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SAMMANFATTNING 
Palliativ vård syftar till att främja livskvalitet för personer med livshotande sjukdom och deras 
närstående. Patientens fysiska, psykosociala och andliga problem ska lindras. Dessutom ska 
närstående stöttas genom sjukdomstiden och det sorgearbete som följer. Den palliativa vården 
vilar på de fyra hörnstenarna symtomlindring, kommunikation, teamarbete och närstående. 
Närstående har en naturlig roll inom den palliativa vården och deras behov ska 
uppmärksammas. EAPC’s definition av palliativ sedering beskriver en kontrollerad sänkning 
av medvetandet för att lindra svårbehandlade symtom. Sjuksköterskans ansvarsområde vid 
palliativ sedering innebär bland annat att värna patientens välbefinnande men även att 
informera och stötta närstående under döendeprocessen. Kunskap om hur närståendes 
erfarenheter vid palliativ sedering behövs för att deras behov ska kunna synliggöras och 
tillmötesgås.     
 
Syftet med denna studie var att belysa närståendes erfarenheter av palliativ sedering inom 
palliativ vård. 

Metoden som valdes var systematisk litteraturstudie. Inklusionskriterierna var att artiklarna 
skulle vara peer reviewed, skrivna på engelska och inte äldre än 15 år Litteratursökningar i 
databaserna PubMed, CINAHL, PsychINFO och MEDLINE resulterade i 12 inkluderade 
artiklar, samtliga etiskt godkända och kvalitetsgranskade. Data analyserades sedan med 
innehållsanalys.  
 
Resultatet består av de fyra kategorierna symtomlindring, kommunikation, teamarbete och 
närstående. Närstående upplevde själva lindring då patientens lidande lindrades. De plågades 
av det faktum att de inte längre kunde kommunicera med patienten efter att sedering 
påbörjats. Även om de samtyckt till den palliativa sederingen funderade de i efterhand på vem 
den gynnat. Den emotionella påverkan hos närstående var stor och de upplevde mycket oro.  
 
Slutsatsen av denna studie är att de flesta närstående är nöjda med den palliativa sederingen 
men situationen är mycket påfrestande för dem. De tar svåra beslut och upplever mycket oro 
och lidande. Kommunikation med och stöd från vårdpersonal är därför viktigt. Sårbara 
närstående bör identifieras och erbjudas ytterligare stöd.  
 
 
 
 
 
Nyckelord: palliativ vård, närstående, palliativ sedering, sjuksköterskans ansvarsområde
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ABSTRACT 
Palliative care aims to improve the quality of life for people with terminal diseases and their 
relatives. Physical, psychosocial and spiritual problems of the patient shall be prevented and 
relieved. Additionally, relatives should be supported throughout the illness and the mourning 
that follows. Palliative care rests upon the four cornerstones symptom relief, communication, 
team work and relatives. Relatives have a natural role within palliative care and their needs 
should be payed attention to. EAPC’s definition of palliative sedation describes a controlled 
decrease of consciousness to relieve intractable symptoms. The nurses responsibility during 
palliative sedation includes protecting the patients well-being, as well as informing and 
supporting relatives during the dying process. Knowledge about relatives’ experiences during 
palliativ sedation is required in order for their needs to be made visible and accomodated.   
 
The aim of this study was to illuminate the relatives’ experiences of palliative sedation within 
palliative care.   
 
The systematic review method that was utilized in this study. The inclusion criterion was that 
the articles were to be peer reviewed, written in English and not more than 15 years old. The 
serches for articles were conducted in the databases PubMed, CINAHL, PsychINFO and 
MEDLINE. It resulted in 12 included studies, all of which had an ethical approval and were 
quality controlled. Data was then analyzed with content analysis.  
 
The result consists of the four categories symptom relief, communication, team work and 
relatives. Relatives experienced relief when the patiens suffering was alleviated. They 
suffered because they could no longer communicate with the patient after sedation had 
started. Even though they had given their consent to the palliative sedation, afterward they 
thought about who it had favoured. The emotional impact on the relatives was great and they 
experienced a lot of anxiety. 
 
In conclusion, most relatives are pleased with the palliative sedation but the situation is very 
distressing for them. They make difficult decisions and experience a lot of anxiety and 
suffering. The communication with and support from health professionals is therefor vital. 
Vulnerable relatives should be identified and offered additional support.  
	

Keywords: palliative care, relatives, palliative sedation, nurses’ responsibilities 
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BAKGRUND 

Palliativ vård 
Palliativ vård är en aktiv vård och innebär en helhetssyn på patienter med obotlig sjukdom. 
Det är ett förhållningssätt som genom att förebygga och lindra fysiska, psykosociala och 
andliga problem i samband med livshotande sjukdom syftar till att främja livskvalitet för 
patienten och dess närstående. Det innebär bland annat att plågsamma symtom lindras 
samtidigt som livet och döden betraktas som en normal process som varken påskyndas 
eller fördröjs. Patienten ska stödjas till att kunna leva ett så aktivt liv som möjligt fram till 
sin död, bland annat genom att psykosociala och andliga aspekter integreras i vården 
(World Health Organisation {WHO}, 2015). I fokus står patientens välbefinnande 
(Hoverman, 2013). Närstående ska erbjudas stöd både under sjukdomen och i det 
efterföljande sorgearbetet. Både patienter och närståendes behov beaktas genom ett 
tvärprofessionellt förhållningssätt (WHO, 2015). Patient är den person som erhåller vård 
(Socialstyrelsens termbank, 2016). Härefter syftar begreppet patient på denna definition.  

Den palliativa vården kan vara både allmän och specialiserad. Definitionen av allmän 
palliativ vård är att personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård 
kan tillgodose patienters behov utav den samma. Den specialiserade palliativa vården ges 
av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård till 
patienter vars komplexa symtom eller livssituation medför särskilda behov. Palliativ vård 
kan ses som en process som är indelad i två faser, en tidig och en sen. Den tidiga fasen 
syftar till livsförlängning och ökad livskvalitet. När livsförlängande behandling inte längre 
är meningsfull eller då dess symtom och biverkningar skadar patienten eller orsakar 
lidande övergår vården till den sena palliativa fasen, vård i livets slutskede. Det innebär att 
döden är oundviklig inom en överskådlig framtid och syftet med vården övergår från att ha 
varit livsförlängande till att vara lindrande Övergången mellan den tidiga och sena fasen 
består av något som kallas brytpunkt. Det är sällan en tydlig tidpunkt utan något som sker 
succesivt under en längre period, då med dialog mellan läkare, patient och närstående. 
(Socialstyrelsen, 2013).  

Den palliativa vårdens fyra hörnstenar  
Den helhetssyn som genomsyrar den palliativa vården syns tydligt i de fyra hörnstenarna 
symtomlindring, kommunikation, teamarbete samt stöd till närstående vilka den palliativa 
vården vilar på. Hörnstenarna baseras på WHO:s definition av palliativ vård samt 
människovärdesprincipen. Symtomlindring innefattar såväl fysiska som psykiska, sociala 
och existentiella symtom (Statens offentliga utredningar {SOU}, 2006:1). Begreppet total 
pain är centralt inom den palliativa vården. Dame Cicely Saunders myntade begreppet 
total pain där fysisk, psykisk, social och existentiell smärta vävs samman till en helhet. 
Kombinationen av dessa dimensioner ger upphov till så kallad total smärta vilken är 
individuell efter varje unik persons upplevelse och situation (Mehta & Chan, 2008). Alla 
symtom som påverkar patientens livskvalitet negativt ska lindras (Kulkarni, 2011). Vid 
symtomlindring ska patientens autonomi och integritet uppmärksammas. Hörnstenen 
innebär att vården ska ges av ett mångprofessionellt team. God kommunikation och 
relation ska finnas såväl inom teamet som med patienter och närstående. Stödet till 
närstående innebär att de erbjuds aktivt deltagande i vården samt stöttas under patientens 
sjukdomstid och i deras efterföljande sorgeprocess. Allt detta ska ske i syfte att förbättra 
patientens livskvalitet (SOU 2006:1).   
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Närstående 
Närståendes situation och upplevelser 
Vilka som är närstående definieras utav de personer patienten själv anser sig ha en nära 
relation till (Socialstyrelsens termbank, 2015). Samma definition gäller vidare i denna 
studie. Närstående har en naturlig roll inom den palliativa vården. Psykosociala aspekter ska 
integreras i patientens vård, familjens behov ska uppmärksammas och de ska stöttas både 
under sjukdomstiden samt i sin sorgeprocess (WHO, 2015). I Sverige ska närstående vilka 
vårdar eller stöttar en person med långvarig sjukdom erbjudas stöd från socialtjänsten och 
den palliativa vården har i uppdrag att ge dem ett organiserat stöd (Socialstyrelsen, 2013).  
Närstående till patienter som får palliativ vård har ofta en ökad sårbarhet. Det är inte 
ovanligt att det ökade ansvaret för omvårdnad och symtomhantering samt nya roller inom 
familjen leder till rädsla, oro, sömnsvårigheter, ensamhet, fatigue, ekonomiska bekymmer 
och familjekonflikter. Även krossade drömmar och spekulationer om framtiden kan vara 
betungande. Hjälplösheten kan bli stor vartefter patientens sjukdom avancerar och 
hjälpbehoven och symtomen ökar. Många närstående upplever patientens behov av hjälp 
med sin allmänna dagliga livsföring (ADL) så som hygien, påklädning och matning som 
svår. Detta även om de har hjälp i hemmet från hemtjänst eller liknande. Närståendes 
sårbarhet ökar då balansen mellan deras kapacitet och situationens tyngd minskar. Balansen 
behövs för att de själva ska må bra och för att de ska orka hjälpa patienten. Närstående till 
patienter inom palliativ vård har en ökad risk för ohälsa (Andershed, 2006). Trots detta kan 
närstående uppleva det givande att kunna hjälpa, glädja och ta hand om patienten, något de 
även kan känna stolthet över (Henriksson, Carlander, Årestedt, 2015).  

Patientens sista dagar i livet kan påverka närstående under lång tid och dessutom ge upphov 
till mycket stress (Bruce, Hendrix & Gentry, 20006). Flera skäl har framkommit till varför 
närstående var missnöjda med den specialiserade palliativa vård patienten fått. Bland annat 
framkom att de känt sig övergivna när de upplevt att vården nekat botande behandling och 
endast erbjudit smärtlindring. De kände sig berövade på sitt hopp då vårdpersonalen inte såg 
behovet av att låta dem vara omedvetna om att döden var nära förestående. Närstående 
upplevde även att vårdpersonal behandlade döden som rutin. Bristen på psykologiskt stöd 
och det faktum att patienten inte behandlades med värdighet och respekt bidrog också till att 
de var missnöjda. Över hälften av deltagarna uppgav att de inte fått tillräckligt med 
information av vårdpersonal (Shiozaki, Hirai, Sakaguchi, Tsuneto & Shima, 2005).  

Lundberg, Olsson och Fürst (2013) fann att vårdpersonalens goda bemötande, fokus på 
patientens välmående och omtanke om närstående till stor del bidrog till närståendes positiva 
upplevelse av palliativ vård i livets slutskede. Information som ofta upprepades ingav 
trygghet och vårdmiljön och dess atmosfär hade stor betydelse för deras upplevelse av 
värdighet och harmoni. Även Moir, Roberts, Martz, Perry och Tivis (2015) beskriver hur 
sjuksköterskans bemötande kan påverka hur patienter och närstående upplever livets 
slutskede. Ju mer erfarenhet och kunskap en sjuksköterska har om detta, desto större 
trygghet har hen i att stötta. Det underlättar situationen och ökar livskvaliteten för patient 
och närstående.  

Familjecentrerad omvårdnad 
Inom den familjecentrerade omvårdnaden ses hela familjen, patienten inräknad, som en 
enhet. Vilka som ingår i den unika familjen definieras av medlemmarna själva och de 
emotionella banden dem emellan (Svensk Sjuksköterskeförening, 2015). Familjecentrerad 
omvårdnad kan beskrivas som ett systemiskt förhållningssätt. Relationen mellan familjen 
och sjuksköterskan är icke-hierarkisk och karaktäriseras av ömsesidighet. De tar båda med 
sig resurser, styrkor och specialiserad kompetens in i relationen. Just att familjen och 
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sjuksköterskan värderas lika är viktigt för det jämbördiga mötet dem emellan (Leahey & 
Harper-Jaques, 1996). Det systemiska förhållningssättet innebär att familjen ses som ett 
system där alla delar påverkar varandra. Sätts en del i svängning, svänger även de andra, likt 
en mobil (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). Sett ur detta perspektiv påverkar således det 
som händer patienten också närstående, även vid palliativ sedering. Den familjecentrerade 
omvårdnaden ger närstående och familjen som helhet möjlighet att leva med sjukdomen, 
lindra lidande och öka välbefinnande (Wright & Leahey, 2005).  
 
