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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Palliativ vård tillämpas då bot inte längre är möjlig. Med palliativ vård avses således all 

vård som inte är kurativt syftande. Den palliativa vårdfilosofin bygger på ett 

förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och närstående. 

Sjuksköterskan är en del av teamet i den palliativa vården, vars främsta uppgift är att 

bedöma vilka behov patienten och de närstående har. En av de fyra hörnstenarna inom 

palliativ vård är närståendestödet. Närståendestödet behövs av två skäl: det första är att de 

närstående då orkar stötta den döende i större utsträckning, det andra är att lidandet hos de 

närstående lindras och sorgearbetet ofta lindras.  

 

Syfte  
 

Syftet med studien var att beskriva närståendes behov och upplevelser av information och 

stöd från sjuksköterskor inom palliativ vård. 

 

Metod  
 

Metoden som användes var en litteraturöversikt. För artikelsökning användes databasen 

CINAHL, där CINAHL headings samt fritextsökning tillämpades. Totalt inkluderades 15 

artiklar i resultatet som därefter sammanställdes i en matris för kvalitetsgranskning (Bilaga 

B). 

 

Resultat 
 

Resultatet har visat att behovet av stöd och information hos närstående är av stor betydelse 

för dem själva och patienten som vårdas. Sjuksköterskor behöver mer utbildning i 

delgivande av information och stöd, då närstående upplevt att informationen inte alltid 

varit individanpassad. 

 

Slutsats 

 

Stöd och information har visat sig vara av betydelse för närstående inom palliativ vård 

beträffande deras behov och inverkan på deras eget välbefinnande. Utbildning och 

personliga egenskaper hos sjuksköterskan var två faktorer som påverkade närståendes 

upplevelse av stöd och information. 

 

Nyckelord: Information, Kommunikation, Närstående, Palliativ vård, Stöd 
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INLEDNING 

 

Varje människa är unik. Vare sig vi är friska eller sjuka bär vi alla på en unik livshistoria, 

egna ambitioner, drömmar och mål med livet (Strang & Beck-Friis, 2012). Inom det 

humanistiska perspektivet ses människan som en enhet bestående av kropp, själ och ande. 

Hälsa blir till följd av detta något som relateras till människans upplevelse av mening och 

välbefinnande; således något annat och något mer än frånvaro av sjukdom (Edberg & 

Wijk, 2013). I Sverige dör ca 90 000 personer årligen. Av dessa dör 80 procent den 

”långsamma döden”, vilket således innebär att 72 000 individer tar med sig sin unika 

livsvärld in i en ny fas av livet när de drabbas av en svår sjukdom och blir döende (Strang 

& Beck-Friis, 2012). 

 

Ett palliativt besked, den så kallade brytpunkten, är övergången från en livsförlängande till 

en lindrande behandling (Socialstyrelsen, 2013). Beskedet betraktas oftast ha betydelse för 

de närstående och har i en studie av Duhamel och Dupuis (2004) visat sig ha en stor 

inverkan på deras känslomässiga liv. Vidare finns det långvarig stress och mortalitet 

beskriven kopplat till bristande stöd bland de närstående (Duhamel & Dupuis, 2004). 

 

BAKGRUND 

 

Palliativ vård  

 

Ordet palliativ härstammar från det latinska ordet pallium som betyder kappa eller mantel, 

det vill säga något som skyddar och håller om (Widell, 2003). Palliativ vård, eller 

palliation, tillämpas när en kurativ (botande) vård inte längre är möjlig. Med palliativ vård 

avses således all vård som inte är kurativt syftande, det vill säga inte enbart vården i livets 

slutskede (Strang & Beck-Friis, 2012).  

 

När bot inte längre är möjlig innebär det inte att behandlingen upphör. Det kan tvärtom 

innebära att både vården och behandlingen blir mer verksam än någonsin, då livets sista tid 

ofta är en föränderlig och dynamisk period där den sjukes tillstånd och andra förhållanden 

ändras hastigt (Widell, 2003). Beslutet att övergå från kurativ till palliativ vård sker när det 

fastställts att den livsuppehållande eller botande behandlingen inte längre fyller ett syfte. 

Detta beslut tas av ansvarig läkare i samråd med patienten. Även patientens närstående kan 

påverka ställningstagandet med sina synpunkter, vilket innebär att även dessa beaktas 

(Socialstyrelsen, 2013).  
 

Palliativ vård delas in i två faser, den första tidiga och inledande fasen samt den avslutande 

fasen. Den tidiga palliativa fasen kan vara under flera år och under denna fas bejakas en 

kurativ behandling. Den avslutande palliativa fasen är kortare, allt ifrån några månader till 

några enstaka dagar. I den avslutande palliativa fasen är symtomlindring och främjandet av 

en så god livskvalitet som möjligt i centrum både för den sjuke och dennes närstående. 

Palliativ vård ska kunna erbjudas var än patienten vistas; i hemmet, på vårdboende eller 

sjukhus (Socialstyrelsen, 2013). 

Patientgrupper i palliativ vård 

 

Enligt WHO:s definition av palliativ vård (World Health Organization [WHO], 2015) bör 

palliativ vård erbjudas alla som behöver det, oavsett ålder och diagnos. Av tradition har 

den palliativa vården utgått från behovet hos människor med cancersjukdomar (SOU 
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2001:6). Enligt nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) är cancerpatienter i 

dag majoritet inom den palliativa vården i Sverige, men även andra sjukdomsgrupper 

berörs. Andra livshotande sjukdomar, för vilka behov av palliativ vård föreligger, är 

framför allt svår hjärtsvikt, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), terminal njursvikt, 

terminal leverinsufficiens, aids och ett antal neurologiska sjukdomar som multipel skleros 

(MS), amyotrofisk lateral skleros (ALS) och Parkinsons sjukdom (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Palliativ vård som vårdfilosofi 

 

I regeringens proposition 1996/97:60 om prioriteringar inom hälso- och sjukvården betonas 

att hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) vilar på människovärdesprincipen, 

som baseras på en rättviseteori om alla människors lika värde och därmed lika rätt. I 2 § 

stadgas att målet för verksamheten är god hälsa och god vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Vården ska i enlighet med denna lag ges med respekt för alla människors 

lika värde och den enskilda människans värdighet, vilket således innebär att 

människovärdet är okränkbart under hela livet (SFS, 1982:763). 

 

Den palliativa vårdfilosofin bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra 

livskvaliteten för patienter och närstående som drabbas av problem till följd av livshotande 

sjukdom. I WHO:s definition av palliativ vård betonas att bästa möjliga livskvalitet är 

målet, vilket efterföljs än i dag (Strang & Beck-Friis, 2012). 

I den palliativa vården ska vårdaren alltid väga nyttan av det man gör mot den eventuella 

skada eller det obehag man orsakar den sjuke i samband med en omvårdnadsinsats eller 

behandling (Widell, 2003).   

Fyra hörnstenar 

 

Den palliativa vårdfilosofin grundar sig på fyra utformade hörnstenar (SOU 2001:6) med 

människovärdesprincipen som grund. Dessa utgår från WHO:s definition av palliativ vård. 

De fyra hörnstenarna inom palliativ vård innefattar symtomlindring (i vid bemärkelse), 

närståendestöd, teamarbete samt kommunikation och relation (Socialstyrelsen, 2013).   

 

Inom närståendestöd betonas att stödet som ges riktar sig till patienten med dess 

närstående. Detta innefattar att man bör se patienten och dess närstående som en helhet och 

vårda helheten. Vidare rekommenderas ett teambaserat arbetssätt för att på bästa sätt 

tillgodose patientens och familjens behov (World Health Organization, 2015). Detta 

innebär att använda sig av hela teamets resurser: läkare, sjuksköterskor, sjukhuskyrkan 

etcetera. Detta skall sammantaget främja patienten samt de närståendes livskvalitet (Strang 

& Beck-Friis, 2012). 

 

Hälso- och sjukvårdens ansvar 

 

I patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659), stadgas i 6 § att den som har ansvaret för hälso- 

och sjukvården av en patient ska se till att patienten och dennes närstående ges 

information. I regeringens proposition 1998/99:4 om stärkt patientinflytande betonas att 

det är viktigt att rätt information ingår som en del i samtlig vård och behandling för att 

främja patientens säkerhet, medbestämmande och delaktighet i vården. Informationen skall 

anpassas till den aktuella patientens förutsättningar och behov i den aktuella 

vårdsituationen.  
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I patientlagen (SFS, 2014:821) stadgas att patienten har rätt till information om sitt 

hälsotillstånd, de metoder som finns för undersökning, vård och behandling, det förväntade 

vård- och behandlingsförloppet samt metoder för att förebygga sjukdom och skada 

etcetera. Om denna information av något skäl, till exempel på grund av patientens 

sjukdom, inte kan lämnas direkt till patienten ska den i stället lämnas till en närstående. 

Informationen får dock inte lämnas till närstående om det finns hinder för detta i till 

exempel offentlighets- och sekretesslagen (SFS, 2009:400). I patientlagen (SFS, 2014:821) 

betonas i 3 § att patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen 

samt genomförandet av vården om detta anses vara lämpligt och om särskilda 

bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta.  

