 

hermeneutiska enheten. Observatören 

har använt sig av anteckningsbok som 

senare har överförts till 

datorprogrammet. 

 12 

 (0) 

Observationerna som 

resulterade i negativa 

förhållanden var att 

det ställdes 

orealistiska krav på 

de närstående samt 

begränsade resurser. 

Observationerna som 

resulterade i positiva 

förhållanden var att 

de närstående kände 

sig väl bemötta och 

tacksamma 

     K 

      

     II 

       

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Matris över inkluderade artiklar  

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomförde

s) 

     Titel    Syfte                      Metod  

                 (Design, urval, 

datainsamling och 

                      analys) 

Delta

gare 

     

(bortf

all) 

        Resultat   Typ 

Kvali

tet 

Bussmann, 

S. Muders, 

P. Zahrt-

Omar, C. 

Luis, P. 

Escobar, C. 

Claus, M. 

Schildmann, 

J. Weber, M 

 

2013 

 

Germany 

 

. 

Improving 

End-of-Life 

Care in 

Hospitals: 

A 

Qualitative 

analysis of 

Bereaved 

Families 

Experiences 

and 

suggestions. 

Syftet med 

studien var 

att 

närstående 

skulle ge 

förslag på 

förbättring

sområden i 

den 

palliativa 

vården, på 

en 

akutavdeln

ing på ett 

sjukhus. 

Design: Kvalitativ design 

Urval: Närstående till patienter som 

vårdats i palliativt skede. 

Datainsamling: Frågeformulär med 

öppna frågor skickades till närstående 

vars familjemedlem hade avlidit. 

Deltagarna valdes slumpmässigt ut.  

Analys: Inläsning av svaren gjordes av 

alla 5 författare. Kodning gjordes för 

att urskilja kategorier. 

 16 

 (0) 

Familjen upplevde 

brister i palliativa 

vården. De önskade 

högre kompetens av 

vårdpersonalen. De 

önskade också ett 

mer holistiskt sätt att 

arbeta på runt 

patienten och 

närstående. Slutligen 

önskade de mer stöd 

till sig själva 

(närstående). 

     K 

 

      I 

McEvoy, 

M, Scott E, 

Blenkinsop 

J, Hamilton 

S 

2018 

England 

Listening to 

the family's 

voice: 

evaluation 

of a tool to 

improve 

symptom 

control and 

communica

tion. 

 

För att 

utvärdera 

kommunik

ationsverk

tyget med 

en 

röstdagbo

k, som 

används 

av familjer 

i 9 

vårdinrättn

ingar. 

Design:Kvalitativ och kvantitativ 

metod 

Urval: Närstående till patienter som 

vårdas i livets slutskede som är mellan 

31-99 år. Datainsamling: Uppgifter om 

patientens ålder, kön, primär diagnos, 

sekundär diagnos samlades in, samt 

hur länge dagboken användes. 

Anhöriga uppgav patientens mest 

aktuella symtom och hur väl dessa 

kontrollerades. 

Analys: De 6 frågorna i dagboken hade 

en poängskala mellan 0–4 med fem 

ämnen som registrerades in i en Excel 

kalkyl. Svarsfrekvensen där symtomen 

kontrolleras ordentligt var av stort 

intresse. 

121 

(9) 

Symtom som oro och 

kräkningar ansåg 

familjen som väl 

kontrollerade. 

Andfåddhet och 

agitation var sämre 

kontrollerat. Familjen 

var positiv till den 

vård som erbjuds till 

både dem själva och 

patienterna. 

     K  

 

      I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Delta

gare 

     

(bortf

all) 

    Resultat   Typ 

Kvali

tet 

Mason 

N, 

Hodgki

n S 

2019 

Australi

en 

Preparedn

ess for 

caregiving

: A 

phenomen

ological 

study of 

the 

experience

s of rural 

Australian 

family 

palliative 

cares. 

 

Syftet 

med 

studien 

är att se 

hur 

anhörig

a till 

patiente

r 

uppleve

r sin 

beredsk

ap till 

vård för 

deras 

sjuka 

närståen

de. 