Palliativ sedering  
Definition 
I dagsläget saknas en vedertagen definition av begreppet palliativ sedering vilket även 
många artiklar påvisar. Det tycks dock finnas en gängse uppfattning om vad det innebär 
även om definitionerna skiljer sig åt i den internationella litteraturen. Rys, Deschepper, 
Mortier, Delines och Bilsen (2014) menar att palliativ sedering innebär att minska en 
obotligt sjuk patients medvetande fram till döden. Voeuk och Oneschuck (2014) har en 
något mer utökad definition; palliativ sedering är en medveten läkemedelsinducerad 
påverkan av patientens medvetandegrad i slutskedet av livet vilken syftar till lindring av 
outhärdliga symtom då övrig symtomlindring inte längre fungerar. Cherney, Radbruch och 
the Board of the European Association for Palliative Care (2009) förklarar European 
Association for Palliative Care’s (EAPC) definition vilken är än mer breddad. De definierar 
palliativ sedering som ett kontrollerat och övervakat användande av läkemedel med 
intentionen att inducera ett sänkt eller frånvarande medvetande i syfte att lindra på annat sätt 
svårbehandlade symtom på ett för patient, närstående och vårdpersonal etiskt accepterat sätt. 
Till skillnad från många andra definitioner tar denna hänsyn till det etiska dilemma palliativ 
sedering innebär samt till känslor hos närstående och vårdpersonal. Vidare hänvisningar till 
palliativ sedering eller sedering i den här studien syftar på EAPC’s definition av palliativ 
sedering.  
 
Prevalens och indikation 
I en svensk studie 2006 där 51vårdenheter deltog erhöll 1 procent av patienterna palliativ 
sedering (Eckerdal, Birr & Lundström, 2009). Detta kan dock se väldigt olika ut i runt om i 
världen. Forskning visar att strax över en tredjedel av patienter i livets slutskede världen 
över erhåller palliativ sedering. De vanligaste symtomen till varför palliativ sedering 
används är förvirring, tecken på andnöd, psykisk stress och smärta samt kräkningar (Maltoni 
et al., 2012). Patientens subjektiva uppfattning av lidande och symtom är av högsta 
betydelse för hur det ska behandlas (Svenska Läkaresällskapet, 2010). Vad som bedöms som 
outhärdligt baseras på patientens egen upplevelse av de symtomen eller det tillstånd denne 
inte vill uppleva (Crenshaw, 2009; De Graeff & Dean, 2007). Nationellt råder olika 
uppfattningar om när palliativ sedering ska påbörjas. Den förväntade överlevnaden ska inte 
överstiga mer än en till två veckor enligt Svenska Läkaresällskapet (2010) medan 
Läkemedelsverket (2010) anser att det handlar om timmar till dagar. Samtlig litteratur ter sig 
dock överens om att döden ska vara oundviklig inom en kort och överskådlig framtid.  

Läkemedel och administrering 
För att åstadkomma sederingen används lugnande läkemedel (Socialstyrelsen, 2010). 
Benzodiazipiner används ofta och bland dessa är midazolam den vanligaste aktiva 
substansen (Dean, Cellarius, Henry, Oneshuck & Librach, 2012; De Graeff & Dean, 2007; 
Läkemedelsverket, 2010; Maltoni et al., 2012). Ett skäl till detta är att den går att 
administrera både subkutant och intravenöst (Cherney, Radbruch & the Board of the 
European Association for Palliative Care, 2009). Neuroleptika (levomepromazin), 
barbiturater (fenobarbital) och läkemedel för generell anestesi (propofol) kan även användas. 



                      BILAGA I 

4 
 

Propofol används mycket sällan för palliativ sedering och då ofta som en absolut sista utväg 
(De Graeff & Dean, 2007). 
 

Socialstyrelsen (2010) beskriver hur tillförseln av läkemedel vid palliativ sedering kan vara 
antingen intermittent eller kontinuerlig. Vid en intermittent palliativ sedering kan patientens 
medvetandegrad tillfälligt höjas för att möjliggöra kommunikation och eventuellt diskutera 
behandlingssituationen. Den kontinuerliga palliativa sederingen ges vanligtvis då symtomen 
bedöms vara refraktära, det vill säga på annat sätt svårbehandlade. Läkemedelsverket (2010) 
menar att kontinuerlig palliativ sedering endast kan bli aktuellt då den förväntade 
överlevnaden inte är mer än timmar eller dagar. Svenska Läkaresällskapet (2010) menar att 
sederingen bör vara tillräckligt djup för att god symtomlindring ska uppnås men samtidigt 
inte vara djupare än nödvändigt. Socialstyrelsen (2010) beskriver hur patientens tillstånd och 
behov avgör graden av sänkt medvetande. De Graeff och Dean (2007) beskriver tre olika 
djup av sedering; mild, mellan och djup. Vid en mild sedering är patienten vaken men 
medvetandesänkt, somnolent. En mellandjup sedering innebär att patienten är sovandes men 
kan väckas för kortare stunder av kommunikation. Den djupa sederingen går ut på att 
patienten försatts i koma och är då medvetslös och okontaktbar. Efter att palliativ sedering 
påbörjas bör patienten initialt vara väck- och talbar. 

Eutanasi 
De Graeff och Dean (2007) menar att palliativ sedering strikt ska skiljas från eutanasi då de 
har mycket olika intention, tillvägagångssätt och resultat. Även Svenska Läkaresällskapet 
(2010) är av samma åsikt då, till skillnad från eutanasi, syftet med palliativ sedering är 
symtomlindring och dödsprocessen ska varken förlängas eller förkortas. Flodin (2007) 
definierar eutanasi som en läkares aktiva, medvetna handling som leder till patientens död.  
Hur palliativ sedering påverkar dödsprocessen råder det delade meningar om. Douglas, 
Kerridge och Ankeny (2013) menar att gränsen mellan palliativ sedering och eutanasi kan 
vara hårfin då palliativ sedering eventuellt kan påskynda dödsprocessen. Barathi och 
Chandra (2013) fann dock att dödsprocessen inte påskyndades vid palliativ sedering och att 
livet därmed inte förkortades. Palliativ sedering bör ej heller förväxlas med läkarassisterat 
självmord. Läkarassisterat självmord innebär att läkaren medvetet hjälper patienten avsluta 
sitt liv efter dennes frivilliga och kompetenta beslut (Nationella rådet för palliativ vård, 
2016). Gemensamt för palliativ sedering, läkarassisterat självmord och eutanasi är att de alla 
ger upphov till komplexa etiska frågeställningar.  
 
Etiska frågeställningar och principer  
Etiska frågeställningar kan delas in i tre olika nivåer; etiska svårigheter, etiska konflikter och 
etiska dilemman. En etisk svårighet innebär att befinna sig på etiskt okänd mark. Ny fakta 
samlas vilket leder till större förståelse. När olika värdeprioriteringar möts uppstår etiska 
konflikter. De mest komplexa frågeställningarna är etiska dilemman där minst två likvärda 
alternativ kan väljas emellan (Malmsten, 2007). Oavsett vilket alternativ som väljs kommer 
det andra alternativet alltid förbises eller kompromissas med. Kärnan i etiska 
frågeställningar är patientens livskvalitet. Ställningstagande måste göras till huruvida 
palliativ sedering är rätt alternativ, fel alternativ eller om det inte spelar någon roll. Även de 
unika omständigheterna kring patienten, dess allmäntillstånd, förväntad livslängd, övriga 
behandlingsalternativ samt närståendes och läkares intentioner måste noga övervägas 
(Beauchamp & Childress, 2013). Två av de mest framträdande etiska principerna vid 
palliativ sedering är autonomiprincipen och lagen om dubbla effekter.  
 
Autonomiprincipen 
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Autonomi beskrivs som en persons rätt till självbestämmande, fritt från yttre påverkan och 
begränsningar så som bristfällig förståelse inför en situation. Två bärande begrepp för 
autonomiprincipen är frihet, självständighet från påverkan, och medverkan, kapacitet för 
medvetet agerande. Med intakt autonomi fattar en person beslut och agerar utefter sin egen 
vilja. En person med minskad autonomi är påverkad eller kontrollerad av andra eller har 
svårigheter att fatta självständiga beslut. Personens påverkan av förståelse och 
självständighet påverkar graden av autonomi, till exempel personer vars autonomi kan vara 
hotad av svår sjukdom eller de med kognitiv nedsättning (Beauchamp & Childress, 2013). 
En öppen och fortlöpande dialog bör föras mellan patient, närstående och det 
mångprofessionella teamet innan situationen för en eventuell palliativ sedering uppstår 
(Cherney, Radbruch & the Board of the European Association for Palliative Care, 2009).  
 
Lagen om dubbla effekter 
Lagen om dubbla effekter kräver att en handling med både god och dålig effekt får 
genomföras endast om fyra kriterier uppnås. För det första måste intentionen med 
handlingen vara god eller moraliskt neutral. Det andra kriteriet är att den som utför 
handlingen endast har den goda effekten som avsikt. Den dåliga effekten kan förutses och 
tolereras men är inte avsiktlig. Kriterie nummer tre innebär att den dåliga effekten inte är 
målet med den goda effekten. Om så vore skulle den goda effekten vara resultatet av den 
dåliga och därmed skulle den dåliga effekten vara den som är eftersträvansvärd. Det fjärde 
och sista kriteriet innebär att den goda effekten måste överväga den dåliga. Den dåliga 
effekten kan tillåtas endast om orsaken för den goda effekten kompenserar för den 
förutsagda dåliga effekten (Beauchamp & Childress, 2013). Kopplat till palliativ sedering 
kan symtomlindring ses vara den goda effekten och målet medan medvetandesänkningen är 
en förutsedd, tolererad dålig effekt som kan ses som biverkan vid adekvat symtomlindring. 
Palliativ sedering är en accepterad och etiskt försvarbar form av symtomlindring men endast 
då det används på rätt sätt enligt Cherney, Radbruch och the Board of the European 
Association for Palliative Care (2009).  
 
Sjuksköterskan och etiken 
I International Council of Nursing’s (ICN, 2012) etiska kod för sjuksköterskor beskrivs hur 
sjuksköterskan ska främja ett etiskt förhållningssätt samt ta ställning för eller emot det etiska 
i olika metoder och förhållanden. Gran och Miller (2008) fann att två tredjedelar utav de 
sjuksköterskor som tillfrågades i deras studie upplevde djup palliativ sedering som ett etiskt 
dilemma. De flesta ansåg att det var upp till patienten och/eller närstående att bestämma när 
lidandet blev outhärdligt. Även omvårdnaden kunde upplevas problematisk då en patient 
med djup palliativ sedering verbalt inte kan förmedla sina önskemål och behov. Resultatet 
visade också att sjuksköterskorna inte ansåg palliativ sedering vara ett etiskt problem 
eftersom det gav värdighet och livskvalitet åt patientens sista dagar. Ebun, Papavasiliou, 
Preston, Brown och Payne (2014) undersökte sjuksköterskors attityder gällande sedering i 
livets slutskede. Studien visade att sjuksköterskor överlag ansåg att sedering bidrog till 
patient och närståendes välbefinnande samtidigt som vårdens syfte nåddes. Sederingens djup 
och frekvens ledde till funderingar kring intermittent kontra kontinuerlig sedering samt 
huruvida det kunde ha påverkat dödsprocessen. Gielen, Van der Branden, van Iersel och 
Broeckaert (2012) visade att flamländska sjuksköterskor inom palliativ vård överlag har en 
positiv inställning till palliativ sedering vid svårbehandlade symtom i livets slutskede. 
Författarna framhöll dock att majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att mild och intermittent 
sedering ska prövas innan djup, kontinuerlig sedering påbörjas. I både studien av Gielen et 
al. (2012) och den av Gran och Miller (2008) framkom att sjuksköterskorna upplevde 
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palliativ sedering etiskt svårt då den patient och närstående berövades möjligheten att 
kommunicera med varandra.  
 