 

Det är hälso- och sjukvårdens ansvar tillsammans med Socialtjänsten att utforma ett bra 

stöd för närstående. Syftet med att stödja närstående är att förebygga ohälsa i samband med 

svårigheter under vårdtiden samt efter dödsfallet. Att ge närstående stöd innebär ofta att 

involvera dem i vården av sina nära. Det kan innebära emotionellt stöd, till exempel någon 

form av samtal, eller praktiskt stöd om patienten vårdas i hemmet för att avlasta de 

närstående ett par timmar eller hjälpa till med hushållssysslor (Socialstyrelsen, 2013). 

Behov av stöd till närstående varierar från person till person men även under patientens 

sjukdomstid, beroende på sjukdomsförloppet. Det är viktigt att komma ihåg att hälso- och 

sjukvårdens stödinsatser inte slutar i och med dödsfallet utan även kan komma att behövas 

efteråt i form av praktisk hjälp eller samtal (Socialstyrelsen, 2013). 

Information, kommunikation och stöd 

 

En god kommunikation mellan personer i palliativ vård, inklusive vårdpersonal, är centralt 

för vården. Kommunikation innefattar mer än att enbart delge information. Det är en 

process som omfattas flera personer, där ett informationsutbyte eller ömsesidig förståelse 

och stöd kan vara målet. Målet kan också vara att diskutera svåra, smärtsamma frågor. God 

kommunikation kan vidare uppfattas som symtomlindrande (Socialstyrelsen, 2013). En 

förutsättning för att information och stöd ska kunna ges till patienten och de närstående är 

att vårdtagare och vårdgivare förstår varandra i kommunikationen. Detta är nödvändigt för 

att mötet ska bli effektivt. Information riskerar att bli en passiv aktivitet om patienten och 

de närstående inte involveras. Undervisning är en aktiv och medveten samt planerad 

aktivitet, vilket kräver att resurser identifieras men även behov och önskemål hos 

patienten. I undervisningen är det viktigt att hela personens livsvärld, inklusive de 

närstående, inkluderas. Förmågan att etablera en relation till patienten och de närstående 

präglas av samarbete, vilket skapar förutsättningar för professionalitet och kvalitet. 

Lyssnandet är basen för kommunikation och ett aktivt lyssnande grundar sig på ett intresse 

för patienten och dennes berättelse (Fossum, 2013). 

 

Närstående har uttryckt en vilja att få reda på vad som kommer ske med deras nära 

(Brobäck & Berterö, 2003). Forskning har vidare identifierat fördelarna med att stötta 

närstående som vårdgivare till personer med obotlig sjukdom. Det är av stor vikt att 

familjer och vårdgivare har en möjlighet att lära sig om de fysiska och psykosociala 

förändringarna som kan förväntas när döden av en familjemedlem närmar sig (Mok, Chan, 

Chan & Yeung, 2003). Det tros att ökat stöd och en ökad förståelse kommer hjälpa de 

närstående att undvika scenarion där de känner sig oförberedda, vilket i sin tur går ut över 

patienten i fråga (Steinhauser et al., 2000). 
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Sjuksköterskans roll 

 

Sjuksköterskans grundläggande roll innefattar att förebygga sjukdom, främja hälsa, 

återställa hälsa samt lindra lidande (International Council of Nurses, 2014). ICN:s etiska 

kod är en sammanfattning av riktlinjerna för professionens etik och delas in i fyra 

huvudområden – sjuksköterskan ihop med allmänheten, yrkesutövningen, professionen 

samt medarbetare (International Council of Nurses, 2014). 

 

Sjuksköterskans huvudansvar är omvårdnad och denna skall ges respektfullt oberoende av 

hudfärg, ålder, tro, kön, sexuell läggning, politiska åsikter eller nationalitet (International 

Council of Nurses, 2014). Människovärdesprincipen som ligger till grund för den etiska 

plattformen inom palliativ vård menar på att alla människor är av lika värde oavsett 

personliga egenskaper eller funktioner i samhället (Socialstyrelsen, 2013). Sjuksköterskans 

vård erbjuds till enstaka personer, familjer samt allmänheten (International Council of 

Nurses, 2014).  

Sjuksköterskans roll i palliativ vård 

 

Sjuksköterskan är en del av teamet i den palliativa vården, vars främsta uppgift är att 

bedöma vilka behov patienten har. Denna bedömning ska ske med utgångspunkt från den 

definition av palliativ vård som WHO anger, det vill säga utifrån fysiska, psykiska, sociala 

och existentiella dimensioner. Braš, Đorđević och Janjanin (2013) menar att behandling av 

en sjukdom kan vara helt opersonlig, men att vården av en patient måste vara personlig och 

inkludera en flerdimensionell bild av patienten omgiven av sitt hem, arbete, sina relationer, 

glädjeämnen, sorger, förhoppningar och farhågor. Det är sällan som ett symtom är enbart 

ett symtom; ofta ger detta konsekvenser för de övriga dimensionerna. Det är därför av stor 

vikt att sjuksköterskan kan se konsekvensen av och komplexiteten hos de olika symtomen 

som uppstår. Vidare bör sjuksköterskan eftersträva att arbeta förebyggande och förhindra 

att symtom i form av illabefinnande uppkommer genom att tidigt rikta in sig på att 

identifiera olika signaler hos den sjuke och hos familjen (Strang & Beck-Friis, 2012).  

En viktig del i sjuksköterskans roll är att stötta den sjuke och familjen oavsett om 

situationen verkar svår med förtvivlan och hopplöshet. Sjuksköterskan kan stödja på 

många sätt, till exempel genom att underlätta, uppmuntra och vara närvarande. Att 

underlätta för den sjuke och dennes närstående kan innefatta att använda sin breda kunskap 

och erfarenhet genom att informera. En enkel och anpassad information till patienten eller 

de närstående kan underlätta avsevärt (Strang & Beck-Friis, 2012). Sjukvårdspersonal 

måste dock ständigt överväga nytta mot skada; alltså fråga sig hur ofta information kan 

hjälpa patienten och hur ofta den i stället riskerar att bli en belastning. Ofta förstår patienter 

i grunden att de är svårt sjuka, men undviker mer information, med anledning att det skulle 

försvåra situationen ytterligare (Friedrichsen, Lindholm & Milberg, 2011). Målet med 

palliativ vård relaterat till familjen är att göra dem så bekväma som möjligt och engagera 

familjen i den mån de klarar av vid detta förväntade eller oförväntade besked. Det är 

viktigt att ha i åtanke att alla familjer är olika i hur de vill hantera den svåra situationen de 

befinner sig i (Kenner, Press & Ryan, 2015). 
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Virginia Henderson 

 

Virginia Henderson (1897-1996) var omvårdnadsteoretiker och sjuksköterska. I 

Hendersons omvårdnadsteori framställs patienten som en sammansatt människa bestående 

av biologiska, psykologiska, sociala och andliga komponenter. I relation till dessa 

komponenter menar Henderson att människan har 14 grundläggande behov och teorin 

grundar sig på att tillgodose de grundläggande behoven i omvårdnaden (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). Henderson ser patienten och familjen som en enhet. Således ses 

människan i det sammanhang hon finns i, med familjen inkluderad. Även om relationerna 

inom familjen kan vara dåliga, menar hon att de är en del av patientens liv och verklighet 

som det inte går att bortse från. Således inkluderas familjen i de 14 grundläggande behoven 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

Kommunikation 

 

Henderson lyfter fram sjuksköterskans interaktion och kommunikation med patienten. 

Interaktion-kommunikation handlar om; 

vad sjuksköterskan observerar, vad hon tänker och känner, vad hon säger eller gör 

som en följd av dessa tankar och känslor, hur patienten reagerar, hur han 

bekräftar eller förkastar sjuksköterskans tolkning av hans problem och behov och, 

slutligen, hur sjuksköterskan utvärderar i vilken grad hon lyckats hjälpa patienten 

att lösa sina problem och tillfredsställa sina behov (Henderson, 1991, s. 36). 

 

I detta inkluderar Henderson också familjemedlemmarna, då hon anser att det är viktigt att 

kommunicera med dem som bland annat en källa till information. Hon menar att 

sjuksköterskan, för att kunna bedöma patientens behov, också måste förstå personen i sitt 

livssammanhang (Lobo, 2011). 

 

Familj och närstående 

 

Varje person ingår i ett nätverk av människor. Livet är en helhet – från födelse till död. 

Stödet till en döende patient måste således innefatta de närstående. Det kan vara 

familjemedlemmar eller andra – arbetskamrater, skolkamrater, vänner (Smith & Regnard, 

1993). Detta innebär således att familjen utgörs av en, för patienten, självdefinierad grupp 

av personer som kan men inte behöver vara förbundna genom blodsband eller lag (Whall, 

1986). 

 

Närstående är en central del av den palliativa vården och närståendestödet en av de fyra 

hörnstenarna. Närståendestödet behövs av två skäl: det första är att de närstående i och 

med det orkar stötta den döende i större utsträckning, det andra är att lidandet och 

sorgearbetet hos de närstående ofta lindras. Likaså tycks risken för psykisk sjuklighet för 

de närstående senare i livet minska (Strang & Beck-Friis, 2012). Dessutom ger vårdteamets 

stöd till de närstående en välbehövlig avlastning till den sjuke. Bördan att trösta sina 

närmsta kan vidare väga tungt för personen som befinner sig i livets slutskede (Smith & 

Regnard, 1993).  