Design:Kvalitativ metod. Urval: Närstående till 

patienter som vårdas i palliativ vård mellan åldrarna 

55–87. Deltagarna plockades ut via stickprov från 

Specialist Palliative Care Service som ger 

rådgivning till olika samhällsgrupper för palliativ 

vård i den region där studien är utförd. 

Datainsamling: Personliga semistrukturerade 

intervjuer samlades in och dessa intervjuer pågick 

mellan 32 och 83 minuter, av författaren som var 

socialarbetare. Analys: Informationen i intervjun 

analyserades ordagrant av författaren genom 

Interpretative Phenomenological Analys (IPA). 

Analysen genomgick olika steg för att utöka 

noggrannheten 

i analysen. Tillförlitligheten av studien stärktes 

genom b la medlemskontroll under intervjun 

 20 

  (10) 

Studien 

resulterade i 

anhöriga till de 

sjuka upplever 

stor osäkerhet 

till att vårda 

patienterna. De 

tyckte att de 

saknade 

kunskap och 

var rädda för 

det okända de 

stod inför. 

     K  

      

      I 

Ward-

Griffin 

C, 

McWill

iam CL, 

Oudsho

orn A 

2012 

Canada 

Relational 

Experienc

es of 

Family 

Caregivers 

Providing 

Home-

Based 

End-of-

Life Care 

 

Syftet 

med 

studien 

är att 

belysa 

relation

en 

mellan 

patiente

n och 

deras 

närståen

de i 

palliativ 

vård ur 

anhörig

perspekt

iv 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: Närstående till patienter med avancerad 

cancer i åldrarna 50–65 år. 

Datainsamling: 4–6 stycken djupgående 

semistrukturerade intervjuer användes under 6-8 

månaders period. En semistrukturerad intervjuguide 

med öppna frågor användes för att öppna upp till 

diskussioner. 

Analys: Icke-verbala uttryck, kroppsspråk och olika 

nyanser i kommunikationen fördes ner i NUD IST-

programvara. Nyckelfraser kodades och teman 

utformades för att sedan jämföra data och förstå 

förhållandena mellan begrepp och teman. 

 

    4    

  

(0) 

Resultatet i 

denna studie 

visade på hur 

de närstående 

bortprioriterade 

sina egna 

behov i relation 

till sin sjuke 

familjemedlem. 

Närstående 

upplevde stress 

och sömnlösa 

nätter. 

Närstående till 

den sjuka 

prioriterade sin 

tid med den 

sjuka då de 

visste att deras 

tid ihop är 

begränsad. 

     K 

 

     II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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(bortf
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litet 

Janze, 

A 

Henriks

son, A 

2014 

Sverige 

 

Preparing 

for 

palliative 

caregiving 

as a 

transition 

in the 

awareness 

of death: 

family 

carer 

experience

s. 

 

Syftet med 

denna 

studie var 

att 

utforska 

närstående

s 

erfarenhet

er av 

förberedel

se i 

vårdandet 

av deras 

partners. 

Design: Kvalitativ studie. 

Urval: Närstående till palliativt sjuka personer. 

Deltagarna var mellan 40–83 år. Deras 

vårdande inkluderade allt från att följa med till 

sjukhusbesök, hushållssysslor till personlig 

ADL. Datainsamling: 9 intervjuer genomfördes 

varav endast tre närstående intervjuades två 

ggr. De övriga närstående kunde bara 

intervjuas en gång pga. deras partners 

försämring i sin sjukdom. Intervjuerna 

genomfördes av huvudförfattaren under ett 5-

månaders spann. Intervjuerna varade mellan 45 

min-2 timmar och hölls i deras hem. 

Analys: Intervjuerna var bandinspelade och 

analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys 

 8 

  

(2) 

 

Studien resulterade 

i svårigheten som 

anhörig att leva i 

osäkerhet men 

också 

förberedandet inför 

framtiden. 