Sjuksköterskans ansvarsområde 
Sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområde är omvårdnad. Hen ska bland mycket annat 
kunna observera, åtgärda, ge och utvärdera omvårdnad utifrån patientens behov. 
Kommunikation, information och undervisning till patienter och närstående är också en 
viktig del av ansvarsområdet (Johnston, 2009). Den palliativa omvårdnaden innebär att 
aktivt främja hälsa och välbefinnande vid obotlig sjukdom och livets slut utifrån ett 
flerdimensionellt perspektiv (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). En 
specialistsjuksköterska i palliativ vård ska bland annat ha förmåga att arbeta i team och 
tillsammans med övriga professioner förbygga, behandla eller lindra symtom för patienter i 
palliativt skede. Hen ska också kunna initiera och föra svåra samtal med patienter och 
närstående samt ha fördjupad kunskap om att samtala om livet, döendet och döden 
(Sektionen sjuksköterskor för palliativ omvårdnad {SFPO} & Svensk sjuksköterskeförening 
{SSF}, 2008). I föreliggande arbete används ordet sjuksköterska vilket då avser såväl 
grundutbildad och specialistutbildad sjuksköterska i kontakt med palliativ vård.   
 
Inom slutenvården finns sjuksköterskan runt omkring patienten och dess familj dygnet runt 
och är därför ofta den som först ställs inför frågor och problem relaterade till palliativ 
sedering. Hen har en central roll som länk mellan patient, närstående och övrig vårdpersonal.  
Även i beslutsfattande, utförande, uppföljning och eftervård av närstående och team ska 
sjuksköterskan delta (Claessens et al., 2007). Inom teamet har sjuksköterskan en viktig 
funktion gällande utbildning och stöd. De kan vara till hjälp att lära övriga teammedlemmar 
om situationen och finnas som stöd då många svåra frågor kan komma upp vid palliativ 
sedering (Gran & Miller, 2008). Då sedering påbörjats blir sjuksköterskans uppgift att värna 
om patientens välbefinnande och symtomlindring. Icke-verbala tecken, så som 
ansiktsuttryck och kroppsspråk, tecken på lufthunger, smärta, ångest och lidande behöver 
identifieras, uppmärksammas och åtgärdas. Vikten av god grundläggande omvårdnad så som 
ögonvård, munvård, hudvård och bekväm kroppsställning ökar vartefter vakenhetsgraden 
sänks (Bruce, Hendrix & Gentry, 2006). Sjuksköterskan kan även hjälpa närstående i de fall 
de vill delta i omvårdnaden av patienten. Sjuksköterskan kan hjälpa dem bli trygga med att 
tvätta, vända eller hålla patienten och uppmuntra dem till att uttrycka sina känslor som om 
denne var vid medvetande (Gran & Miller, 2008). Det kan uppfattas meningsfullt för 
närstående att vara med i omvårdnaden och kan även möjliggöra en eventuell önskan från 
patienten att få dö hemma. Omvårdnaden kring närstående är lika viktig som den kring 
patienten. Patientens sista timmar och dagar kan lämna djupa spår hos närstående och ge 
upphov till långvarig stress och oro. Genom information om dödsprocessen och stöd till de 
närstående kan stress och oro lindras. Framförallt psykiskt stöd och närvaro är betydelsefullt 
under den sorgeprocess närstående ofta påbörjar under patientens sista dagar i livet (Bruce et 
al., 2006). Erfarenhet och kunskap om närståendes situation vid palliativ sedering behövs för 
att vårdpersonal ska kunna se och tillmötesgå deras behov (Claessens et al., 2007).  

Problemformulering 
Närståendes har en betydande roll inom den palliativa vården idag De är ofta närvarande 
under livets slutskede och situationen och de etiska dilemman det medför kan ge dem 
långvariga konsekvenser, framförallt i form av psykisk ohälsa. Specifika situationer och 
etiska dilemman uppstår när palliativ sedering används. För att kunna tillmötesgå 
närståendes behov vid palliativ sedering behövs kunskap och erfarenhet. De nationella 
dokument som idag finns tillgängliga gällande palliativ sedering i Sverige omfattar i mycket 
begränsad utsträckning närstående och deras situation. Idag finns en begränsad mängd 
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vetenskapliga artiklar om närståendes erfarenheter av palliativ sedering men många av dessa 
beskriver närståendes upplevelser ur vårdpersonalens synvinkel, en slags sekundärkälla. Det 
är angeläget att lyfta fram hur närstående själva upplever palliativ sedering i livets slutskede 
inom palliativ vård. 

SYFTE 
Syftet var att belysa närståendes erfarenheter av palliativ sedering inom palliativ vård. 

METOD 

Design 
För att sammanställa den vetenskapliga litteratur gällande närståendes erfarenheter av 
palliativ sedering som finns tillgänglig idag har en systematisk litteraturstudie genomförts då 
metoden är lämplig för att svara på studiens syfte. Litteraturstudier innebär att tidigare 
forskningsresultat syntetiseras genom systematiskt urval, datainsamling och protokoll. 
Centralt är att sammanfatta och kritiskt utvärdera evidens för att tydliggöra aktuell kunskap 
(Polit & Beck, 2012). De två typer av litteraturstudier som finns är allmän litteraturstudie 
och systematisk litteraturstudie. Den systematiska litteraturstudien har beskrivits som att 
forskaren har en tydlig formulerad fråga som utgångspunkt. Frågan besvaras sedan genom 
att relevant forskning systematiskt identifieras, väljs ut i enlighet med inklusionskriterier, 
värderas och analyseras. Aktuell forskning bör användas med syfte för klinisk relevans. 
Systematisk litteraturstudie valdes framför en allmän till denna studie då det systematiska 
tillvägagångssättet och kvalitetsgranskningen säkrade upp studiens reliabilitet (Forsberg & 
Wengström, 2016).  

Föreliggande studie följde huvudsakligen de steg Forsbergs och Wengström (2016) beskrivit 
för systematiska litteraturstudier. En tydligt begränsad problemformulering skapades vilken 
motiverade studiens genomförande. De frågeställningar som sedan formulerades var 
specifika och inte ja- eller nejfrågor. I denna studie ingick dock inga frågeställningar. I 
enlighet med Forsberg och Wengström (2016) planerades sedan studien samt sökord och 
sökstrategi bestämdes. Därefter identifierades, kritiskt värderades och kvalitetsbedömdes 
vetenskaplig litteratur för att slutligen och väljas ut till att ingå i studien. Urvalskriterier 
specificerades och motiverades utefter relevans. Litteratursökning och valda artiklar 
redovisades i studiens metodavsnitt. Sedan följde analys och diskussion av resultatet. Den 
information sökningen gett har komprimerats och gjorts förståelig så innehållets kärna 
presenteras. En kritisk metoddiskussion ingår där det behandlas hur heltäckande 
litteratursökning varit, urval, generaliserbarhet samt studiens begränsningar. Sista steget var 
att tydligt sammanställa resultatet och dra slutsatser om studiens styrkor, svagheter och dess 
kliniska relevans. 

Urval 
Inklusionskriterierna för denna studie var att artiklarna skulle ha ett etiskt godkännande, vara 
peer reviewed och skrivna på engelska. För att få tillgång till aktuell forskning skulle de inte 
vara publicerade för mer än tio år sedan, 2005. Reservation för detta gjordes tidigt i 
processen i och med att det finns relativt lite forskning på området. Under 
litteratursökningen fick detta inklusionskriterium utökas till 15 år. Polit och Beck (2012) 
menar att forskningsprocessen är dynamisk och beroende på hur den fortlöper kan 
ställningstaganden behöva omvärderas. Både kvalitativa och kvantitativa studier eftersöktes. 
Exklusionskriterier var de artiklar som berörde barn under 18 år, endast nämnde närstående 
men inte fokuserade på deras erfarenheter, reviewartiklar samt artiklar med låg kvalitet.  
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Datainsamling 
Förutsättningen för en litteraturstudie är att det finns ett tillräckligt antal studier av god 
kvalitet som underlag för bedömningar och slutsatser (Forsberg & Wengström, 2016). Då 
arbetet med denna studie påbörjades genomfördes därför en pilotsökning i databaserna 
PubMed och CINAHL för att säkerställa att tillräckligt antal artiklar fanns. Underlaget 
bedömdes av författaren till denna studie vara begränsat men tillfredsställande. Systematiska 
litteratursökningar genomfördes sedan i databaserna PubMed, CINAHL, PsychINFO och 
MEDLINE. Sökningarna presenteras i tabell 1 nedan. Till grund för en litteratursökning 
ligger sökorden (Forsberg & Wengström, 2016). Sökorden som användes var ”family”, 
”relatives”, ”palliative care”, ”hospice and palliative nursing”, ”sedation”, ”conscious 
sedation”, ”palliative sedation” och ”terminal sedation”. Dessa sökord valdes utifrån vad 
som ansågs relevant för studiens syfte och anpassades till respektive databas. Tidigare 
kallades palliativ sedering för terminal sedering, varför båda begreppen användes som 
sökord för att fånga upp så mycket litteratur på området som möjligt. För att begränsa 
sökningarna till relevant litteratur användes de booleska operatorerna ”AND” och ”OR”. 
Efter att referenslistan i en reviewartikel av Bruinsma, Rietjens, Seymour, Anquinet och van 
der Heide (2012) med samma syfte som denna studie granskats, gjordes två manuella 
sökningar för specifika artiklar. Även två sökningar med sökorden ”sedation” samt 
författarnamnen ”Bruinsma” respektive ”Rietjens” genomfördes i samtliga fyra ovannämnda 
databaser. Inga nya artiklar tillkom varför de sistnämnda sökningarna inte presenteras i 
tabell 1., Strukturerad databassökning, nedan. Vissa artiklar förekom i en eller flera 
databaser. Dessa dubbletter redovisas inte i tabell 1. utan endast nyfunna artiklar redovisas 
under ”granskade abstrakt”.  

Tabell 1.  Strukturerad databassökning 

Datum för 
sökning 
samt 
databas 

Sökord Antal 
träffar 

Granskade 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

PubMed 
9/2 

(((("Family"[Mesh]) 
OR relatives)) AND 
("Palliative 
Care"[Mesh] OR 
"Hospice and 
Palliative Care 
Nursing"[Mesh])) 
AND (((terminal 
sedation) OR 
palliative sedation) 
OR ("Deep 
Sedation"[Mesh] 
OR "Conscious 
Sedation"[Mesh])) 

110 17 10 7 

CINAHL 
9/2 

((((MH ”Family” 
OR relatives)) AND 
(MH "Palliative 
Care" OR MH 
"Hospice and 
Palliative 
Nursing")) AND  

31 4 2 2 
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((MH "Sedation" 
OR MH "Conscious 
Sedation")) 
 

PsychINFO 
9/2 

(DE ”Family” OR 
relatives) AND 
(Palliative Care”) 
AND (terminal 
sedation OR 
palliative sedation) 

21 0 0 0 

MEDLINE 
5/1 

(MH ”Family” OR 
relatives) AND 
(MH "Palliative 
Care" OR MH 
"Hospice and 
Palliative Nursing") 
AND (MH 
"Conscious 
Sedation") OR (MH 
"Deep 
Sedation") OR 
(palliative sedation) 
OR (terminal 
sedation). 
 

58 2 1 1 

PubMED 
5/1 

Manuell sökning 2 2 2 2 

 

Artiklarna granskades med hjälp av Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 
vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 
metodansats (bilaga 1.). Till två av artiklarna behövdes studieprotokoll för att möjliggöra 
kvalitetsgranskningen varför dessa framskaffades. Under artikelgranskningen framkom att i 
en utav artiklarna var totalt 6 av 276 deltagare barn under 18 år, något som egentligen skulle 
ha lett till att artikeln uteslutits. Trots detta har den inkluderats då den bedömdes vara av hög 
kvalitet med ett relevant resultat samt det faktum att andelen deltagare under 18 år endast 
var 2.3 procent. Övriga urvalskriterier uppfylldes av samtliga 12 artiklar inkluderade i denna 
studie. Fem av de inkluderade studierna var kvalitativa och sju stycken kvantitativa. En av 
studierna var en fallstudie. Studierna artiklarna beskriver genomfördes i följande länder: 
Tyskland, Italien, Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Schweiz, Taiwan, Japan, och 
Kanada. Två av de inkluderade artiklarna ingick i UK Netherlands Belgium International 
Sedation Study (UNBIASED). Artiklarna publicerades mellan 2001 och 2014. De berörde 
både mild, mellan men framförallt djup sedering. Övervägande handlade de om kontinuerlig 
sedering men även intermittent sedering förekom. De studier artiklarna redovisar tog plats 
inom palliativ slutenvård, hemsjukvård eller på hospice. Artiklarna presenteras närmre i 
bilaga 2.  