 

Närstående till personer inom palliativ vård 

 

Inom familjen kan roller ombytas när en obotlig sjukdom drabbar en familjemedlem. 

Förändringen kan gälla ansvaret kring olika uppgifter i hushållet och uppdelningen av 
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detta, vilket innebär en nyorientering i förhållande till sjukdomen i både positiv och 

negativ bemärkelse. Dels kan möjligheten att hjälpa till som närstående kännas 

tillfredsställande, dels kan det vara svårt att ta på sig rollen som vårdare då det innefattar 

nya uppgifter och förväntningar inom familjen. Familjemedlemmar har beskrivit att 

ändringar i uppgifterna kan få den obotligt sjuka personen att känna sig som en börda, 

exempelvis när andra inom familjen tvingas ta mer ansvar (Årestedt, Persson & Benzein, 

2014). Palliativ vård i hemmet har visat sig vara en lättnad för de närstående då de stundvis 

kunnat lämna över ansvaret på vårdpersonalen för att för en stund återgå till egna 

aktiviteter och leva i vardagen trots omständigheterna (Jack, O’Brien, Scrutton, Baldry & 

Groves, 2014). 

Känslor hos de närstående 

 

Personer med en döende vän eller släkting får ofta en inverkan på sin egen situation när det 

kommer till rollförändringar men även när det kommer till eventuell oro, utmattning och 

depression. Detta gäller såväl vid vård i hemmet som på sjukhus eller hospice (Strang & 

Beck-Friis, 2012). Många närstående saknar erfarenhet av svår sjukdom och än färre har 

själva vårdat någon som är svårt sjuk eller döende (Bee & Barnes, 2009). Trots stöd från 

vänner och personal kan de närstående känna sig ensamma och det kan upplevas som att 

tiden står stilla men vardagen runt omkring fortsätter (Strang & Beck-Friis, 2012). 

 

När patienten känner eller uppvisar hopp känner även närstående hopp, det är betydande 

med en god patientvård som gynnar de närstående då det inger ett lugn hos dem. Det är 

viktigt att som vårdpersonal se till de närståendes behov då de kan vara i behov av 

psykolog, kurator eller annat stöd (Strang & Beck-Friis, 2012). Det är således viktigt att 

uppmärksamma den psykologiska hälsan hos närstående. Om vårdpersonal inte 

uppmärksammar närstående vid denna svåra period i livet, kan även de närstående bli 

patienter relaterat till detta så småningom (Kristjanson & Aoun, 2004). 

Stöd till de närstående 

 

Närstående har uttryckt ett behov av stöd och information genom deras käras obotliga 

sjukdom (Bascom & Tolle, 1995). Information och utbildning om hur man bäst kan ta hand 

om patienten är en viktig källa till stöd för närstående som vårdgivare (Teno, Casey, Welch 

& Engman-Levitan, 2001).  Närstående till patienter som vårdas inom palliativ vård 

beskriver genomgående hur högkvalitativ sjukvård förser dem med de kunskaper och 

färdigheter som är nödvändiga för att möta behoven hos sina nära och kära i hemmet (Teno 

et al., 2001). Kunskap om medicin, säker och bekväm förflyttning av patienten, 

näringsbehov och vad döendet i sig innefattar fysiologiskt har visat sig vara till hjälp. Hjälp 

med juridiska och ekonomiska frågor, arrangemang kring begravningen är andra former av 

stöd som visat sig vara hjälpsamt. Detta bidrar till att lindra de närståendes rädsla, öka 

deras kompetens och kan minska antalet nödsamtal (Kovacs & Cagle, 2009). 

 

Patienter och deras närstående måste i den palliativa vården ses som en enhet ur 

vårdsynpunkt. Stödet till de närstående kan vara mest angeläget då det i sin tur kan ge det 

bästa stödet till den sjuke. Det är viktigt att i ett tidigt skede informera de närstående om 

vilket stöd som finns tillgängligt under vårdtiden samt efter. Stödet till närstående under 

vårdtiden kan komma att ha en avgörande roll för hur sorgen efter dödsfallet kommer att te 

sig (SOU 2001:6). Undervisning och information har visat sig inbegripa medlidande och 
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svar på emotionella behov, inklusive att bibehålla hopp och en positiv attityd gentemot de 

närstående (Dy, Shugarman, Lorenz, Mularski & Lynn, 2008).  

Stödgrupper 

 

Enligt Socialstyrelsen (2002) har närstående uppgett att stödgrupper resulterat i en rad 

positiva effekter som inkluderade praktiska råd och tips, vilket ökade de närståendes 

möjlighet att hantera situationen. Möjligheten att direkt fråga eller diskutera frågor med 

vårdpersonal i grupp har visat sig vara uppskattat (Socialstyrelsen, 2002). Stödgrupper, 

som ofta förser de närstående med instruktioner i vårdgivarrollen och känslomässigt stöd, 

har identifierats som en viktig resurs för familjemedlemmar som vårdar sina närstående 

(Brazil et al., 2005). 

 

Problemformulering 

 

Personer med en döende vän eller släkting får ofta en inverkan på sin egen situation när det 

kommer till rollförändringar men även när det kommer till eventuell oro, utmattning och 

depression. Detta gäller såväl vid vård i hemmet som på sjukhus eller hospice (Strang & 

Beck-Friis, 2012). Många närstående saknar erfarenhet av svår sjukdom och än färre har 

själva vårdat någon som är svårt sjuk eller döende (Bee & Barnes, 2009). 

 

Både patienter och närstående har i studier identifierat upplevelsen av oro hos närstående 

som ett av de största problemen. Ibland har oron till och med upplevts vara större hos de 

närstående än hos patienten (Dumont et al., 2006). Forskning har påvisat ett samband 

mellan de närståendes ångestnivå och patientens symtom, både psykiska och fysiska 

(Strang & Beck-Friis, 2012). Närstående har vidare uttryckt en vilja att få reda på vad som 

kommer ske med deras nära (Brobäck & Berterö, 2003). Enkel och anpassad information 

till patienten eller de närstående kan således underlätta avsevärt (Strang & Beck-Friis, 

2012). God kommunikation kan även uppfattas som symtomlindrande (Socialstyrelsen, 

2013) 

 

Vi ville fördjupa oss i huruvida de närstående inkluderas i den palliativa vården, oberoende 

av var den ges, samt hur behovet av stöd och information hos de närstående ser ut i 

palliativ vård. Vidare ville vi undersöka hur stöd och information från sjuksköterskan 

upplevs och vilka faktorer som påverkar upplevelsen av detta. 

Palliativ vård är något vi har kommit i kontakt med under utbildningen. Det är delvis våra 

egna erfarenheter, reflektioner och uppfattningar som har styrt inriktningen på arbetet och 

väckt ett intresse. 

 

Syfte  

  

Syftet med studien var att beskriva närståendes behov och upplevelser av information och 

stöd från sjuksköterskor inom palliativ vård. 
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Metod  

 

Val av Metod 

 

En litteraturöversikt har valts som metod eftersom denna modell enligt Friberg (2012) 

lämpar sig för mindre specifika frågeställningar som kan tänkas vara av intresse för 

forskare ur både kvantitativ och kvalitativ utgångspunkt. Syftet med en litteraturöversikt 

kan vara att beskriva kunskapsläget inom ett visst område (Forsberg & Wengström, 2016). 

Författarna till föreliggande studie har således valt att fördjupa sig i den redan befintliga 

forskning som finns om närståendestöd samt bidra till nya synvinklar, i synnerhet ett 

närståendeperspektiv, inom ämnet. 

Urval  

 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) bör kriterier för vilka studier som skall inkluderas i 

resultatet bestämmas. Dessa presenteras under inklusions- respektive exklusionskriterier. 

Valt ämne bygger främst på subjektiva upplevelser och känslor hos närstående till obotligt 

sjuka patienter. Vi har därför inkluderat främst intervjubaserade studier men även 

enkätstudier, en RCT studie och vissa kombinerade metoder. Vidare har urvalet berört 

specifikt närståendestöd utifrån ett närståendeperspektiv. 

Inklusionskriterier 

 

Det har sökts och inkluderats artiklar på engelska i full text publicerade mellan 2006 och 

2016 med undantag för en artikel i resultatet, publicerad 2000. Undantaget gjordes då 

artikeln i fråga behandlar närståendes upplevelse och emotionella påverkan av att stötta en 

obotligt sjuk person i deras närhet. Aktualiteten av att inkludera äldre artiklar påverkas 

dock av detta (Forsberg & Wengström, 2016). Perspektivet som inkluderar familjen och 

ibland omnämns som familjefokuserad omvårdnad är ett relativt nytt begrepp, vilket per 

automatik har fått författarna att inkludera främst forskning från 2006 och framåt.  

Enbart Peer Reviewed-artiklar är inkluderade i studien, vilket innefattar artiklar som 

publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Inkluderandet av studier från andra länder än 

Sverige gör att situationerna som beskrivs i resultatet är allmänna inom sjukvården och inte 

baseras på en svensk vårdkontext. 

Exklusionskriterier 

 

För att säkerställa att artiklarna baseras på vetenskaplig grund exkluderas editorials, news, 

book reviews eller andra artiklar som skrivits av en redaktör enligt Friberg (2012). Detta 

har efterföljts i denna studie. Vidare har artiklar som presenterar studier genomförda på 

barn som närstående och personer med demenssjukdom som patienter valt att exkluderas. 