Förberedelse för 

vårdandet av 

patienten i livets 

slut samtidigt då 

det finns en 

medvetenhet om 

att döden är nära 

sågs som ett 

genomgående 

dilemma av 

deltagarna. 

   K 

 

   II 

Totman

, J. 

Pistrang

, N. 

Smith, 

S. 

Hennes

sey, S. 

Martin, 

J 

2015 

Englan

d 

 

You only 

have one 

chance to 

get it 

right’: A 

qualitative 

study of 

relatives’ 

experience

s of caring 

at home 

for a 

family 

member 

with 

terminal 

cancer 

Syftet med 

studien är 

att 

undersöka 

närstående

s 

utmaninga

r i 

vårdandet 

av 

palliativt 

sjuka i 

hemmet. 

Design: Kvalitativ studie  

Urval: Närstående till palliativt sjuka patienter 

som avlidit. Minimumålder var 21 år och 

kunde tala flytande engelska.  

Datainsamling: 27 semistrukturerade 

intervjuer där de följde ett frågeformulär.  

Analys: Intervjuerna ljudinspelades och 

transkriberades. Analysen gjordes med hjälp av 

NVivo-programvara (QSR international). 

 15 

(10) 

Deltagarnas 

(närståendes) 

erfarenheter av att 

vårda patienterna 

i deras hem var 

varierande. 

Femton teman 

togs fram ur 

studien. 

Sjukvårdspersona

len ansågs vara 

stöttande och 

behjälpliga 

gentemot de i 

vårdandet av 

patienten 

 

  K 

 

  II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Matris över inkluderade artiklar 

 

 

Författa

re 

År (för 

publikati

on) 

Land 
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(bortf

all) 
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Kva

litet 

Krawzy

k M, 

Gallagh

er R. 

2016 

Canada 

 

Commun

icating 

prognosti

c 

uncertain

ty in 

potential 

end-of-

life 

contexts: 

experienc

es of 

family 

members. 

 

Syftet med 

studien var 

att 

undersöka 

närstående

s 

upplevelse

r av hur 

kommunik

ationen 

påverkar 

upplevelse

n av den 

palliativa 

vården. 

 

Design: Mix-metod 

Urval: Närstående som vårdat palliativt sjuka 

patienter den sista veckan i patientens liv. Krav 

på språk att kunna tala var engelska, kinesiska, 

mandarin. Dödsfallet hade inträffat mellan 4–6 

månader efter undersökningen.  

Datainsamling: Data samlades in via uppgifter 

om vilka patienter som dött under en period av 

sju månader mellan 2009 och 2010. 

Undersökningen gjordes via telefonsamtal som 

pågick i ca 30 min 

Analys: Intervjuaren tog anteckningar på det som 

sas direkt vid intervjun. Därefter transkriberades 

innehållet efter varje undersökning. Sedan lästes 

innehållet induktivt av båda författarna för att 

därefter koda och slutligen bilda teman av det 

som tagits fram. 

 

 292 

(202) 

Studien 

resulterade i att 

hälften av alla 

närstående 

upplevde att 

informationen 

om patientens 

hälsostatus var 

bristfällig. De 

närstående 

ansåg att 

vårdpersonalen 

ingav falska 

förhoppningar 

om att 

patienterna 

mådde bättre än 

vad de 

egentligen 

gjorde. 

    K 

 

    II 

Lees C, 

Maylan

d C, 

West A, 

Germai

ne A 

 

2014 

Englan

d 

 

Quality of 

end-of-life 

care for 

those who 

die at 

home: 

views and 

experience

s of 

bereaved 

relatives 

and carers. 

Studien 

syftar till 

att se hur 

kvalitete

n på den 

palliativa 

vården är 

för de 

som 

vårdas 

och dör i 

sitt eget 

hem, ur 

både 

närståend

es och 

vårdares 

perspekti

v 

och 

upplevels

er. 

 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: Patienterna till deltagarna hade obotlig 

cancer och var över 18 år och vårdades i det 

palliativa skedet. 