Dataanalys 
Analysen influerades av den palliativa vårdens fyra hörnstenar och genomfördes utifrån 
närståendes perspektiv. Den insamlade datan analyserades med manifest innehållsanalys. 
Innehållsanalys organiserar och integrerar företrädesvis narrativ data i kategorier och teman. 
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Analysen kan vara antingen manifest eller latent. Det manifesta avser det direkt uttryckta 
även om viss tolkning förekommer medan det latenta speglar det underliggande, det som står 
mellan raderna (Polit & Beck, 2012). Analysen gav en objektiv beskrivning av ett specifikt 
fenomen (Forsberg & Wengström, 2016). Analysarbetet började med att meningsenheter 
identifierades. Det är ord, meningar eller stycken av texten vilka är meningsbärande och hör 
samman genom innehåll och sammanhang. Därefter skedde en så kallad kondensering av 
meningsenheterna där de förkortades och det väsentliga i texten bevarades. Detta skapade 
koder. Koden återger meningsenhetens kontext och beskriver dess innehåll. Därefter 
grupperades koderna in i subkategorier och kategorier. Förfarandet följde Graneheim och 
Lundmans (2004) beskrivning av manifest innehållsanalys. Exempel på analysförfarandet 
ges nedan i tabell 2., Analysförfarande. 

Tabell 2. Analysförfarande 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

All relatives 
initally agreed 
to sedate their 
loved ones 

 Initialt gav 
samtliga 
närstående 
samtycke till 
sedering 

Samtycke  Sederingsprocessen Teamarbete 

More than one 
concern would 
be expressed 

Flertalet orsaker 
till oro 

Oro Närståendes 
känslor 
 

Närstående 
 

Their 
description of 
suffering also 
included their 
own suffering 
as a result of 
the patients 
suffering 

Närstående led 
då patienten led 

Lidande 

 

Forskningsetiska ställningstaganden 
Polit och Beck (2012) menar att forskning måste ta hänsyn till de moraliska värderingar 
gällande professionella, lagliga och sociala aspekter vilka är obligatoriska för deltagare i en 
studie. Denna studie har enbart indirekta deltagare men i och med att alla inkluderade 
artiklar i studien är peer reviewed, har tagit hänsyn till etiska aspekter och kvalitetsgranskats 
värnas deras integritet. Forsberg och Wengström (2016) betonar vikten av att de studier som 
ingår i en litteraturstudie ska ha genomgått etisk granskning och fått godkännande av en 
etisk kommitté samt att resultaten ska presenteras oberoende av forskarens egen åsikt. Polit 
och Beck (2012) beskriver objektivitet som den utsträckning i vilken oberoende forskare 
kommer fram till samma resultat utan liknande bedömningar eller slutsatser. 
Litteraturstudier ska, så långt det är möjligt, vara objektiva. Forsberg och Wengström (2016) 
menar dock att ett objektivt förhållningssätt är omöjligt och alla forskare måste förstå risken 
med att de själva påverkar resultatet.  
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RESULTAT 
Under analysen av insamlad data framkom nio subkategorier: lidande, eutanasi, döden, 
information, kontakt, att ta farväl, sederingsprocessen, känslor och upplevelser. Dessa 
grupperades sedan in i de fyra kategorierna symtomlindring, kommunikation, teamarbete 
och närstående (tabell 3).  

Tabell 3. Kategorier och subkategorier 

Symtomlindring Kommunikation Teamarbete Närstående 
Lidande 
 

Information 
 

Sederingsprocessen Närståendes känslor 
 

Eutanasi 
 

Kontakt 
 

 Närståendes upplevelser 
 

Döden 
 

Att ta farväl   

	

Symtomlindring 
Lidande 
De flesta närstående ansåg att patienten led innan den palliativa sederingen påbörjades 
medan en mindre andel ansåg att patienten endast led något (Morita et al., 2004). De 
uppfattade att skälet till sedering var att lindra patientens lidande (Mercadante et al., 2009; 
Vayne-Bossert & Zulian, 2013). Närstående ansåg att sedering var nödvändigt för att lindra 
patientens lidande (Vayne-Bossert & Zulian, 2013). En mycket liten andel närstående ansåg 
att sedering inte skulle lindra patientens lidande (Mercadante et al., 2009). Efter att sedering 
påbörjats ansåg de flesta närstående att patienten inte var lidande, vissa var osäkra och 
mycket få närstående menade att patienten led. (Mercadante et al, 2009; Morita et al., 2004).  
Närstående såg palliativ sedering som ett bra sätt att lindra symtom på (Bruinsma et al., 
2013). De tyckte att symtomlindring och minskat lidande var målen med sederingen 
(Bruinsma et al., 2013; Bruinsma et al., 2014). Närstående ansåg att sedering och fysiskt och 
psykiskt välbefinnande inte korrelerade med varandra enligt Miyashita et al. (2008). Nio av 
tio närstående höll med om att allt gjorts för att lindra patientens lidande innan sedering 
påbörjats (Vayne-Bossert & Zulian, 2013).   

Det var inte bara patienten utan även närstående som led till följd av symtomen. Patientens 
lidande var en orsak till att närstående led (Bruinsma, Rietjens & van der Heide, 2013). De 
uttryckte oro både för patientens och sitt eget välbefinnande (Bruinsma et al., 2013; 
Bruinsma et al., 2014). Lidande var en vanlig beskrivning från närstående över deras 
upplevelse vid palliativ sedering (Brajtman, 2003). Då närståendes lidande mättes med hjälp 
av visuell analog skala (VAS) blev medelvärdet 5.6 (Vayne-Bossert & Zulian, 2013). 
Närstående såg sederingen som en lättnad för patienten men även för dem själva (Bruinsma 
et al., 2013).  

Eutanasi 
Ofta skedde en jämförelse mellan palliativ sedering och eutanasi (Bruinsma et al., 2014). 
Närstående kunde ha svårt att skilja på sedering och eutanasi då de ansåg att det fanns 
liknelser i att döden inducerades i båda fallen. Sedering sågs som långsam dödshjälp (van 
Doreen et al., 2009). En del närstående menade dock att det var intentionen som gjorde 
skillnad mellan döden till följd av sedering och döden till följd av eutanasi (Raus et al., 
2014). De såg döden som en konsekvens av sederingen (Brajtman, 2003; Raus et al., 2014).  
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Efter att läkaren gjort tydlig skillnad mellan palliativ sedering och eutanasi accepterade och 
förstod närstående (Bruinsma et al., 2013).  
 
Döden 
Närstående var rädda att sederingen påskyndade dödsprocessen (Brajtman, 2003; Morita et 
al., 2004; Vayne-Bossert & Zulian, 2013). I Storbritannien var det vanligt att frågan väcktes 
från närstående huruvida sederingen förkortat patientens liv. Bland närstående i 
Nederländerna och Belgien var det få som funderade över detta (Bruinsma et al., 2014). 
Häften av deltagarna i studien av Vayne-Bossert och Zulian (2013) ansåg att sederingen inte 
förkortat patientens liv. 
 
Närstående var införstådda med att döden var nära förestående (Bruinsma et al., 2013; 
Mercadante et al., 2009). Den palliativa sederingen gav dem möjlighet att förbereda sig inför 
det faktum att de skulle förlora någon som stod dem nära. De tyckte att situationen som 
uppstod i och med sederingen var ett bra sätt att skiljas åt på (Bruinsma et al., 2013). Den 
medvetandesänkning sedering medförde gav närstående bekräftelse på att patienten skulle få 
en fridfull, värdig död (Bruinsma et al., 2013; Bruinsma et al., 2014). Detta sågs som ett av 
målen med sederingen (Bruinsma et al., 2014). Närstående upplevde att sedering bidrog till 
en god död (Bruinsma et al., 2014; Miyashita et al., 2008). 

Kommunikation 
Information  
Adekvat information och kommunikation mellan närstående, patient och vårdpersonal har 
framkommit som en mycket viktig aspekt (Bruinsma et al., 2013). Innan sedering påbörjades 
diskuterades indikation, mål och förväntat resultat med närstående. Efter given information 
menade närstående att de förstod vårdplanen (van Doreen et al., 2009). Även 
kommunikation med patienten och förutsedda fysiska förändringar efter sedering 
diskuterades, så väl som fysisk status och prognos vid utebliven sedering (Morita et al., 
2004). Sederingen föregicks ofta av en diskussion mellan närstående, patient och läkare 
gällande patientens lidande. I ett fåtal fall kunde indikationen för sedering vara oklar för 
närstående (Bruinsma et al., 2013). Mycket sällan har sedering påbörjats utan diskussion 
med närstående. Under sederingen informerade ofta närstående vårdpersonalen om 
patientens tillstånd och välbefinnande (Bruinsma et al., 2013). 
 
Närstående uppgav att de hade fått information om palliativ sedering och förklarat för sig 
vad det var samt vad det innebar (Bruinsma et al., 2014). Företrädesvis var de tillfredsställda 
med den information de fick och sällan, även om det förekom, var de missnöjda (Morita et 
al., 2004: Vayne-Bossert & Zulian, 2013). En mycket liten del av närstående uppgav att 
informationen varit för detaljerad (Vayne-Bossert & Zulian, 2013). Ofta gavs informationen 
av läkare men det var inte heller ovanligt att den gavs av sjuksköterskor eller av båda 
yrkesgrupperna (Vayne-Bossert & Zulian, 2014; Morita et al., 2004). Tre fjärdedelar av 
närstående i studien av Morita et al. (2004) var tillfredsställda med hur ofta de fått 
information medan en femtedel eller färre var mindre tillfredsställda respektive inte 
tillfredsställda. Två tredjedelar av närstående var någon gång under vårdtiden missnöjda 
med den information de fick och framförallt då gällande för lite information vid tidig start av 
sedering, vilka mediciner som användes och sedering generellt. Ibland uppfattades 
informationens innehåll som oklar, tillexempel då de fick motstridig information av olika 
personer bland vårdpersonalen (Bruinsma et al., 2013).  

Kontakt 
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Närståendes kontakt med patienten ter sig central i flera studier. Knappt fyra femtedelar av 
närstående hade innan patientens försämring diskuterat önskemål kring vård i livets 
slutskede med denne eller med vårdpersonal (Bruinsma et al., 2013; Morita et al., 2004). En 
tredjedel av närstående hade tidigare hört patienten uttrycka önskemål om palliativ sedering 
(Mercadante et al., 2009). Sällan men ändå förekommande var att det uppstod konflikter 
angående detta mellan närstående eller gentemot vårdpersonal (Morita et al., 2004). 
Närstående associerade läkemedlet som användes för sedering med minskad eller eliminerad 
kommunikation med patienten (Brajtman, 2003). Efter att sedering påbörjats tyckte sig 
närstående ha minimal kontakt med patienten (Mercadante et al., 2009). Hälften av 
närstående som deltog i studien av Morita et al. (2004) plågades av att de inte längre kunde 
kommunicera med patienten. Det var inte ovanligt att de deltog i den grundläggande 
omvårdnaden (Bruinsma et al., 2013). 
 
Närstående upplevde att läkare besökte patienten lika ofta som innan eller mer efter att 
sedering påbörjats. De upplevde heller ingen skillnad i hur omvårdnadspersonalen skötte 
patienten (Morita et al., 2004). Även vårdpersonalen uppfattades besöka patienten lika ofta 
eller oftare efter sederingens start (Vayne-Bossert & Zulian, 2013). Något som uppfattades 
som negativt av närstående var att läkare inte alltid var tillgängliga på helgerna (Bruinsma et 
al., 2013).  

Det var mycket vanligt att närstående stannade kvar hos patienten efter sedering påbörjats 
(Bruinsma et al., 2013; Morita et al., 2004). De kände att de inte kunde lämna patienten. En 
närstående menade att han inte kom på besök efter initierad sedering eftersom han redan 
tagit farväl (Bruinsma et al., 2014).  

Att ta farväl 
Brajtman (2003) beskrev hur närstående inte ville skiljas från patienten innan de tagit farväl. 
I Vayne-Bossert och Zulians studie (2013) ansåg de sig ha haft tillräckligt med tid för att ta 
farväl. Oväntade händelser störde processen att ta farväl och upplevelsen kunde bli negativ 
om det var många närstående som ville ta farväl och mycket hände kring patienten 
(Bruinsma et al., 2014). Internationella skillnader bland närstående som deltog i en av 
studierna framkom gällande sättet de tog farväl på. I Nederländerna och Belgien 
uppskattades möjligheten att få ta farväl högt. Ofta planerades detta och skedde innan eller 
vid start av sederingen. I Storbritannien planerades det inte på samma sätt utan skedde mer 
gradvis varefter sederingsdjupet ökade och patientens medvetande sänktes eller patienten 
försämrades (Bruinsma et al, 2014).  
 