Exkluderandet har gjorts då vi anser att dessa närståendegrupper kan behöva särskilda 

stödinsatser. Studier som inte kunnat kopplas till det formulerade syftet samt andra 

yrkesgrupper än hälso- och sjukvårdspersonal har även exkluderats.  

 

Datainsamling  

 

Datainsamlingen utfördes genom artikelsökning i april 2016 i databasen CINAHL 

(Comulative Index Of Nursing And Allied Health) som innehåller främst 

omvårdnadsvetenskapliga studier (Forsberg & Wengström, 2016). CINAHL-headings har 
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delvis använts i CINAHL, vidare har fritextsökning tillämpats. Enligt Östlundh (2012) kan  

fritextsökning vidga sökningarna. 

 

Valet av sökord har utgått från syftet med studien. Således har sökord som berör palliativ 

vård, närstående och närståendestöd i huvudsak använts. Utifrån sökresultatet från den 

inledande sökningen har ord som återkommit i relevanta artiklar skrivits ned, till exempel 

palliative care, bereaved och support group. De återkommande orden har sedan skrivits 

ned och återanvänts i kombination med andra sökord som berör syftet. Eftersom den 

engelska översättningen av närstående benämns olika; som relatives, family, next-of-kin 

har samtliga benämningar provats i sökningen för att inte gå miste om värdefull forskning.  

 

Sökorden har kombinerats på olika sätt tills relevanta rubriker har dykt upp i vald databas. 

Detta har skett genom de så kallade booelska operatorerna ”AND”, ”OR” och ”NOT”. För 

att kombinera de olika sökorden har de booelska termerna ”AND” och ”NOT” använts för 

att avgränsa sökningarna i föreliggande studie. Operatorn ”AND” hittar referenser som 

kombinerar två, eller fler, sökord. Denna kombination används för att begränsa en sökning 

och för att ge ett smalare, mer avgränsat, resultat. ”NOT” begränsar sökningen genom att 

hitta referenser som innehåller vissa sökord men utesluter andra; detta ger ett mer 

avgränsat och specifikt resultat (Forsberg & Wengström, 2016). Operatorn ”AND” har 

använts för att kombinera till exempel palliative care och support med next-of-kin i hopp 

om att få fram relevanta studier för syftet. Senare uteslöts de patient- och 

närståendegrupper som kändes för specifika eller inriktade för att kunna besvara syftet. 

Uteslutandet skedde genom tillämpning av den booelska operatorn ”NOT” efter noggrann 

övervägning. 

 

Med hjälp av fritextsökning samt specialiserad sökning för mer avgränsade resultat har 

relevanta, vetenskapliga artiklar lämpade för arbetet återfunnits. Se tabell 1 över 

datainsamling.  
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Tabell 1. Valda sökordskombinationer vid databassökning i CINAHL. 

 
Datum 

Databas 
Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Begränsningar Antal 

inkluderade 

artiklar 

2016-04-05 

CINAHL 

 

Palliative Care 

AND Relatives 

AND 

Involvement 

16 6 4 Published Date: 

2000-2016, Peer 

Reviewed, Full Text. 

Language: English 

1 

 

2016-04-22 

CINAHL 

Palliative Care 

AND Relative 

AND Nursing 

74 5 4 Published Date: 

2006-2016, Peer 

Reviewed, Full Text. 

Language: English 

2 

2016-04-25 

CINAHL 

 

Palliative Care 

AND Support 

Group 

36 5 5 Published Date: 

2006-2016, Peer 

Reviewed, Full Text. 

Language: English 

3 

2016-04-25 

CINAHL 

 

 

Palliative Care 

AND Family 

AND Support 

Group 

17 5 5 Published Date: 

2006-2016, Peer 

Reviewed, Full Text. 

Language: English 

2 

2016-04-25 

CINAHL 

 

Palliative Care 

AND Next of kin 

AND Support 

5 3 2 Published Date: 

2006-2016, Peer 

Reviewed, Full Text. 

Language: English 

1 

 

2016-04-28 

CINAHL 

 

Palliative Care 

AND Caregiving 

AND Support 

35 4 3 Published Date: 

2006-2016, Peer 

Reviewed, Full Text. 

Language: English 

1 

2016-04-29 

CINAHL 

 

(MH "Palliative 

Care") AND 

Support AND 

Nurse AND 

Family 

196 11 4 Published Date: 

2006-2016, Peer 

Reviewed, Full Text. 

Language: English 

1 

2016-04-29 

CINAHL 

 

(MH "Palliative 

Care") AND 

Nursing AND 

Bereaved 

33 5 3 Published Date: 

2000-2016, Peer 

Reviewed, Full Text. 

Language: English 

2 

2016-05-02 

CINAHL 

Palliative Care 

AND 

Communication 

AND Nurse NOT 

Dementia NOT 

Children 

101 8 4 Published Date: 

2006-2016, Peer 

Reviewed, Full Text, 

Abstract Available. 

Language: English 

1 

2016-05-09 

CINAHL 

Palliative Care 

AND Needs 

63 5 3 Published Date: 

2006-2016, 

Peer Reviewed, 

Abstract Available, 

PDF Full Text, 

Author is nurse. 

Language: English 

1 

  

TOTALT 

 

576 

 

52 

 

37 

 

 

 

15 
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Databearbetning 

 

För att få ett helhetsgrepp på området lästes sammanfattningarna; abstrakten, till de artiklar 

vars rubriker tycktes beröra eller besvara studiens valda syfte. I och med att abstrakten 

lästes gavs en översiktsbild som enligt Friberg (2012) ger ett helhetsgrepp på området. 

Därefter valdes relevanta artiklar för studiens syfte ut och lästes i sin helhet. För att 

effektivisera arbetet lästes vi artiklarna i full text var och en för sig. Delarna som ansågs 

relevanta för syftet antecknades, därefter jämfördes fynden mellan oss utifrån relevans. 

 

För att säkerställa artiklarnas kvalitet, kvalitetsgranskades artiklarna utifrån Sophiahemmet 

Högskolas utformade matris för kvalitetsgranskning (Bilaga A) utarbetad av Berg, Dencker 

och Skärsäter (1999) samt Willman och Bahtsevani (2011). De vetenskapliga artiklarna 

fördes därefter in i en matris (Bilaga B) vilket enligt Wallengren och Henricson (2012) 

skall ske när kvantitativa eller kvalitativa artiklar har passerat granskningen och bedömts 

hålla tillräckligt god vetenskaplig kvalitet. Författarna till föreliggande studie valde att 

endast inkludera artiklar med hög eller medelhög kvalitet för att få ett så tillförlitligt och 

trovärdigt resultat som möjligt. Detta innefattar artiklar som tydligt redovisar hur urvalet 

har gått till, datainsamling och dataanalys samt att dess slutsatser kan sägas hålla god 

vetenskaplig kvalitet (Wallengren & Henricson, 2012). 

 

Dataanalys  

 

När de 15 inkluderade artiklarna valts skrevs dessa ut och dataanalysen påbörjades. Det 

första steget i analysprocessen genomfördes i enlighet med Henricson och Billhult (2012) 

och innebär att datamaterial lästes i sin helhet ett flertal gånger. Det som återfanns under 

resultatdelen och svarade mot syftet markerades med olika färgpennor och ingår enligt 

Henricson och Billhult (2012) i analysprocessens andra steg. Färgerna som användes 

representerade olika kategorier, till exempel stödgrupper och emotionellt stöd. Artiklarna 

delades upp mellan författarna för att effektivisera processen. För att säkerställa att 

markerat material i resultatdelen besvarade syftet med studien bytte författarna artiklar 

med varandra och markerade eventuellt ytterligare text som kändes relevant för syftet med 

olika färger beroende på kategori. Varje färg bildade sedan varsitt tema som alla 

presenteras under resultatet. Enligt Forsberg och Wengström (2016) ska resultatet slutligen 

tolkas och diskuteras, vilket presenteras under resultat- och metoddiskussion. 

 

Forskningsetiska överväganden   

 

Forsberg och Wengström (2016) menar att god kvalitet av valda artiklar bör säkerställas 

genom etiska överväganden innan en litteraturstudie påbörjas. Etiska överväganden 

innebär att studierna som presenteras i litteraturstudien har fått tillstånd av en etisk 

kommitté samt att grundliga etiska överväganden har gjorts (Forsberg & Wengström, 

2016). Samtliga inkluderade artiklar i denna studie har presenterat att genomförda studier 

genomgått etiska överväganden och fått etisk kommittés godkännande, vilket presenterats i 

respektive studies under tillvägagångssätt och metod.  

 

Helgesson (2015) menar att deltagarna i respektive studie ska ha fattat ett självständigt och 

frivilligt beslut gällande deltagande i studien. Deltagandet bör baseras på relevant 

information om studiens utformning och syfte. Vetenskapsrådet (2002) betonar vidare att 

samtliga deltagare ska ha rätt att avbryta sin medverkan närhelst under studiens gång, 

vilket ingår i vetenskapsrådets fyra allmänna huvudkrav på humanistisk-
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samhällsvetenskaplig forskning. De närståendes deltagande har varit frivilligt i samtliga 

inkluderade studier, vilket framkommit under studiernas etiska överväganden. Rättigheter 

och forskarens skyldigheter regleras även i Riksdagens lag om etikprövning som avser 

människor (SFS, 2003:460). 