Datainsamling: Data samlades genom 

frågeformulär som 72 vårdare av patienter som 

dött hemma fick besvara.  

Analys: Svaren i enkäten har analyserats genom 

ramanalys. Den information som stack ut i 

frågeformuläret blev till olika teman. Analysen 

har utförts av medlemmar i forskargruppen för 

göra den slutliga analysen genom att identifiera 

teman genom via processen av ömsesidig 

överenskommelse. 

72 

  (0) 

 

Resultatet av 

studien 

resulterade i 

fyra teman. 

Det 

multiprofessio

nella teamet 

av den 

palliativa 

vården var 

kärnan för den 

goda vården i 

slutet av livet.  

    K 

 

    II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie 

(R), Kvalitativ studie (K)studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Deltaga

re 

     

(bortfall
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   Resultat  Typ 

Kva

litet 

Bainbri

dge, D. 

Seow, 

H.  

2018 

Canada 

 

Palliative 

care 

experience 

in the last 

3 months 

of life: A 

Quantitati

ve 

compariso

n of care 

provided 

in 

residential 

hospices, 

hospitals 

and the 

home from 

the 

perspectiv

es of 

bereaved 

caregivers. 

Syftet var 

att 

undersöka 

närstående

s 

upplevelse

r av 

omvårdna

d på 

hospice. 

Design: Kvantitativ metod 

Urval: Närstående till palliativt sjuka patienter 

som vårdats på hospice. Kravet var att deltagarna 

skulle behärska engelska i tal och skrift. 

Patienterna skulle ha avlidit 6 veckor innan 

undersökningen.  

Datainsamling: Deltagarna kontaktades med hjälp 

av ett studieprotokoll. Deltagarna fick via 

telefonkontakt välja om de ville delta via 

blanketter eller via internet.  

Analys: Data analyserades via programmet SPSS 

version 23.0. Beskrivande statistik användes för 

att förklara egenskaper och tjänster som använts. 

 2604 

(1153)  

 

 

Resultatet 

visade att 

närstående 

prioriterade 

symtomlindri

ng som 

smärtlindring 

och ångest. 

De närstående 

upplevde 

omvårdnaden 

mycket bra. 

   

R 

 I 

 

Been, 

LJ. 

Aoun, 

SM. 

Oconno

r, M. 

Howtin

g, D. 

Halkett, 

GKB. 

2018 

Australi

en 

Family 

caregiver’

s 

preparatio

ns for 

death: A 

qualitative 

analysis. 

Syftet med 

studien var 

att 

undersöka 

närstående

s 

förberedel

ser på det 

kommand

e 

dödsfallet. 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: 16 stycken närståendes till palliativt sjuka 

patienter 

Datainsamling: Data samlades in via 

semistrukturerade intervjuer 

Analys: Analysen av intervjuerna gjordes genom 

kodning, föra ner anteckningar utifrån det data de 

har fått. 

16 

(0) 

 

Studien 

resulterade i 

att 

närstående 

upplevde en 

inre konflikt 

med att 

vårda sina 

döende 

familjemedle

mmar 

samtidigt 

som de 

försökte 

ställa in sig 

på en 

framtid utan 

den döende. 

        

K  

  I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalite 
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Delta

gare 

     

(bortf

all) 

       Resultat  Typ 

Kva

litet 

Johanne

sdotter 

S, 

Hjörleif

sdotter 

E. 

2018 

Island 

 

Communi

cation is 

more than 

just a 

conversati

on: family 

members' 

satisfactio

n with 

end-of-life 

care. 

Studiens 

syfte var 

undersöka 

närstående

s 

erfarenhet

er av att 

kommunic

era med 

hälso- och 

sjukvårds-

personal. 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Närstående till avlidna patienter som var 

25 år och uppåt. Dödsfallet skulle ha inträffat 

minst 3 månader innan undersökningen men 

som längst 12 månader innan undersökningen. 