Teamarbete 
Sederingsprocessen 
I flertalet artiklar framkom att närstående ofta var involverade i processen inför en palliativ 
sedering. Hur mycket de var involverade varierade (Bruinsma et al, 2013). Sedering kunde 
ske på närståendes initiativ (Bruinsma et al., 2013; Mercadante et al., 2009). Ibland föreslogs 
det av närstående och patient eller närstående och vårdpersonal (Mercadante et al., 2009).  
 
Två tredjedelar av deltagarna i studien av Vayne-Bossert och Zulian (2013) kände sig 
ansvariga för beslutet att sedera patienten medan en deltagare inte delade den uppfattningen. 
Själva kunde närstående vara kluvna till beslutet då de önskat patientens lidande att upphöra 
men samtidigt kände de sorg och ånger över att inte kunna kommunicera längre (Brajtman, 
2003). Närstående var glada att läkaren var involverad i beslutet (Bruinsma et al., 2013). De 
påverkades emotionellt av att vara med i beslutsprocessen. Ibland hade de en mindre roll i 
processen och beslutet var upp till läkaren. Den emotionella påverkan av beslutsprocessen 
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minskade då beslutet togs gemensamt av teamet eller då inget annat alternativ stod att finna 
(Raus et al., 2014). Endast i ett fåtal fall har sedering påbörjats utan diskussion med 
närstående (Bruinsma et al., 2013). I flera av artiklarna framkom att närstående ofta 
tillfrågats om och gett sitt samtycke till att sedering påbörjas (Brajtman, 2003; Bruinsma et 
al., 2013; Chiu, Hu, Lue, Cheng och Chen, 2001; van Doreen et al., 2009). En närstående 
gav ej samtycke till kontinuerlig palliativ sedering då han inte ville att hans son skulle vara 
oförmögen att kommunicera (Lübbe & Stange, 2009). 

Efter att den palliativa sedering påbörjats var det inga närstående som önskade någon form 
av parenteral vätske- eller näringstillförsel. En mycket liten andel närstående önskade att 
sederingen skulle avslutas. (Mercadante et al., 2009). Ingen av de närstående som 
medverkade i studien av Bruinsma et al. (2014) eller av Mercadante, Porzio, Valle, Aielli 
och Causaccio (2014) uttryckte någon önskan om att sederingen skulle avslutas. Det hände 
sällan att närstående bad om djupare sedering (Mercadante et al., 2009; Bruinsma et al., 
2014). De flesta närstående ansåg att sederingen startats i rätt tid medan några få menade att 
det startats för tidigt respektive för sent (Vayne-Bossert & Zulian, 2013). Närstående kunde 
uppleva att vårdpersonalen var för generös med läkemedel (Brajtman, 2003). 

I efterhand funderade närstående på om situationen hade kunnat hanteras på annat sätt även 
om de just då ansett att det inte fanns något annat alternativ än palliativ sedering (Brajtman, 
2003). De funderade över huruvida andra behandlingsalternativ skulle varit bättre, om 
sedering skulle startats tidigare eller om eutanasi varit mer lämpligt. De funderade även på 
vem sederingen gynnat och om den varit nödvändig (Bruinsma et al., 2014). En övervägande 
del närstående ansåg att sedering varit rätt beslut och att det varit etiskt korrekt (Chiu et al., 
2001). De tyckte att patienten blev respekterad som individ i och med sederingen (Miyashita 
et al., 2008). Närstående såg sederingen som värdig (Morita et al., 2004) och ofta som den 
bästa lösningen (Bruinsma et al., 2013). 

Närstående kunde uppleva att vårdpersonal inte samarbetade med varandra utan arbetade på 
ett individuellt sätt vilket ledde till osäkerhet. Ibland uppstod situationer då närstående kände 
att de blev tagna på allvar av sjuksköterskor men inte av läkare. Frustration kunde uppstå 
hos närstående över att sjuksköterskorna, vilka ofta var de enda som var tillgängliga, inte 
fick ta beslut gällande vården av patienter (Bruinsma et al., 2013). Ofta ansåg närstående att 
det var läkare och sjuksköterskor som kände patienten väl som utförde sederingen (Morita et 
al., 2004). Överlag var närstående nöjda med vårdpersonalens arbete (et al., 2013).  

Närstående 
Närståendes känslor 
Känslan av oro hos närstående är ett av huvudfynden i denna studie och det finns mycket 
relaterat till palliativ sederingen av en patient som ger upphov till det. Närstående oroade sig 
över syftet med den. De uttryckte att sederingen var betungande för dem eftersom de inte 
kunde förutse händelseförloppet. Oberoende faktorer för närståendes oro var dålig 
symtomlindring, känsla av ansvar efter att sederingsbeslutet tagits, att de var oförberedda, 
vårdpersonalens brist på medlidande och att intervallet till dess att patienten dog förkortades 
(Morita et al., 2004). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan patienternas kön, ålder eller 
antal svårbehandlade symtom och vilka närstående som uttryckte oro eller inte (van Doreen 
et al., 2009). De närstående som var mycket bekymrade över situationen var benägna att 
oroa sig för att sederingen förkortade patientens liv, att det fanns andra symtomlindrande 
alternativ, upplevde ansvaret för beslutet att sedera som en börda och vara oförberedda på 
fysiska förändringar hos patienten. Dessutom ansåg de att vårdpersonalen inte var tillräckligt 
medlidsamma, kände att något var ogjort och hade juridiska bekymmer. Jämfört med 
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närstående som inte var lika ängsliga hade de mer sällan fört en tidigare diskussion med 
läkare (Morita et al., 2004). Patientens välbefinnande och ovissheten huruvida patienten led 
eller inte var också något som gav upphov till mycket oro (Bruinsma et al., 2013; van 
Doreen et al., 2009). Denna oro kvarstod från att sedering påbörjats och fram till dess att 
patienten dog. Närstående i Nederländerna uttryckte oro och frustration över att eutanasi inte 
längre var en möjlighet. Samtidigt kunde en oro över att döden inducerats uppstå (van 
Doreen et al., 2009).  
 
Sederingen i sig gjorde att i stort sett alla närstående upplevde att de plågades emotionellt i 
olika grad (Morita et al., 2004). Närstående var i hög grad emotionellt engagerade. Ju 
närmre de var patienten, både emotionellt och fysiskt, desto större blev deras egen 
emotionella påverkan. I de fall patienten tycktes lida under sedering ökade närståendes oro. 
Detta beskrevs som fruktansvärt och närstående kände sig hjälplösa. (Raus et al., 2014). 
Osäkerhet kring användandet av sedering kunde göra dem osäkra (Bruinsma et al., 2014). 
Medverkan i beslutsprocessen kunde vara känslosamt för närstående (Raus et al., 2014) och 
de närstående som tog på sig ansvaret för sederingen kunde uppleva det som en börda 
(Morita et al., 2004). De kunde uttrycka oro över att sederingen var för djup eller inte 
tillräckligt djup och om oväntade händelser, till exempel om patienten oväntat vaknade till, 
uppstod (Bruinsma et al., 2014).  

Närståendes upplevelser 
Ibland sänktes patientens medvetande långsammare än vad närstående varit beredda på och 
vissa beskrev det som att patienten varit vaken även under sedering. Samtidigt kunde stunder 
av vakenhet både välkomnas och uppskattas av närstående. En närstående beskrev dem som 
”golden moments” (Bruinsma et al., 2014, s 3248). 
 
Hur länge den palliativa sederingen pågick innan patienten dog visade sig ha en stor 
påverkan på närståendes välbefinnande. De flesta närstående tyckte att sederingen startat i 
lagom tid medan ett fåtal ansåg att den eventuellt startat för tidigt eller för sent (Morita et al., 
2004). Ju längre sedering, desto större börda var det för närstående. Den här tiden har 
beskrivits som både svår och traumatisk (Bruinsma et al., 2013) och en del närstående 
beskrev det som att befinna sig i ett vakuum. I de fall då sedering pågått längre än förväntat 
kunde närstående uttrycka oro över att sedering användes för deras välbefinnandes skull och 
inte patientens. Närstående har även uttryckt oro då patienten dött tidigare än väntat. Även 
tiden mellan att ha tagit farväl och döden sågs som en stor stressfaktor (Bruinsma et al., 
2014). Många upplevde att de var utmattade (Morita et al., 2004).  

Sedering var lättare för närstående att acceptera då det skedde i en vårdmiljö som 
uppfattades som trevlig. De påpekade vikten av vårdmiljön och var ofta nöjda med 
densamma (Bruinsma et al., 2013). I de allra flesta fall var närståendes önskan att inte ta 
hem patienten medan några få ville göra det efter att symtomen lindrats med hjälp av 
sedering. Endast ett fall nämns då närstående begärde att få ta hem patienten (Mercadante et 
al., 2009). Närstående var glada att kunna uppfylla patientens önskan om dödsplats 
(Bruinsma et al., 2013). 

Få närstående hade negativa upplevelser av palliativ sederingen. De negativa upplevelser 
som fanns hade ofta att göra med oväntade symtom eller reaktioner från patienten under 
sedering (Bruinsma et al., 2013). Sammanlagt var under 5 procent av närstående i studien av 
Morita et al. (2004) något missnöjda, missnöjda eller mycket missnöjda. En jämförelse 
mellan mycket nöjda och missnöjda närstående visade att de missnöjda oftare rapporterade 
att patienten plågades efter påbörjad sederingen, att sederingen kunde ha förkortat patientens 
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liv, att de var oförberedda på de fysiska förändringarna hos patienten och att vårdpersonal 
inte var tillräckligt medlidsamma. Det visade sig även att denna grupp närstående var mindre 
benägna att ha diskuterat livets slut med patienten. De oberoende faktorerna för närståendes 
tillfredsställelse var dålig symtomlindring, otillräcklig information, att sederingen förkortade 
patientens liv och att det eventuellt funnits andra sätt till symtomlindring (Morita et al., 
2004). Närstående kunde dock se att fördelarna med sedering övervägde nackdelarna (Raus 
et al., 2014). Överlag var närstående mycket nöjda med sederingen (Bruinsma et al., 2013; 
Bruinsma et al., 2014; Chiu et al., 2001; Mercadante et al., 2014; Mortita el al., 2004; 
Vayne-Bossert & Zulian, 1013).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med den här studien var att belysa närståendes erfarenheter av palliativ sedering inom 
palliativ vård. En studies forskningsfråga styr valet av metod (Forsberg & Wengström, 
2016). Då en kvantitativ studie fokuserar på att organisera data för att hitta mönster, 
förhållanden och kategorier (Polit & Beck, 2012) hade en sådan studie inte lämpat sig för att 
besvara studiens forskningsfråga. Kvalitativ forskning fokuserar på förståelse för 
upplevelser och erfarenheter, har ofta ett holistiskt perspektiv och strävar efter förståelse för 
helheten (Polit & Beck, 2012). Kvalitativ metod med intervjuer av närstående hade kunnat 
användas i den här studien. Utifrån givna ramar för studien valdes emellertid en 
litteraturstudie för att besvara studiens syfte. Den allmänna litteraturstudien sammanställer 
tidigare forskning inom ett område. Valda studier beskrivs och analyserar men sällan på ett 
systematiskt sätt och kvalitetsbedömningar kan saknas. Detta riskerar att felaktiga slutsatser 
dras. En litteraturstudie kan dessutom bli otillförlitlig om systematisk ansats saknas 
(Forsberg & Wengström, 2016). Valet föll på att göra en systematisk litteraturstudie då det 
systematiska tillvägagångssättet och kvalitetsgranskningen föredrogs gentemot en allmän 
litteraturstudie. Genom valet av denna metod har befintlig litteratur sammanställts på ett 
systematiskt sätt och närståendes erfarenheter av palliativ sedering inom palliativ vård 
belysts.  