 

Plagiat kan innebära att inte ge erkännande till upphovsmannen av idéer eller ord och att 

medvetet manipulera resultat (Kjellström, 2012). Genom att referera till samtliga källor har 

vi eftersträvat hederlighet och ärlighet eftersom dessa ligger till grund för ett vetenskapligt 

arbete enligt Kjellström (2012). Författarna skall enligt Helgesson (2015) ha kunskap om 

hur referat, plagiat samt citat på korrekt sätt skall utföras då plagiat samt kopiering ej får 

förekomma. Denna kunskap har erhållits under utbildningens gång.  

 

 

 

 



13 

 

RESULTAT 

 

Denna litteraturöversikt har utgått från syftet att beskriva närståendes upplevelser av 

information och stöd från sjuksköterskor inom palliativ vård. Resultatet har visat att stöd 

och information till närstående är en viktig del av palliativ vård och upplevs som 

övervägande positivt. Resultatet har även visat att sjuksköterskor behöver mer utbildning i 

delgivande av information och stöd, då närstående upplevt att informationen inte alltid vara 

individanpassad. Resultatet presenteras nedan i fem kategorier vilka utgör våra huvudfynd.  

 

Sjuksköterskors information 

 

Närstående till personer i livets slutskede identifierade att de hade ett behov av att få reda 

på vad som skulle ske härnäst, då det gav patienter och närstående möjligheten att 

förbereda sig inför framtiden. De ville veta det förväntade resultatet av till exempel en viss 

behandling för att kunna identifiera avvikelser eller onormala förändringar. Det fanns en 

vilja att vara förberedd inför det oväntade (Connell et al., 2010). Enligt en studie av 

Lundberg, Olsson och Fürst (2013) tolkades mottagandet av sådan information som en 

stödjande interaktion av de närstående. Att delges ärlig och enkel information gav en 

känsla av säkerhet och trygghet (Lundberg et al., 2013).  

 

I en studie av Henriksson och Andershed (2007) rapporterade närstående att stödgrupper, 

således vårdteamet inklusive sjuksköterskan, var ett bra sätt att få tillgång till relevant 

information. Vidare uttryckte de tacksamhet över att inte behöva lägga ned tid och energi 

på att själva söka efter den (Henriksson & Andershed, 2007). Den ökade kunskapen 

resulterade i en ökad förståelse och insikt i sjukdomen som drabbat deras nära. De 

närstående blev mer insatta i vad som skulle ske, vilket gav dem en ökad kontroll över 

situationen. Vidare hjälpte stödgruppen närstående att förbereda sig inför vad som skulle 

ske. Närstående har uppgett att praktiska råd och information från sjuksköterskorna 

resulterade i att de kände sig säkrare i sin närståenderoll (Henriksson & Andershed, 2007).  

 

Sjuksköterskors kommunikation 

 

Närstående uppgav att sjuksköterskor lyckats förmedla stöd genom att kommunicera. Det 

uppfattades som lugnande och hjälpsamt och innefattade både verbal och icke-verbal 

kommunikation. Den verbala kommunikationen inkluderade att sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal var goda lyssnare, tillgängliga, informerade om vad som skulle ske genom 

processen samt uttryckte respektfullhet samt sensitivitet längs med vägen. Den icke-

verbala kommunikationen innefattade bland annat att se ledsen ut och ge en kram bland 

andra icke-verbala uttryck som förmedlade en förståelse för vad de närstående gick igenom 

(Boucher et al., 2010). Kommunikation mellan närstående och sjuksköterskor om vad som 

väntar både före och efter inträffandet av döden har visat sig vara av central betydelse för 

känslig och empatisk vård (Lees, Mayland, West & Germaine, 2014). 

 

En studie av Woods, Beaver och Luker (2000) visade att upplevelsen av kommunikation 

var en viktig faktor för bedömningen av kvaliteten på vården som mottagits. Många av de 

närstående identifierade samtal samt det stöd som var underförstått i detta, såsom icke-

verbalt stöd, som ett stort positivt bidrag från vårdpersonal (Woods et al., 2000).  
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Emotionellt stöd 

 

Medlidande betonades av flera närstående som en positiv upplevelse relaterat till 

sjuksköterskorna och ansågs grundläggande för en positiv upplevelse under vård i livets 

slutskede (Lees et al., 2014). När det kommer till sjuksköterskans roll i vårdandet har den 

av närstående beskrivits som avlastande och underlättande; sjuksköterskor försöker alltid 

underlätta, få patienten och de närstående att må bättre (Da Silva, Moreira, Leite & 

Erdmann, 2012). 

 

Sjuksköterskor som kallades in utöver sina rutinbesök i hemmet och läkare som gav sitt 

hemtelefonnummer visade sig ha en mycket positiv effekt, även om ingen deltagare i 

studien rapporterade att de utnyttjat denna möjlighet. Detta sammanfattas enligt Woods et 

al. (2000) som att närstående känt att någon alltid är där. Många deltagare beskriver det 

som det viktigaste bidraget från vårdpersonal (Woods et al., 2000). Närstående i en studie 

(Hawker et al., 2006) rapporterade att vårdpersonal på sjukhus, inklusive sjuksköterskor, i 

vården av en palliativ familjemedlem var känsliga, vänliga och omtänksamma kring tiden 

före döden. Kompetens betonades vara en viktig grund av flertalet närstående (Lees et al., 

2014).  

 

Stöd efter nära och käras död var ett omtalat separat kapitel. Stödjande dialoger efter döden 

har visat sig stärka familjemedlemmar och gav dem en försäkran om att de inte gjort något 

fel (Lundberg et al., 2013). Omedelbart efter att döden hade inträffat satt en sjuksköterska 

och tröstade de närstående samt försåg dem med hjälp och tips kring praktiska problem. 

Vidare säger många av de närstående att mer inte kunde ha gjorts (Hawker et al., 2006). 

 

Stödgruppsprogram till närstående 

 

Utvärderingen av ett stödprogram inom palliativ vård (Chan et al., 2013) visade att de 

närståendes förståelse och aktiva deltagande i avancerad vårdplanering blev förbättrad. 

Programmet omfattade symtomkontroll, intensiv kommunikation kring avancerad 

vårdplanering och en psykosocial intervention. I kvalitativa intervjuer med de närstående 

belystes bland annat förbättring i kommunikationen, arrangemang efter döden samt 

emotionellt stöd. 

 

Närstående som deltog i ett liknande stödprogram rapporterade att konversationerna mellan 

deltagarna fick de närstående att känna samhörighet med varandra baserat på likheterna i 

deras livssituation; alla där förstod vad de gick igenom. Familjemedlemmarna kände sig 

fria att kontakta teamet, både för den sjukes del men även för sin egen. Resultatet blev 

förbättrad hälsa och livskvalitet för de närstående och en känsla av inre kraft (Henriksson, 

Benzein, Ternestedt & Andershed, 2011). Blandade komponenter, bestående av fri 

konversation mellan deltagarna i början av varje träff samt en utbildande komponent från 

vårdpersonalens sida, har i studier visat sig vara högt värdesatta av deltagarna (Henriksson, 

Årestedt, Benzein, Ternestedt & Andershed, 2012).  

 

En studie från Australien (Hudson, Thomas, Quinn & Aranda, 2009) styrker fördelarna 

med att få träffa vårdteamet, ställa frågor, erhålla information, ventilera känslor och öka sin 

förståelse samt klargöra målet med vården. De närstående var positiva och såg fram emot 

att möta de olika professionerna i teamet och såg det som en möjlighet att få 

tillfredsställande information (Hudson et al., 2009). När vårdens organisation fungerade 
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väl blev resultatet att de närstående kände sig stöttade och upplevde kontroll över 

situationen (Seamark et al., 2014). 

Emotionell avlastning  

 

En studie av Henriksson et al. (2011) lyfter att många närstående ständigt kände sig 

sorgsna på insidan, men försökte verka glada och starka på utsidan. Inom stödgruppen 

kände de sig fria att gråta och prata om hur trötta de var; stödgruppen blev till en plats där 

de kunde släppa fasaden de kände att de konstant bar inför sig själva, den sjuke, 

familjemedlemmar samt andra människor. Inom gruppen kunde de till och med prata om 

de mest förbjudna tankarna: ilska och irritation mot den sjuka personen i deras närhet och 

gentemot sjukdomen i sig. Vidare rapporterade närstående att de kunde tala om 

skamkänslor de kände inför sig själva. Känslan av att inte vara den enda som kände såsom 

de gjorde gav en lättnadskänsla (Henriksson et al., 2011). 

 

De närståendes strategier för att kunna hantera situationen har visat sig innefatta att släppa 

ut sina känslor (Epiphaniou et al., 2012). Känslomässigt stöd har visat sig möjliggöra för 

de närstående att återhämta sig i en lugn och fridfull atmosfär under till exempel 

samtalsgruppmöten. Förutom känslomässigt stöd har närstående uppgett att 

stödgruppsprogram varit en möjlighet för dem att återhämta sig i en lugn och fridfull 

atmosfär där de kunde genomföra samtal om deras tankar, oro samt rädslor (Lees et al., 

2014). 