Kunna tala isländska 

Datainsamling:115 deltagare, 79st närstående 

till avliden från ett akutsjukhus och 36 från ett 

vårdhem. 76 av dessa valdes sedan ut både med 

en stratifierad och slumpmässig 

provtagningsmetod. 27 av dessa valdes sedan 

ut för intervjuer varav sju st i slutändan valdes 

bort då studien uppnått studiemättnad 

Analys: Transkriptet lästes av båda författarna 

var för sig. Sedan gjordes latenta 

innehållsanalyser. Författarna följde fyra steg i 

analysen: dekontekstualisering, 

rekonteksualisering, kategorisering och 

sammanställning. 

27 

(7) 

 

Resultatet visade 

på att 

kommunikationen 

är mer än bara 

konversation. 

Deltagarna belyste 

hur andra aspekter 

påverkade 

kommunikationen 

bla 

vårdpersonalens 

utseende, 

beslutsfattande och 

respekt. 

     K 

II 

Lundber

g T, 

Olsson 

M, Furst 

CJ 

2013 

Sverige 

 

The 

perspectiv

es of 

bereaved 

family 

members 

on their 

experience

s of 

support in 

palliative 

care. 

Studiens 

syfte är att 

undersöka 

närstående

s 

interaktion

er i den 

palliativa 

vården och 

de känslo

mässiga 

upplevelse

r som 

uppstår i 

samband 

med detta. 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Närmast närstående till patienter. Från 

18 år och uppåt. 

Datainsamling: Intervjuer med närstående 

genomfördes 6–9 månader efter att patienten 

avlidit. En intervjuguide togs fram och 

intervjuerna varade i 1–1,5 timmar.  

Analys: Intervjuerna analyserades med en 

induktiv kvalitativ innehållsanalys. 

Intervjuerna lästes flera gånger av den ena 

författaren och uttalanden om interaktioner och 

känsloupplevelser plockades ut. Analysen 

gjordes återigen av två utav forskarna för att få 

en enighet. 

109 

(50) 

  

 

Fem kategorier 

utformades av 

stödjande 

interaktioner med 

personal och det 

fanns ett samband 

med 

känslomässiga 

upplevelser. 

Kategorierna var 

enligt följande: 

Informativt stöd, 

stödjande möten, 

professionellt 

fokus för 

personal, en 

stödjande miljö 

samt 

efterlevandesamta

l 

    K  

  I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Delt

agar

e 

     

(bort

fall) 

     Resultat  Typ 

Kva

litet 

Lind R, 

Lorem 

GF, 

Nortved

t P, 

Hevroy 

O 

2011 

Norge 

 

Family 

members' 

experience

s of "wait 

and see" 

as a 

communic

ation 

strategy in 

end-of-life 

decisions. 

Studiens 

syfte var 

att belysa 

närstående

s 

upplevelse

r i 

beslutsfatt

ande i 

vårdproces

ser på 

norska 

intensivvå

rds- 

avdelninga

r för att se 

i vilken 

grad de 

känner sig 

inkluderad

e i 

beslutspro

cessen. 

Design: Kvalitativ metod  

Urval: Närstående över 18 år. De familjer som 

blivit ombedda att godkänna organdonation 

uteslöts från studien.  

Datainsamling: 21 familjemedlemmar 

intervjuades 3–12 månader efter patientens död.  

Analys: Inledningsvis analyserades intervjuerna 

grundligt av två forskare som sedan delades i 

aktuella teman. Med hjälp av den 

tolkningsmetoden kodades teman med olika 

termer. För att underlätta analysen valdes initiala 

koder vid organisering av data. 

21 

(0) 

 

Resultatet visade 

att närstående vill 

ha ett större 

inflytande i 

beslutsfattandepro

cessen för att 

förmedla 

patienters 

önskemål. 

Närstående 

upplevde att det 

inte avsätts 

tillräckligt med tid 

till att inkludera 

dem i beslut som 

ska fattas. 

Klinikens uttryck 

“vänta och se” 

försenade 

kommunikationen 

till att vara ärlig 

och tydlig. 

  K 

 

   II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 