Som utgångspunkt inför en systematisk litteraturstudie behövs tillräcklig mängd data av god 
kvalitet för att bedömningar ska kunna göras och slutsatser dras (Forsberg & Wengström, 
2016). Inför denna studie gjordes en pilotsökning i databaserna PubMed och CINAHL för 
att bedöma om tillräckligt många tidigare studier fanns. Trots att urvalet var genomgående 
begränsat ansågs det vara tillräckligt. En tidigare litteraturstudie med samma syfte hittades 
vilket ytterligare styrkte denna studies genomförbarhet. Sökorden i föreliggande studie 
valdes för att ett heltäckande sökningsresultat skulle framkomma och ingen relevant 
litteratur missas. De vetenskaplig artiklar som framkom i sökningarna i de olika databaserna 
var till mångt och mycket de samma vilket visar på att sökorden var väl anpassade till syftet. 
Fler artiklar än vad som hittades vid första systematiska sökningen var eftersträvansvärt 
varför en ytterligare, identisk, sökning genomfördes. Denna gav dock inget resultat. För att 
fler artiklar skulle kunna identifieras granskades intressanta abstrakt och samtliga artiklar 
igen. Genom att en fallstudie inkluderades samt undantag från exklusionskriteriet att 
studierna inte skulle ha involverat barn i en studie av Chiu et al., (2001). Andelen ansågs 
vara så pass liten att det inte var avgörande för resultatet i föreliggande studie varför den 
inkluderades. Det hade dock varit önskvärt att inte ge vika för inklusions- och 
exklusionskriterierna för att upprätthålla studiens validitet.  
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Även åldern på inkluderade artiklar ändrades för att tillräckligt antal artiklar skulle kunna 
inkluderas. Initialt eftersöktes artiklar som inte var äldre än tio år, det vill säga publicerade 
tidigast 2005. Då en tillräcklig mängd antal artiklar inom det tidsspannet inte hittades 
utökades det till 15 år, år 2000. Den äldsta artikeln som inkluderats i denna studie 
publicerades 2001. Under analysförfarandet upptäcktes ingen skillnad gällande resultaten 
mellan den äldre och nyare litteraturen, vilket heller inte avsågs. Forsberg och Wengström 
(2016) menar att omvårdnadsforskningen går snabbt framåt och att aktuell forskning bör 
användes i litteraturstudier för att resultatet ska anses vara kliniskt relevant. Under 15 år kan 
det därför hinna hända mycket inom ett område. Med tanke på den begränsade tillgången på 
artiklar gällande närståendes upplevelser vid palliativ sedering är det troligtvis inte fallet 
gällande området. Däremot kan det ha hunnit hända mycket inom vården och i samhället 
angående palliativ sedering vilket kan påverka närståendes erfarenheter. Det är därför viktigt 
att forskning fortgår inom området så att den vetenskapliga grund vårdpersonal utgår ifrån är 
aktuell och kliniskt relevant. Närståendes erfarenheter och känslor är dock ständigt aktuella 
och därför anses resultatet från denna studie vara kliniskt relevant även om äldre forskning 
inkluderats..  

Polit och Beck (2012) menar att kvalitetsbedömningar bör göras av minst två personer. På så 
sätt säkras kvaliteten i själva bedömningen och vid behov kan en tredje part komma in i 
processen. Genom att inkluderade artiklar i denna studie kvalitetsbedömts har studiens 
kvalitet säkrats upp, dock dessa endast av författaren själv. Dock har Sophiahemmet 
Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende 
studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats (bilaga I) använts för att optimera 
förutsättningen för systematiska och enhetliga kvalitetsbedömningar. Reservationer bör 
göras för att författaren till denna studie är oerfaren på området. Forsberg och Wengström 
(2016) poängterar vikten av att studier med hög kvalitet inkluderas i systematiska 
litteraturstudier. Detta då studiens värde är avhängigt inkluderade studiers relevans och 
kvalitet. Så hög kvalitet som möjligt har eftersträvats i denna studies inkluderade artiklar för 
att säkra studiens reliabilitet. Ingen av de granskade artiklarna bedömdes vara av låg 
kvalitet. Den mycket begränsade tillgången på litteratur av hög kvalitet gällande närståendes 
erfarenheter vid palliativ sedering medförde att artiklar av medelhög kvalitet inkluderades. 
Totalt inkluderades åtta artiklar vilka ansågs vara av hög kvalitet och fyra som ansågs vara 
av medelkvalitet. Kvaliteten på de inkluderade artiklarna påverkar föreliggande studies 
reliabilitet som inte är lika hög som önskat. Reliabiliteten stöds dock av att resultatet till 
mångt och mycket överensstämmer med resultatet i tidigare litteraturöversikt av Bruinsma et 
al. (2012) med samma syfte. Studien är en systematisk översikt av den aktuella litteratur 
författaren identifierat vara av högre kvalitet publicerad inom området 

Datan i denna studie analyserades med manifest innehållsanalys. Graneheim och Lundman 
(2004) menar att en manifest analys alltid innebär en viss tolkning även om denna inte är 
lika djup och på samma abstraktionsnivå som vid en latent analys. På så sätt färgas analysen 
av författaren vilket säkerligen är fallet även med denna studie. Under analysförfarandet 
strävade författaren efter att göra en objektiv manifest analys. All data lästes igenom 
upprepade gånger för att försäkra att allt inkluderats och innehållsanalysen sågs över ett 
flertal gånger för att så lite tolkad data som möjligt skulle tas med i resultatet. Processen 
visade sig tidskrävande men värdefull då koder flyttades till de subkategorier där de passade 
bäst och kategorierna ändrades något. Graneheim och Lundman (2004) beskriver hur sista 
delen av en innehållsanalys, skapandet av ett övergripande tema, innebär tolkning av det 
latenta innehållet. I den här studien används inget tema då det inte var en latent analys. 
Någon tolkning av innehållet eftersträvades därför inte. Initialt valdes närståendecentrerad 
omvårdnad som teoretisk referensram till denna studie. När koder började grupperas under 
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analysförfarandet växte dock nuvarande kategorier fram. Det föll sig då naturligt att ändra 
den teoretiska referensramen till den palliativa vårdens fyra hörnstenar, varför resultatet 
presenteras utifrån dessa.   

I föreliggande studie ingår både kvantitativ- och kvalitativ data. I de fall kvantitativa studier 
använt samma mätmetoder inom ett område kan en metaanalys göras (Forsberg & 
Wengström, 2016). De kvantitativa artiklarna inkluderade i denna studie använde olika 
datainsamlingsmetoder, mätinstrument och statistiska test vilket gjorde att en metaanalys ej 
var möjlig. En skild presentation av kvalitativ- och kvantitativ data hade eventuellt gett ett 
tydligare resultat samt underlättat för läsaren. I denna studie samlades dock all data ihop, 
analyserades och presenterades tillsammans. Tidigare har systematiska litteraturstudier 
företrädesvis behandlat kvalitativ data men på senare tid har kvantitativ- och kvalitativ data 
integrerats i samma studier. Metodologin för dessa mixade översiktsstudier kommer troligen 
utvecklas framöver (Polit & Beck, 2012).  

Språkförbistringar kan eventuellt ha påverkat resultatet i denna studie då data kan ha gått 
förlorad i översättningen. Samtliga inkluderade artiklar är skrivna på engelska vilket inte är 
författarens modersmål. För att kompensera för detta och undvika fel på grund av bristande 
översättningar har ordböcker och översättningsverktyg använts. Det är dock oklart om 
inkluderade artiklars definition av närstående överensstämmer med definitionen i denna 
studie, något som också kan påverka resultatet och gör validiteten i studien osäker.  

De forskningsetiska övervägandena väger tungt i denna studie och därför har samtliga 
inkluderade studier ett etiskt godkännande. Detta för att värna deltagarnas integritet och 
välmående. Polit och Beck (2012) beskriver hur sårbara grupper behöver skyddas vid 
forskning och tar upp svårt sjuka som ett exempel. Det är rimligt att även närstående till 
dessa patienter behandlas med aktsamhet inom forskningen då även de kan ses som sårbara 
ur ett forskningsetiskt perspektiv. Författaren till föreliggande studie har även strävat efter 
att vara så objektiv som möjligt under hela processen för att kunna återge så korrekt fakta 
utan tolkning som möjligt. 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att det finns ett brett spektrum av erfarenheter hos närståendes vid palliativ 
sedering. Ofta är dessa emotionellt tunga och det är inte ovanligt att de själva lider. De 
upplever mycket oro kopplat till faktorer som bland annat syftet med sederingen eller då 
patienten tycktes lida. Närstående var ofta med i beslutsprocessen inför och under den 
palliativa sederingen. Vikten av information tycks vara betydande då en övervägande del 
närstående som upplevt bristande information sedan varit missnöjda med informationen som 
helhet. De önskade ofta ha verbal kommunikation och kontakt med patienten. Trots deras 
starka och ofta betungade upplevelser visar resultatet att närståendes erfarenheter av palliativ 
sedering ofta är god och att de allra flesta var nöjda med den palliativa sederingen.  

En stor del av resultaten i denna studie berör närståendes erfarenheter av symtomlindring, 
kommunikation och teamarbete vilka är tre av den palliativa vårdens fyra hörnstenar. Den 
fjärde hörnstenen, närstående, är essensen i studien. I resultatet ses detta bland annat i just 
kategorin symtomlindring. Närståendes erfarenheter från palliativ sedering var bland annat 
att de själva led och sederingen av patienten kunde ses som en lättnad även för dem. 
Närstående själva upplevde symtomlindring för sitt psykiska lidande då patienten blev 
symtomlindrad. Resultatet visar också att hörnstenen kommunikation är framträdande vid 
palliativ sedering. Information från och kommunikation med vårdpersonal så väl som med 
patient kan ge närstående både positiva och negativa erfarenheter. I resultatet syns även 
hörnstenen teamarbete då det visar det teamarbete som uppstår mellan närstående och 
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vårdpersonal vid palliativ sedering. Det lyfts även fram i hur närstående ofta är en del av 
processen framförallt före och under men även efter den palliativa sederingen. Den fjärde 
och sista hörnstenen utgör närstående själva. Tydligt är att det som händer patienten i stor 
utsträckning även påverkar närstående, vilket även stämmer överens med den 
familjecentrerade omvårdnaden. Utifrån ovanstående motiveringar anses resultatet av 
närståendes erfarenheter vid palliativ sedering i denna studie spegla den helhet som präglar 
den palliativa vården och dess fyra hörnstenar. Helheten blir även tydlig då resultatet 
kopplas till total pain. 

Den totala smärta närstående erfar vid palliativ sedering syns framförallt i den psykiska 
aspekten av deras lidande med mycket oro och emotionell påverkan. Vikten av att ta farväl 
visar på den sociala dimensionen av deras smärta. Även existentiellt utmanades närstående 
då palliativ sedering kan väcka nya tankar kring döden. Deras fysiska smärta lindrades då 
vårdmiljön uppfattades som trevlig och de var nöjda med den. 

I resultatet framkom att närstående på olika sätt tog del i beslutsprocessen inför palliativ 
sedering men att den emotionella påverkan detta kunde medföra minskade då beslutet togs 
inom ett team. Vikten av kontinuerligt teamarbete, god samverkan, informationsutbyte och 
kommunikation mellan vårdpersonal i beslutsprocessen inför palliativ sedering lyfts fram av 
Koike et al. (2015). Vidare menar författarna att brist på dessa delar kan leda till otillräcklig 
bedömning, motsägande information och oro. Närstående måste bjudas in och ses som 
beslutsfattare inom teamet (Washington et al., 2016). Grund för detta finns i hörnstenen 
”teamarbete” som innebär att närstående ska bjudas in till att aktivt delta i vården som 
dessutom ska ges av ett team (SOU 2006:1). Det är därför rimligt att se närstående som en 
integrerad del av det team som omger patienten. 

Närståendes involvering i beslutsprocessen blir tydlig i de fall patienten av någon anledning 
själv inte kan föra sin egen talan, vilket palliativ sedering kan medföra. Då får närstående ett 
viktigt uppdrag i att värna dennes autonomi och föra fram dess önskemål. Patienten har i 
vissa fall utsett någon, ofta en närstående, att föra dess talan då hen själv inte längre är i 
stånd att göra det (Beauchamp & Childress, 2013). Resultatet i denna studie visar att 
närstående uppskattade då läkaren var involverad i beslutsprocessen och att deras 
emotionella påverkan minskade när teamet fattade beslutet gemensamt. Medicinska beslut 
upplevs ofta som stora och tunga för närstående. Gällande palliativ sedering är närstående 
rädda för att ta beslutet som ”dödar” patienten och vill då gärna överlämna det till 
vårdpersonalen. Vårdpersonalen å sin sida värderar patientens autonomi högt och vänder sig 
gärna till närstående när patienten inte längre kan uttrycka sin önskan (Beauchamp & 
Childress, 2013). Resultatet visar även tydligt hur lagen om dubbla effekter och dess fyra 
kriterier förekommer vid palliativ sedering, framförallt för de närstående som deltar i 
beslutsprocessen. De kunde ha blandade känslor till sederingsbeslutet då de önskade att 
patienten inte skulle lida mer men att de samtidigt var ledsna över att inte kunna 
kommunicera verbalt längre. Det första kriteriet är intentionen med sederingen som är att 
göra gott och symtomlindra patienten. Vårdpersonalen som utför den vill uppnå dessa goda 
avsikter, vilket utgör kriterie nummer två. Närstående önskar kunna fortsätta ha en verbal 
kommunikation med patienten. Tredje kriteriet är således att detta minskas eller helt tas ifrån 
patienten. Det är den dåliga effekt som kan förutses men inte är avsiktlig vid palliativ 
sedering. Palliativ sedering syftar till att symtomlindra patienten och därmed värna dess 
livskvalitet. Det kan ses som det fjärde kriteriet där den goda avsikten överväger den dåliga. 
Författaren till denna studie anser att vårdpersonal måste ta hänsyn till lagom om dubbla 
effekter, varje unik patients situation och väga för- och nackdelar mot varandra vid varje 
beslut om palliativ sedering. Detta bland annat för att närstående ska fortsätta tycka att 
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palliativ sedering är etiskt korrekt. Om patienten skulle utsättas för något som närstående 
inte anser är etiskt korrekt är risken stor att de upplever situationen som ett trauma, att 
konflikter uppstår och att det väcker mycket starka känslor hos dem, vilket kan göra dem 
sårbara och ge ökad risk för ohälsa. 