 

Bristande stöd och information från sjuksköterskor 

 

Närstående har i vissa fall rapporterat bristande eller otillräcklig information. En avsaknad 

av information kunde underförstått tolkas som att det inte fanns någon anledning att delge 

familjemedlemmarna hur de skulle hantera den stressade situationen de befann sig i. 

Patienten skulle ändå dö och familjemedlemmarna var kvar med en känsla av ångest och 

förtvivlan (Lundberg et al., 2013). 

 

Med tanke på alla påverkande faktorer som patienterna och närstående mötte under den 

palliativa fasens gång uppgav de att det ofta var svårt att minnas all information som givits, 

särskilt om samtlig information gavs samtidigt. Patienter och närstående har således 

uttryckt ett behov av att informationen skall ges stegvis. Det har även identifierats ett 

behov hos både patienter och närstående att vårdpersonal ska klargöra information och se 

till att mottagaren, således patienten eller närstående, verkligen förstått och tagit till sig 

denna (Connell et al., 2010). 

 

Ett problem som lyfts fram i en Australiensk studie (Hudson et al., 2009) är att 

sjuksköterskor förväntas tillämpa palliativ vård med fokus på familjen, inklusive att främja 

familjemöten, men att de inte nödvändigtvis har blivit erbjudna tillräcklig träning och 

förberedelse inför detta. En studie av Cooper, Gambles, Mason och McGlinchey (2013) 

rapporterade vidare att sjuksköterskor, alla med olika mängd erfarenhet, fann det svårt att 

delge information till patienten samt deras närstående i livets slutskede. Detta till följd av 

att sjuksköterskorna inte hade blivit ordentligt tränade att handskas med sådana samtal. 
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DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion   

 

I patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659), stadgas i 6 § att den som har ansvaret för hälso- 

och sjukvården av en patient ska se till att patienten och dennes närstående ges 

information. I proposition 1998/99:4 om stärkt patientinflytande betonas vidare att 

informationen som ges skall anpassas till den aktuella patientens förutsättningar och behov 

i den aktuella vårdsituationen.  

Det ingår således i sjuksköterskans profession och arbetsuppgifter att informera patienter 

och närstående. Samtidigt har studier påvisat att information i vissa fall gavs i för stor 

mängd alternativt för mycket åt gången. Vidare uttryckte de närstående en vilja av att få 

informationen stegvis, utifrån behov och allteftersom denna efterfrågades (Connell et al., 

2010).  

Att erhålla information utefter behov, oavsett patient eller närstående, anser vi är en 

förutsättning för att informationen skall kunna vara individanpassad eftersom behoven kan 

se olika ut. Vidare kan det vara betydelsefullt att ha i åtanke att alla patienter och 

närstående är olika; somliga mer aktiva och frågande än andra. Det behöver således inte 

vara självklart att alla patienter och närstående efterfrågar information eller berättar hur de 

vill ha det, vilket kan tänkas vara en svårighet i sjuksköterskors arbete.  

Trots att det uttryckligen står att ”information skall anpassas” i patientsäkerhetslagen (SFS, 

2010:659) anser vi att definitionen är för vag. Anpassad information kan enkelt tolkas som 

att den ska vara språkmässigt anpassad, men kan kringgå att behovet av information är 

individuellt. 

Närstående har uppgett att stödprogram fått dem att känna samhörighet med varandra. 

Detta resulterade i förbättrad hälsa och livskvalitet för närstående och en känsla av inre 

kraft (Henriksson et al., 2011). Således har möten i grupp i övervägande fall uppgetts som 

positivt (Chan et al., 2013; Henriksson et al., 2012). Närstående har kunnat ta stöd av 

varandra och av vårdteamet som, tillsammans med sjuksköterskan, haft en stödjande och 

informativ funktion. Vi anser att fördelarna med att arbeta i team är stora eftersom varje 

profession, med hjälp av sin särskilda kompetens, kan bidra till att tillgodose samtliga 

behov och dimensioner hos patienten – inklusive de närstående. 

Enligt Virginia Henderson (Henderson, 1991) är det viktigt att sjuksköterskan utvärderar i 

vilken grad hon lyckats hjälpa patienten och de närstående att lösa sina problem eller 

tillfredsställa deras behov. Kommunikation är ett exempel på hur det kan ske. Eftersom 

närstående har uttryckt att ett överskott av information kunde upplevas som överflödigt och 

snabbt glömdes bort kunde det vara av stor vikt att bekräfta att de närstående verkligen 

förstått informationen (Connell et al., 2010). Att be patienterna och de närstående 

återberätta informationen de erhållit tror vi kan vara ett bra tillvägagångssätt.  

Det framgick att icke-verbal kommunikation från sjuksköterskor i egenskap av tröst och 

medlidande värdesattes högt bland många av de närstående (Woods et al., 2000; Lees et 

al., 2014). Således kan till exempel sjuksköterskans empatiska förmåga påverka 

upplevelsen av vården för både patienter och närstående i palliativ vård. Utöver 

sjuksköterskans skyldighet och patienten samt de närståendes rättighet att få tillgång till 

information och stöd, kan alltså sjuksköterskors egenskaper vara en del av hur dessa 

upplevs, på både gott och ont. 
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En studie av Cooper et al. (2013) rapporterade att sjuksköterskor, alla med olika mängd 

erfarenhet, fann det svårt att delge information till patienten samt deras närstående i livets 

slutskede. Detta till följd av att sjuksköterskorna inte hade blivit ordentligt tränade i sådana 

samtal.  

Med utgångspunkt från det sammantagna resultatet anser vi att både egenskaper, 

erfarenheter och kompetenser hos den enskilda sjuksköterskan kan påverka hur 

information och stöd uppfattas av patienter och deras närstående. Vidare tror vi att detta 

kan påverka huruvida informationen uppfattas som en stödjande interaktion från 

sjuksköterskan eller inte. Då information och stöd är en del i omvårdnaden kan upplevelsen 

av kvaliteten på omvårdnaden påverkas av detta i både negativ och positiv bemärkelse.  

Metoddiskussion 

 

En litteraturöversikt valdes som metod. En förutsättning för att använda sig av denna 

metod är att det finns tillräckligt med forskning på området och syftet är att få en bild över 

forskningsläget (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Som alternativ till en litteraturstudie fanns möjligheten att genomföra en intervjubaserad 

studie, vilket hade passat bra för studiens syfte. Denna metod valdes bort då vi inte ville 

begränsa datainsamlingen till att intervjua närstående på en enhet eller ett fåtal, utan i 

stället se den palliativa vården ur ett större perspektiv och från olika delar av världen. En 

litteraturstudie ansågs lämpa sig bättre för arbetet då vi försökte finna en röd tråd gällande 

behovet samt upplevelsen av stöd och information generellt. Dessutom fann vi att det fanns 

många relevanta och intressanta artiklar relaterade till valt ämne. I resultatet är 15 artiklar 

inkluderade, varav fyra stycken från Sverige, sju stycken från England, en från Australien, 

en från USA, en från Kina samt en från Brasilien. Vi inser att inkluderandet av studier från 

olika länder delvis kan ha påverkat vårt resultat. Vårdkulturen kan se olika ut i olika 

länder, men eftersom det i Sverige i dag är ett mångkulturellt samhälle anser vi att 

inkluderandet av studier från olika länder har klinisk relevans. Vi menar att vi kommer att 

möta personer, både patienter och närstående, med olika kultur eller bakgrund som kan 

styra deras uppfattningar och behov. Vidare återkommer vissa artikelförfattare i ett flertal 

studier, vilket oavsiktligt kan ha vinklat vårt resultat mer åt det ena hållet. 

 

En förutfattad mening och känslomässiga bindningar till forskningsproblemet kan enligt 

Friberg (2012) utgöra ett hinder i analysen. Viktigt att betona i detta sammanhang är att vi 

genomgående i denna studie har eftersträvat att skala av vår egen förförståelse samt våra 

värderingar. Med tanke på våra tidigare erfarenheter och en hypotes kring att ett behov av 

stöd föreligger hos närstående generellt kan ha påverkat arbetet till viss del. Friberg (2012) 

betonar att förförståelsen går att kontrollera genom att göra sig medveten om sina egna 

föreställningar och sin kunskap, samt att man kan tygla dem och inte låta dem påverka den 

pågående analysen. Detta har konstant eftersträvats genomgående i vårt arbete. Eftersom 

samtliga inkluderade artiklar är skrivna på engelska har översättning av resultaten skett i 

samråd med varandra. Syftet har varit att säkerställa att studiernas resultat uppfattats lika 

och att översättningen inte har påverkats av våra känslor eller värderingar. 

 

Vid datainsamlingen användes två databaser, PubMed (Public Medline) samt CINAHL 

(Comulative index of nursing and allied health). Det är två databaser som med medicinsk 

och omvårdnadsvetenskaplig forskning (Forsberg & Wengström, 2016). Inga artiklar från 

PubMed presenteras i resultatet eftersom funna artiklar inte bedömdes vara tillräckligt 

relevanta för vårt syfte. Inklusionskriterierna som användes under databassökning var Peer 
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Reviewed samt artiklar skrivna på engelska i Free Full Text, publicerade från 2006 till 

2016. Undantaget är den inledande sökningen som presenteras under söktabellen (tabell 1). 

Anledningen till att artiklar från 2000 inkluderades i första sökningen är för att vi ville få 

ett helikopterperspektiv, således en översikt över forskningsområdet, till att börja med. 

Avgränsningarna under databassökningen kan ha gjort att relevanta artiklar oavsiktligt 

uteslutits. Forsberg och Wengström (2016) rekommenderar att man inte använder artiklar 

som är äldre än tre till fem år. Anledningen till inkluderandet av en artikel från 2000 var att 

vi ansåg den vara relevant för vårt syfte och studien bedömdes hålla tillräckligt god 

vetenskaplig kvalitet. Aktualiteten av att inkludera äldre artiklar påverkas dock av detta 

(Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Studier som berör närstående till barn som vårdas palliativt har inte framkommit under 

artikelsökningen. Barn som närstående till personer i palliativ vård medvetet exkluderats 

eftersom vi anser att barn kan behöva särskilda stödinsatser, vilket i sin tur kunnat påverka 

resultatet. Artiklar som belyser närståendeperspektivet till personer med demenssjukdom i 

ett palliativt skede har exkluderats då vi anser att demenssjukdomen kan göra det svårt för 

personen att uttrycka sina behov vilket i sin tur kan gå ut över symtomlindringen och 

eventuellt de närstående. 

 

Svårigheter som uppkom under artikelsökningen var bland annat att få fram 

sjuksköterskors roll i arbetet avseende information och stöd då sjuksköterskor i 

övervägande fall ingick i ett vårdteam. En anledning kan vara att teamarbete tillämpas 

inom palliativ vård för att kunna se och tillfredsställa samtliga dimensioner hos patienten. 

Vidare var det svårt att få fram vad en sjuksköterska hade till uppgift inom 

stödgruppsprogram. Eftersom det fanns ett antal studier om just stödgrupper och de 

påvisade övervägande positiva utfall, jämfördes skillnader mellan stödgrupper och 

grundläggande stöd för att se hur effektiva stödgrupperna var inom palliativ vård. Därav 

har vi valt att inkludera andra sorters studier än enbart kvalitativa intervjustudier, till 

exempel en randomiserad kontrollerad studie (RCT). Vidare ansåg vi att kvantitativa 

resultat kunde utvärdera effekten av stödgruppsprogram, vilket är skälet till inkluderandet 

av kvantitativa studier. Kvantitativa resultat innefattar ett resultat som baseras på statistik 

och kvalitativa metoder innefattar individens upplevelse samt erfarenheter och har som mål 

att förstå individens livsförhållande (Billhult & Gunnarsson, 2012). Genom att 

sammanställa resultatet av både kvantitativa och kvalitativa studier kan ett bredare resultat 

fastställas genom att inte utesluta en av studieformerna (Friberg, 2012).  

 

Tiden för databassökningar kan ha påverkat kvaliteten negativt på vårt funna resultat då 

tiden var begränsad (Henricson, 2012). Enligt Forsberg & Wengström (2016) är 

bibliotekariernas hjälp värdefull i sökningar av artiklar. I efterhand insåg vi att hjälp från 

en bibliotekarie för att snabbare hitta artiklar med bra kvalitet hade kunnat vara hjälpsamt 

och effektiviserat arbetet. 

 

Slutsats  

 

Stöd och information har visat sig vara av betydelse för närstående inom palliativ vård 

beträffande deras behov och inverkan på deras eget välbefinnande. Utbildning och 

personliga egenskaper hos sjuksköterskan var två faktorer som påverkade närståendes 

upplevelse av stöd och information. 
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Fortsatta studier 

 

Stöd och information har visat sig vara av betydelse och mer eller mindre till hjälp för 

närstående i palliativ vård. Kompetens och hur kommunikation sker har visat sig vara två 

faktorer som har påverkat upplevelsen. Vi tycker att det vore intressant att undersöka 

närståendes upplevelse av stöd och information från sjuksköterskor i Sverige genom att 

jämföra den information som grundutbildade sjuksköterskor tillhandahåller med den 

information sjuksköterskor som läst kurser i kommunikation delger inom palliativ vård. 

Detta skulle kunna ske genom en fördjupad intervjustudie. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Denna studie handlar om närståendes upplevelser av sjuksköterskors givna stöd och 

information i palliativ vård. Av vad som framkommit av studien belyses generella behov 

av information och stöd hos de närstående samt förutsättningar för att behoven skall kunna 

uppfyllas. Vidare har nackdelar och brister gällande information och stöd framkommit i 

studien. Resultatet kan användas för att utveckla organisationerna med stödteam på alla 

avdelningar som arbetar med palliativ vård. Det kommer kräva organisatorisk planering så 

att personalen kan avsätta den tid och de resurser som krävs för att uppfylla de nödvändiga 

delarna inom information, kommunikation och stöd. Studien kan även användas till 

utveckling av sjuksköterskors utbildning samt fortbildning för redan praktiserande, till 

exempel grundläggande juridik och ekonomi vid livets slut. Här skulle man även kunna 

skapa ett enkelt arbetsmaterial som sjuksköterskor kan använda sig av för att kunna 

besvara de vanligaste praktiska frågorna. Även utbildning inom pedagogik kan vara 

lämpligt så informationen kan presenteras på ett sätt som de närstående kan ta del av. Här 

bör även emotionellt stöd tränas. Den här delen av utbildningen kan inte enbart vara 

teoretisk utan tränas genom olika simulerade situationer. Vi är som sagt alla unika 

individer och reagerar på olika sätt vilket kräver att vårdpersonalen kan anpassa sig till 

olika personer och sätt att stötta på. 
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Bilaga A 

 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 



II 

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltaga

re 

(bortfal

l) 

Resultat Typ 

Kvali

tet 

Boucher, J., Bova, C., 

Sullivan-Bolyai, S., 

Theroux, R., Klar, R., 

Terrien, J., & 

Kaufman, D-A.  

(2010). 

USA 

Next-of-Kin’s 

Perspective of 

End-of-Life Care 

Att beskriva de 

positiva respektive 

negativa effekterna 

av palliativ vård, 

uttryckt av närstående 

i förhållande till de 

åtta vårdområdena 

identifierade av 

National Hospice and 

Palliative Care 

Organization 

En blandmetod har 

används, med öppna 

frågor samt ett kvalitativt 

frågeformulär   

n=186 

(32) 

Resultatet från den kvalitativa 

innehållsanalysen visade två teman, 

kommunikation samt familjens värderingar 

och preferenser som inkluderade att ha en 

stöttande miljö för att säkerställa en fridfull 

död med värdighet och respekt och behovet 

av att vara närvarande då döden inträffar 

samt att vårdpersonalen tar hänsyn till 

behov och önskningar hos familjen och de 

närstående.   

K II 

Chan, C. W., Chui, Y. 

Y., Chair, S. Y., 

Sham, M. M., Lo, R. 

S., Ng, C. S., Chan, 

H. Y., & Lai, D. C. 

(2014). 

China 

The evalution of 

palliative care 

programme for 

people suffering 

from life-limiting 

diseases 

Att rapportera 

effektiviteten av ett 

åttaveckors palliativt 

vårdprogram i Hong 

Kong 

Metoden som användes 

var frågeformulär som 

familjemedlemmarna fick 

fylla i före 

åttaveckorsprogrammet 

samt efter avslutat 

program 

n=108 

(0) 

Studien visade på att närstående ansåg det 

givande med åttaveckorsprogrammet som 

hade fyra huvudteman: kommunikation av 

behandlingsplaner, arrangemang efter 

döden, symtomhantering och känslomässigt 

stöd samt föreslagna förbättringsområden. 

K I 

Connell, T., 

Fernandez, S. R., 

Griffiths, R., Tran, 

D., Agar, M., Harlum, 

J., & Langdon, R 

(2010). 

England 

 

Perceptions of 

the impact of 

health-care 

services provided 

to palliative care 

clients and their 

carers 

Syftet med studien 

var att redovisa de 

palliativa patienternas 

samt deras 

närståendes 

uppfattningar om hur 

den erhållna vården 

fungerat samt 

inverkan på deras 

livskvalitet 

Kvalitativ intervjustudie 

med enskilda intervjuer 

n=7 

(3) 

Slutsatsen av studien visade på att det var 

viktigt att tänka på planering av den 

palliativa vården utifrån närstående samt 

patienter. Kommunikationen visade sig vara 

en viktig del av detta.  

 

 

K II 

                                                           Bilaga B 

 

 

 

 

B  



III 

 

Cooper, M., Gambles, 

M., Mason, S., & 

McGlinchey, T. 

(2013). 

England 

How confident 

are nurses that 

they can provide 

good care? 

Syftet med studien 

var att bedöma 

sjuksköterskans 

förtroendenivå bland 

patienter med ett 

palliativt vårdbehov i 

en akut sjukhusmiljö 

En enkätstudie utformad 

som frågeformulär 

användes som metod 

n=111 

(78) 

Resultatet tyder på att sjuksköterskor inom 

akutsjukvård har liten utbildning inom 

delgivning av information, men påvisar 

samtidigt att utbildning stöttar den 

professionella utvecklingen. I resultatet 

belyses även vikten av utbildning. 

 

K II  

Da Silva, M.M., 

Moreira, C.M., Leite, 

L.J., & Erdeman, 

L.A.  

(2012). 