Andershed (2006) menar att närstående i palliativ vård har en ökad risk för sårbarhet och 
därmed även ökad risk för psykisk ohälsa. Vid palliativ sedering kan flertalet situationer 
uppkomma vilka bidrar till att närstående blir sårbara. Cancerfonden (2009) menar att 
sårbarhetsfaktorer för närstående är bland andra närstående som är barn eller under 30 år, 
närstående med påtagliga kommunikationsproblem eller konflikter och de som upplever 
otillräcklig symtomlindring. Även de närstående som är omedvetna och saknar insikt om det 
kommande dödsfallet, bevittnar ett hastigt eller utdraget dödsförlopp, upplever mycket 
starka känslor eller har övriga problem eller behov vilka ger ökad sårbarhet anses sårbara. I 
resultatet finns flera fynd där närståendes erfarenheter gör att de i enlighet med ovan nämnda 
faktorer blir sårbara. Det mest framträdande i studiens resultat är närståendes känsla av oro 
samt de många faktorer som bidrar till den. Då oro är så pass framträdande i resultatet är det 
rimligt att anta att det är en stark känsla hos närstående. Detta fynd styrks av studien av 
Bruinsma et al. (2012) som också beskriver närståendes oro i samband med palliativ 
sedering. Morita et al. (2004) menar att även om det inte var vanligt förekommande uppstod 
ibland konflikter mellan närstående eller mellan närstående och vårdpersonal. Då patienten 
varit sederad en längre tid än väntat innan döden upplevde närstående det som en börda och 
beskrev tiden som både svår och traumatisk (Bruinsma et al., 2013). Närstående var ofta 
införstådda med att döden var nära förestående (Bruinsma et al., 2013; Mercadante et al., 
2009). Författaren till föreliggande studie anser dock att det inte går att ta för givet att 
närstående är införstådda med att döden kommer inom en överskådlig framtid då det är 
mycket beroende av vilken information närstående fått samt hur de förhåller sig till den. 
Poängteras bör även vikten av tydlig information, att säga rakt ut att patienten är döende och 
att inte använda omskrivningar så som gå bort eller somna in. Detta borde öka närståendes 
förståelse för situationen. Således kan närstående vid palliativ sedering ofta hamna i 
situationer som gör dem sårbara. Då är det viktigt att vårdpersonal bedömer och vidtar 
adekvata åtgärder för närståendes sårbarhet så att de erhåller rätt stöd.  

Syftet med närståendestöd är att främja närståendes förmåga att hantera svårigheter under 
sjukdomstiden och efter dödsfallet för att förbygga ohälsa. Stödet kan innebära erbjudande 
om att delta i vården, emotionellt stöd i form av samtal eller praktisk stöd så som 
hushållsarbete eller avlösning om patienten vårdas i hemmet. Behoven och stödinsatserna 
kan se olika ut beroende på sjukdomsförloppet (Socialstyrelsen, 2013). Genom information 
om dödsprocessen och stöd till de närstående kan stress och oro lindras. Framförallt psykiskt 
stöd och närvaro är betydelsefullt under den sorgeprocess närstående ofta påbörjar under 
patientens sista dagar i livet (Bruce et al., 2006). Det är dock troligt att stora individuella 
skillnader förekommer hos närstående och stödet bör planeras utefter deras specifika behov. 
Sjuksköterskan bör hjälpa närstående hitta nya vägar att kommunicera med patienten i de 
fall verbal kommunikation ej längre är möjlig samt, om de så önskar, erbjuda och stötta dem 
i att ta del av omvårdnaden. Specialistsjuksköterskan i palliativ vård kan ha en betydande 
roll inom närståendestöd. Hen ska ha fördjupade kunskaper om just närståendestöd så väl 
som kristeorier, copingstrategier, kunna kommunicera i dödens närhet och hantera 
komplicerad sorg (SFPO& SSF, 2008).  

Denna studie berör mild, mellan och djup palliativ sedering så väl som kontinuerlig och 
intermittent sedering. I resultatet har dessa begrepp inte delats upp utan presenteras 
tillsammans. Troligtvis finns dock stora skillnader i närståendes upplevelser av en mild 
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intermittent sedering kontra en djup kontinuerlig sedering. Dessa eventuella skillnader 
framkommer inte i den här studien vilket heller inte var studiens syfte.  

Resultatet i den här studien är en sammanfattning över befintlig litteratur. Det är dock viktigt 
att ha i åtanke de internationella skillnader som finns där i. De inkluderade artiklarna i 
resultatet i den här studien kommer från nio länder i tre olika världsdelar. Ingen artikel var 
från Sverige. I resultatet framkom att närstående hade svårt att skilja på begreppen palliativ 
sedering och eutanasi. Vad som menas med begreppet palliativ sedering är idag oklart då en 
vedertagen definition saknas (Claessens et al., 2008; Regionala cancercentrum i samverkan, 
2012). Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Svenska Läkaresällskapets definitioner av 
palliativ sedering beskrivs i Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård (Regionala 
cancercentrum i samverkan, 2012). Samtliga tre definitioner skiljer sig åt. Detta kan leda till 
skillnader i hur palliativ sedering uppfattas på ett nationellt plan och speglar dessutom 
internationella skillnader. I Sverige idag är eutanasi och läkarassisterat självmord förbjudet 
enligt lag. Efter patientens uttryckliga önskan kan ansvarig läkare ta ställning till att inte 
inleda eller avsluta livsuppehållande behandling (Socialstyrelsen, 2011). I Nederländerna, 
Belgien och Luxemburg var eutanasi lagligt år 2011. Läkarassisterat självmord var tillåtet i 
Nederländerna och Luxemburg. I staterna Oregon och Washington i USA var läkarassisterat 
självmord tillåtet men inte eutanasi (Pereira, 2011). Nationella skillnader påverkar 
medicinsk praxis (Seale et al., 2015). Avsaknaden av en vedertagen definition av palliativ 
sedering och internationella skillnader i juridik gällande eutanasi kan ha påverkat denna 
studies resultat. Det är troligt att både forskare och deltagare i inkluderade studier hade olika 
definition, kunskap och uppfattning om dessa två begrepp. Närståendes erfarenheter vid 
palliativ sedering kan därför inte sägas vara de samma i olika delar av världen. Det är därför 
viktigt att lyfta detta på ett nationellt plan utifrån de specifika förutsättningar som finns i 
Sverige.  

Slutsats 
Närståendes erfarenheter vid palliativ sedering kan präglas av lidande, sorg och mycket oro. 
De befinner sig i en situation där det finns många riskfaktorer för sårbarhet och ökad ohälsa 
under en längre tid. Detta kan dock till viss del förhindras genom lyhörd kommunikation och 
situations- och individanpassad information från vårdpersonalen, vilket också är en 
förutsättning för deras involvering i sederingsbeslutet. Information kan minska närståendes 
oro och därmed öka deras välbefinnande. Närstående bör uppmärksammas både under 
sederingen och efter patientens bortgång så att adekvat närståendestöd kan ges. Även genom 
att lindra patientens symtom och öka dess välbefinnande ökas närståendes välbefinnande. 
Trots den stora emotionella påverkan palliativ sedering har hos närstående är de flesta dock 
nöjda efteråt.  

Klinisk tillämpbarhet och framtida forskning 
Förhoppningen är att resultaten från denna studie ska ha klinisk relevans genom att ge 
vårdpersonal större kunskap om och förståelse för närståendes upplevelser när patienter 
erhåller palliativ sedering. Därmed skulle närståendes behov bättre kunna uppmärksammas 
och tillgodoses då sådana situationer uppstår vilket den familjecentrerade omvårdnaden ger 
möjlighet till. Specialistsjuksköterskan i palliativ vård kan ta ett stort ansvar för 
närståendestödet vid palliativ sedering i och med kunskaper om kommunikation, närstående 
och döende. 

Litteraturen om närståendes erfarenheter vid palliativ sedering inom palliativ vård är 
knapphändig men resultatet i denna studie är ett steg på vägen för att lyfta fram dem och 
deras erfarenheter. Förutsättningarna vid palliativ sedering kan dock vara vitt skilda länder 
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emellan och behovet av forskning är därför stort. Framförallt välkomnas speciellt nationella 
riktlinjer inom området samt forskning på nationell nivå. 
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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 
KLASSIFICE
RING 

                                                   VETENSKAPLIG KVALITET 

	 I	=	Hög	kvalitet	 II	=	

Me
de
l	

III	=	Låg	kvalitet	

Randomiserad	
kontrollerad	
studie/Rando
mised	
controlled	trial	
(RCT)	är	
prospektiv	och	
innebär	
jämförelse	
mellan	en	
kontrollgrupp	
och	en	eller	
flera	
experimentgru
pper.	

Större	
välplanerad	och	
väl	genomförd	
multicenterstudi
e	med	adekvat	
beskrivning	av	
protokoll,	
material	och	
metoder	
inklusive	
behandlingstekn
ik.	Antalet	
patienter/deltag
are	tillräckligt	
stort	för	att	
besvara	
frågeställningen.	

Adekvata	
statistiska	
metoder.	

	

	

	

*	

Randomiserad 
studie med få 
patienter/deltaga
re och/eller för 
många 
delstudier, vilket 
ger otillräcklig 
statistisk styrka. 
Bristfälligt antal 
patienter/deltaga
re, otillräckligt 
beskrivet eller 
stort bortfall.  

Klinisk	
kontrollerad	
studie/Clinical	
controlled	trial	
(CCT)	är	
prospektiv	och	
innebär	
jämförelse	
mellan	
kontrollgrupp	
och	en	eller	
flera	
experimentgru

Välplanerad och 
väl genomförd 
studie med 
adekvat 
beskrivning av 
protokoll, 
material och 
metoder 
inklusive 
behandlingstek
nik. Antalet 
patienter/deltag
are tillräckligt 

	

	

*	

Begränsat/för	få	
patienter/deltagar
e,	metoden	
otillräckligt	
beskriven,	brister	i	
genomförande	
och	tveksamma	
statistiska	
metoder.	
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pper.	Är	inte	
randomiserad.	

stort för att 
besvara 
frågeställninge
n. Adekvata 
statistiska 
metoder. 

Icke-	
kontrollerad	
studie	(P)	är	
prospektiv	men	
utan	relevant	
och	samtida	
kontrollgrupp.	

Väldefinierad	
frågeställning,	
tillräckligt	antal	
patienter/deltag
are	och	
adekvata	
statistiska	
metoder.	

	

*	

Begränsat/för få 
patienter/deltaga
re, 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	
journalhandling
ar.		

Antal	
patienter/deltag
are	tillräckligt	
stort	för	att	
besvara	
frågeställningen.	
Väl	planerad	och	
väl	genomförd	
studie	med	
adekvat	
beskrivning	av	
protokoll,	
material	och	
metoder.		

	

*	

Begränsat/för	få	
patienter/deltagar
e,	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	
begreppsmässi
ga	strukturer	
(teorier	och	
modeller).	

	

Klart	beskriven	
kontext	
(sammanhang).	
Motiverat	urval.	
Välbeskriven	
urvals-process;	
datainsamlings
metod,	
transkriberingsp
rocess	och	
analysmetod.	
Beskrivna	
tillförlitlighets/	
reliabilitetshäns
yn.	
Interaktionen	
mellan	data	och	
tolkning	påvisas.	
Metodkritik.	

	

	

*	

Dåligt/vagt	
formulerad	
frågeställning.	
Patient/deltagargr
uppen	för	
otillräckligt	
beskriven.	
Metod/analys	ej	
tillräckligt	
beskriven.	
Bristfällig	
resultatredovisnin
g.	