Brazil 

Analysis of 

nursing care and 

the participation 

of families in 

palliative care in 

cancer 

Syftet med denna 

kvalitativa studie var 

att analysera 

sjuksköterskans givna 

omvårdnad till 

patienter med 

metastaserad cancer, 

inklusive deltagandet 

i vården,  under 

sjukhusvistelsen i det 

palliativa skedet. 

Analysen skedde 

utifrån familjens 

perspektiv 

 

Kvalitativ studie n=8 

(0) 

Resultatet delades in i tre kategorier. Den 

första analyserade omvårdnaden från 

sjuksköterskan till palliativa patienter, den 

andra belyste vikten av sjuksköterskans 

närvaro i sammanhanget och den tredje 

manifesterade familjen som 

närståendevårdare 

K II 

Epiphaniou, E., 

Hamilton, D., 

Bridger, S., 

Robinson, V., Rob, 

G., Beynon, T., 

Higginson, I., & 

Harding, R. 

(2012). 

England 

Adjusting to the 

caregiving role: 

the importance of 

coping and 

support 

Syftet med studien 

var att belysa vikten 

av 

bemästrandestrategier 

och stöd bland 

vårdgivare till en 

närstående i palliativ 

vård 

Kvalitativ intervjustudie i 

hemmet 

n=36 

(16) 

Majoriteten av deltagarna beskrev vikten av 

stöd och förståelse från familj och vänner. 

Studien visade även på att copingstrategier 

inkluderade distraktion, mental stimulans, 

emotionell avlastning. 

K II 

 

 

 



IV 

 

Hawker, S., Kerr, C., 

Payne, S., David, S., 

Roberts, H., Jarrett, 

N., Roderick, P., & 

Smith, H. 

(2006). 

England 

End-of-life care 

in community 

hospitals: the 

perceptions of 

bereaved family 

members 

Syftet med studien 

var att sörjande 

anhöriga skulle bli 

intervjuade för att få 

deras syn och 

perspektiv på vård 

och stöd under den 

palliativa fasen av en 

närstående 

Kvalitativ intervjustudie n=99 

(48) 

Studiens resultat konstaterade att de 

sörjande närstående var positiva till den 

vård de själva samt patienten erhållit, men 

även negativa synpunkter samt 

förbättringsförslag till gjordes 

K II  

Henriksson, A., & 

Andershed, B. 

(2007). 

Sweden 

 

 

 

 

 

A support group 

programme for 

relatives during 

the late palliative 

phase 

Att beskriva hur 

närstående till 

obotligt sjuka 

personer upplevde att 

vara deltagare i en 

stödgrupp och vilka 

effekter stödet haft på 

deras liv i den 

palliativa fasen 

 

Intervjubaserad studie 

med en fenomenologisk 

metod 

n=13 

(3) 

Studiens resultat visar att dessa typer av 

omvårdnadsåtgärder som initieras och 

genomförs av sjuksköterskor, avsevärt kan 

påverka de närståendes möjligheter att 

hantera sin situation vid vård av en döende 

människa. 

 

 

K I 

Henriksson, A., 

Benzein, E., 

Ternestedt, B-M., & 

Andershed, B. 

(2011). 

Sweden 

 

 

Meeting needs of 

family members 

of persons with 

life-threatening 

illness: A support 

group program 

during ongoing 

palliative care 

Syftet med studien 

var att beskriva 

familjemedlemmars 

erfarenheter av 

stödgruppsprogram. 

Programmet riktade 

sig till 

familjemedlemmar 

till en obotligt sjuk 

person inom familjen 

Kvalitativ pilotstudie samt 

telefonintervju efter att 

deltagandet i studien 

n=29 

(10) 

Resultatet indikerar på att 

stödgruppsprogrammet skulle kunna 

fungera som en acceptabel och användbar 

intervention för familjemedlemmar. 

Strukturen av programmet visade sig vara 

inbjudande och erbjuder en möjlighet att 

etablera relationer med andra deltagare och 

vårdateamet.  

K I 



V 

 

Henriksson, A., 

Årestedt, K., Benzein, 

E., Ternestedt, B-M., 

& Andershed, B. 

(2012). 

Sweden 

 

 

Effects of a 

support group 

programme for 

patients with life-

threatening 

illness during 

ongoing 

palliative care 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekterna av en 

stödgrupp för 

familjemedlemmar 

till patienter med 

livshotande sjukdom 

under pågående 

palliativ vård 

Kvasi-experimentell 

design med enkäter som 

datainsamlingsmetod och 

en uppföljning efter sju 

veckor 

n=125 

(95) 

 

Resultatet i studien visade inga signifikanta 

skillnader mellan grupperna avseende:  

beredskap, kompetents, belöning, hopp, 

ångest, depressionssymtom samt hälsa. 

Dock ökade familjemedlemmarnas 

beredskap för omvårdnad, kompetens för 

omvårdnad samt omvårdnad mellan 

baslinjen samt uppföljningsbedömningen i 

båda grupperna. 

RCT 

II 

 

 

 

 

 

 

 

Hudson, P., Thomas, 

T., Quinn, K., & 

Aranda, S. 

(2009). 

Australia 

Family meetings 

in palliative care: 

are they 

effective? 

Syftet med studien 

var att utvärdera hur 

effektivt det är för 

familjen att möta 

andra familjer inom 

palliativ vård samt att 

uppmäta behov och 

ouppfyllda behov 

bland de närstående 

vid tre tillfällen; 

innan mötet, 

omedelbart efter 

mötet och två dagar 

efter mötet 

Kvalitativ pilotstudie  n=20 

(6) 

Resultatet från studien visar att alla 

familjemedlemmar som deltog i studien har 

identifierade fördelar med att delta. 

Framförallt visade resultatet att familjerna 

tyckte att det var informativt och 

familjefokuserat i en positiv miljö. 25 

procent av deltagarna önskar att de haft 

möjlighet att delta tidigare. 

K II 

 

 

Lees, C., Mayland, 

C., West, A., & 

Germaine, A. 

(2014). 

England 

 

 

 

 

Quality of end-

of-life care for 

those who die at 

home: views and 

experiences of 

bereaved 

relatives and 

carers 

Att testa validiteten, 

pålitligheten och 

känsligheten av 

CODE's (Care Of the 

Dying Evaluation) 

frågeformulär 

Studien antog en 

blandmetod av 

tillvägagångssätt, 

inklusive användning av 

ett frågeformulär som 

tillät deltagarna att ge 

berättande data 

 

 

n=219 

 (72) 

Resultatet visar att det finns ett klart behov 

av att utveckla strategier för att granska 

kvaliteten på vård i livets slutskede för dem 

som väljer att dö hemma i syfte att förbättra 

patienters och dess närståendes 

erfarenheter.  

R+K 

I 



VI 

 

Lundberg, T., Olsson, 

M., & Fürst, C-J. 

(2013). 

Sweden 

The perspectives 

of bereaved 

family members 

on their 

experiences of 

support in 

palliative care 

Syftet med studien 

var att utforska 

familjemedlemmars 

stödjande 

interaktioner i 

palliativ vård och de 

känslomässiga 

upplevelser som de 

associerar med detta 

Kvalitativa individuella 

intervjuer genomfördes 

för att sedan analyseras 

med induktiv kvalitativ 

innehållsanalys 

n= 109 

(50) 

I resultatet presenterades att fem kategorier 

av stödjande interaktioner med personal var 

kopplade till känslomässiga upplevelser: 

informativt stöd, stödjande möten, 

professionellt fokus för personal, en 

stödjande miljö samt efterlevnadsstöd. 

Dessa bidrog sammantaget till känslor av 

styrka samt värdighet bland de närstående. 

K I 

Seamark, D., Blake, 

S., Brearley, S-G., 

Milligan, C., Thomas, 

C., Turner, M., 

Wrang, X., & Payne, 

S.  

(2014). 

England 

Dying at home: a 

qualitative study 

of family carers’ 

views of support 

provided by GPs 

community staff 

Syftet med studien 

var att undersöka 

närståendevårdares 

synpunkter om 

samhällets stöd som 

gjorde palliativ vård i 

hemmet möjlig 

Semistrukturerade 

intervjuer med närstående 

som genomfördes sex till 

24 månader efter 

dödsfallet 

n=109 

(50) 

Det övergripande temat som närstående 

anmärkte på var kontinuitet i vården av den 

sjuke vilket innebar att det var för många 

olika vårdare runt en och samma patient. 

Mer information och organisation skulle 

leda till en mer positiv upplevelse av den 

palliativa vården. 

K I 

Woods, S., Beaver, 

K., & Luker, K. 

(2000) 

England 

Users’ views of 

palliative care 

services: ethical 

implications 

Syftet var att 

undersöka 

upplevelsen av 

palliativ vård i 

hemmet hos patienter, 

deras närstående samt 

patientens vårdare 

Metoden som användes 

var semistrukturerade 

intervjuer vilket 

möjliggjort flexibilitet 

samt tillåtit deltagarna 

själva att bestämma takten 

och djupet av intervjuerna 

n=53 

(9) 

Resultatet av denna studie visade att det 

fanns ett behov av en mer integrerad 

palliativ vårdservice samt bättre utbildning i 

kommunikation för vårdpersonal. Vidare 

fanns ett behov av stöd från vårdpersonal 

bland närstående. 

K II 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, s. 94). 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 