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten 
värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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	 Bilaga	2	 	      Bilaga II 

Artikelmatris 

Författar
e 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalit
et/Typ 

Brajtman, 
S. 2003, 
Kanada. 

The impact 
on the family 
of terminal 
restlessness 

and its 
management, 

Att utforska 
och beskriva 
inverkan av 

terminal 
rastlöshet och 
dess hantering 
hos närstående 

vilka 
bevittnade 
händelsen. 

Kvalitativ studie 
med två 

fokusgrupper och 
enskilda intervjuer 
med vårdpersonal 
och närstående. 

Samtliga intervjuer 
var semi-

strukturerade och 
öppna frågor 

användes. Datan 
analyserades med 
innehållsanalys. 

Etiskt godkänd samt 
etiska 

överväganden 
gjorda. 

N=32 
varav 26 

närstående
(bortfall ej 
angivet) 

Vårdpersonals 
kunskap om adekvat 

och meningsfull 
vård kan förebygga 

eller minska den 
extrema stress 

terminal rastlöshet 
kan ge upphov till 

hos närstående vilket 
kan påverka hur de 

hanterar sin 
oundvikliga sorg. 

II 
K 

Bruinsma 
et al. 
2014, 

Tyskland. 

Making 
sense of 

continuous 
sedation in 
end-of-life 

care for 
cancer 

patients: an 
interview 
study with 
bereaved 

relatives in 
three 

European 
countries. 

Att utforska 
närståendes 

beskrivningar 
och 

erfarenheter av 
kontinuerlig 

sedering i vård 
vid livets 

slutskede hos 
cancerpatienter 

samt att 
identifiera och 

förklara 
skillnader 

mellan 
respondenter 

från 
Nederländerna, 

Belgien och 
Storbritannien. 

En internationell 
kvalitativ studie 

med närstående till 
patienter som gått 

bort på en 
onkologisk 

vårdavdelning, 
palliativ vårdenhet 

(Belgien), 
hospice(Storbritanni

en och 
Nederländerna) 
eller i hemmet. 

Semi-strukturerade 
djupintervjuer 

gjordes och datan 
analyserades med 
hjälp av kvalitativ 

dataanalys. 32 
varav Etiskt 

godkänd samt etiska 
överväganden 

gjorda. 

N=32(6) Närstående ansåg att 
sedering bidrog till 
att patienten fick en 
god död. De uppgav 
även att de kände sig 

provocerade av 
händelser de inte 

varit förberedda på. 
Det ter sig finnas 

olika sätt att ta farväl 
på i Nederländerna, 

Belgien och 
Storbritannien. 

I 
K 

Bruinsma
, S., 

Rietjens, 

Palliative 
Sedation: A 
Focus Group 

Att utforska 
närståendes 
erfarenheter 

Kvalitativ studie 
med fokusgrupper 

och enskilda 

N=14(Okl
ara 

omständig

Närstående har en 
positiv syn på hur 
palliativ sedering 

I 
K 
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J., & van 
der Heide, 
A. 2013, 

Nederländ
erna. 

Study on the 
Experiences 
of Relatives 

vid palliativ 
sedering och få 
mer insikt i de 
positiva och 

negativa 
delarna i deras 
utvärdering av 

palliativ 
sedering. 

intervjuer med 
närstående. Datan 
analyserades med 

jämförande analys. 
Etiskt godkänd samt 

etiska 
överväganden 

gjorda. 

heter kring 
bortfall 

men minst 
16) 

lindrar lidande för 
patienten och anser 
att det bidrar till en 
lugn dödsprocess. 

De var dock 
missnöjda med hur 
de fick information 

och 
kommunikationen 

överlag. 
Chiu, T. 
Y., Hu, 
W. U., 
Lue, B. 

H., 
Cheng, S. 

Y., & 
Chen, C. 
Y. 2001, 
Taiwan. 

Sedation for 
Refractory 

Symptoms of 
Terminal 
Cancer 

Patients in 
Taiwan. 

Att bedöma 
sedering hos 

patienter i 
livets slutskede 

utifrån tre 
områden; 
frekvens, 

relation till 
svårbehandlade 

symtom och 
huruvida 

vårdpersonal, 
närstående och 

patient fann 
sederingen 

etiskt 
acceptabel och 

effektiv. 

En retrospektiv 
studie med 
kvantitativ 

datainsamling av 
flertalet vanliga 
symtom samt 

läkemedelsadminist
rering. Data 

statistiskt analyserat 
med hjälp av SPSS. 
Ej etiskt godkänd 

men etiska 
överväganden 

gjorda. 

N=276(24
) 

Sedering är ett 
effektivt sätt för att 
lindra taiwanesiska  

cancerpatienters 
lidande. 

I 
R 

Van 
Doreen, 
S., van 
Veluw, 
H., van 
Zuylen, 

L., 
Rietjens, 

J., 
Passachier

, J., van 
der Rijt, 
C. C. D. 

2009, 
Nederländ

erna. 

Exploration 
of Concerns 
of Relatives 

During 
Continuous 
Palliative 

Sedation of 
Their Family 

Members 
with Cancer. 

Att utforska 
och utvärdera 

närståendes oro 
vid 

kontinuerlig 
palliativ 

sedering av 
patienten 

inskriven vid 
en palliativ 

akutvårdsavdel
ning. 

Retrospektiv 
tvärsnittsstudie 

genom granskning 
av LCP (Liverpool 
Care Pathway). Ej 
etiskt godkänd då 

författarna ansåg att 
det inte behövdes. 

Etiska 
överväganden 

gjorda. 

N=ca 
150(0). 3-

4 
närstående 

per 
patient, 
totalt 45 
patienter. 

Närstående till 
patienter som 

erhåller palliativ 
sedering uttrycker or 
i ungefär hälften av 
fallen. Oron gäller 
den kontinuerliga 
sederingens syfte, 
eventuellt lidande 

hos patienten 
och/eller deras eget 

välbefinnande. 

II 
R 

Lübbe, A. 
S., & 

Strange, J. 
H. 2009, 
Tyskland. 

Palliative 
sedation- 
reflection 

and 
consideration

s: a case 

Att berätta om 
en patient som 
själv önskade 

palliativ 
sedering. 

En retrospektiv 
fallstudie beskriver 

händelserna. 

N=1(0) Kontinuerlig 
palliativ sedering 
med midazolam 

möjliggör att 
patienten tillfälligt 
kan vakna upp och 

I 
R 
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study. kommunicera med 
sin familj. Samtidigt 
får sjukdomen ha sin 

naturliga gång. 
Mercadan

te, S., 
Intravaia, 

G., 
Villari, P., 

Ferrera, 
P., David, 

F. & 
Casuccio, 
A. 2009, 
Italien. 

Controlled 
Sedation for 
Refractory 

Symptoms in 
Dying 

Patients. 

Att bedöma 
behovet och 
effektiviteten 

av sedering hos 
döende 

patienter med 
svårbehandlade 

symtom och 
närståendes 

tankar 
angående 
sedering. 

En kliniskt 
kontrollerad studie 

(prospektiv 
kohortstudie) 

utfördes på döende 
patienter intagna på 

en smärt- och 
palliativ 

vårdavdelning på en 
onkologisk enhet 

under ett år. 
Flertalet medicinska 

aspekter 
registrerades och 

närståendes åsikter 
samlades in med 

hjälp av 
frågeformulär. 

Adekvata statistiska 
analyser 

genomförda. Etiskt 
godkänd samt etiska 

överväganden 
gjorda. 

N=77 
(bortfall ej 
angivet) 

Kontrollerad 
sedering är lämpligt 
för döende patienter 
med svårbehandlade 

symtom. Det 
påskyndade inte 
döden och gav 

tillfredsställande 
resultat hos 
närstående. 

I 
CCT 

Mercadan
te, S., 

Porzio, 
G., Valle, 
A., Aielli, 

F., & 
Casuccio, 
A. 2014, 
Italien. 

Palliative 
Sedation in 

Patients 
With 

Advanced 
Cancer 

Followed at 
Home: A 

Prospective 
Study 

Att bedöma ett 
protokoll för 

palliativ 
sedering i 
hemmet. 

En icke-
kontrollerad studie 
med patienter inom 
palliativhemsjukvår

d vilka erhållit 
palliativ sedering. 
Data samlades in 

genom ett protokoll 
och analyserades 
sedan med SPSS. 

Etiska 
överväganden 

gjorda. 

24(0) Protokollet visade 
sig effektivt för att 
minska obehag för 
en subgrupp av de 
som dör i hemmet. 

Närstående var 
överlag nöjda med 

den palliativa 
sederingen. 

II 
P 

Miyshita, 
M., 

Morita, 
T., Sato, 
K., Hirai, 

K., Shima, 
Y., & 

Ushitomi, 
Y. 2008, 

Factors 
contributing 
to evaluation 

of a good 
death from 

the bereaved 
family 

member’s 
perspective. 

Att undersöka 
faktorer som 

bidrar till 
närståendes 

upplevelse av 
en god död, 

inklusive 
patient- och 

familjedemogra

En retrospektiv 
tvärsnittsstudie med 
frågeformulär samt 
journalgranskning. 
Statistiska analyser 
med hjälp av SAS. 

Etiskt godkänd samt 
etiska 

överväganden 

N=165(17
9) 

Bidragande faktorer 
till en god död inom 

en palliativ 
vårdenhet var enligt 
närstående fysiskt 
och psykologiskt 
välbefinnande, att 

bli respekterad som 
individ och en 

I 
R 
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Japan. fi samt 
medicinska 
variabler. 

gjorda. naturlig död. Vissa 
demografiska 

faktorer, 
livsförlängande 
behandling och 

aggressiva 
behandlingar 
försvårade 

upplevelsen av en 
god död. 

Medicinering med 
opioider kan bidra 
till upplevelsen av 

en god död. 
Morita et 
al. 2004, 

Japan 

Family 
experience 

with 
palliative 
sedation 

therapy for 
terminally ill 

cancer 
patients. 

Att klargöra 
familjeerfarenh

eter vid 
palliativ 
sedering, 

inklusive deras 
nivåer av 

tillfredsställelse 
och oro samt 
faktorer för 

missnöje och 
mycket oro. 

En retrospektiv 
tvärsnittsstudie med 

frågeformulär 
skickade till 

närstående till 
patienter vilka 

erhållit palliative 
sedering innan 

döden vid palliativa 
vårdenheter i Japan. 
Adekvata statistiska 

analyser 
genomförda. Etiskt 
godkänd samt etiska 

överväganden 
gjorda. 

N=185(95
) 

Palliativ sedering 
gavs för att lindra 
lidande baserat på 

patientens eller 
närståendes 

samtycke. Generellt 
sett var närstående 

bekväma med 
sederingen men 25% 

upplevde mycket 
oro. 

I 
R 

Raus et 
al. 2014, 
Belgien. 

Continuous 
sedation 

until death: 
The 

everyday 
moral 

reasoning of 
physicians, 
nurses and 

family 
caregivers in 
the UK, The 
Netherlands 

and Belgium. 

Att ge insikt i 
hur 

vårdpersonal 
och/eller 

anhörigvårdare 
hanterar 

emotionell 
och/eller 

moralisk stress 
i samband med 

palliativ 
sedering. 

Internationell 
kvalitativ studie. 

Semi-strukturerade 
intervjuer 

genomfördes med 
vårdpersonal och 

närstående till 
patienter vilka 

erhållit palliativ 
sedering. Data 

analyserades in i 
koder och 

övergripande 
teman. Etiskt 

godkänd samt etiska 
överväganden 

gjorda. 

N=164, 
varav 34 

närstående
,(ej 

angivet) 

Flera olika faktorer 
påverkar hur 

närstående känner 
sig moraliskt 
ansvariga vid 
kontinuerlig 

sedering och att 
vissa av dessa 

faktorer är 
avgörande för att 
vårdpersonal och 

närstående ska skilja 
det åt från eutanasi. 

I 
K 

Vayne-
Bossert, P 
& Zulian, 

Palliative 
Sedation: 
From the 

Att utforska 
närståendes 
erfarenheter 

En retrospektiv 
studie där 

närstående fyllde i 

N=10(7) Palliativ sedering 
ska ges på bästa 

tänkbara sätt för att 

II 
R 
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G. B. 
2013, 

Schweiz. 

Family 
Perspective. 

vid palliativ 
sedering. 

ett frågeformulär. 
Adekvata statistiska 

analyser 
genomförda. Etiskt 
godkänd samt etiska 

överväganden 
gjorda. 

patient och 
närstående för att på 

ett effektivt sätt 
reducera refraktära 

symtom. 
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