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Abstrakt 

Bakgrund: Majoriteten av dödsfall som sker på sjukhus varje år uppskattas ha varit i behov 

av palliativ vård. En patient som vårdas palliativt hamnar ofta i fokus och anhöriga till 

patienten hamnar i bakgrunden. Anhörigas behov av kommunikation och stöd i den svåra 

perioden påverkar hur anhöriga upplever den palliativa vården och hur dödsfallet av patienten 

som vårdas palliativt hanteras. Som sjuksköterska är det därför viktigt att inkludera både 

patienten och de anhöriga i den palliativa vården. Anhörigstöd är tillsammans med 

kommunikation, teamarbete och symtomlindring de fyra hörnstenar som den palliativa 

vården bygger på.  

Syfte: att belysa anhörigas upplevelser av palliativ vård på en allmän vårdavdelning inom 

den somatiska vården.  

Metod: En icke-systematisk litteraturöversikt användes där åtta artiklar valdes ut och ligger 

till grund för studiens resultat. Artiklar söktes i de två databaserna Cinahl och PubMed. I 

analysen användes en integrerad analys enligt Kristensson.  

Resultat: Tre kategorier identifierades: kommunikationens betydelse för delaktighet, 

betydelsen av stöd och konsekvenser av resursbrister. Resultatet visar att många var nöjda 

med den palliativa vården men det finns även utrymme för förbättringar då det även 

upplevdes att vården hade stora brister.  

Slutsats: Studien visar att anhöriga får en bättre upplevelse av den palliativa vården när de 

känner sig delaktiga i vården. Kommunikationen mellan sjuksköterskan och anhöriga är 

därmed viktig. Att anhöriga kunde ringa till vårdavdelningen vid behov av information och 

uppdateringar i patientens tillstånd gjorde att anhöriga kände sig trygga med vården. Stödet 

efter dödsfallet är lika viktigt som under vårdtiden. Sörjandet efter patientens dödsfall 

hanterades lättare om anhöriga kände sig delaktiga i vården, kände trygghet och fick stöd.  
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1. Inledning 

Palliativ vård finns både på sjukhus och inom den kommunala vården. Enligt Socialstyrelsen 

(2018) sker det 90000 dödsfall varje år. Femtiofyra procent av dödsfallen sker på sjukhus och 

majoriteten av dessa patienter anses ha varit i behov av palliativ vård innan dödsfallet. Det är 

därför av stor vikt att erbjuda en palliativ vård som möter både patienternas och de anhörigas 

behov. Palliativ vård finns som specialistvård och som allmän palliativ vård. Den palliativa 

vården finns på alla avdelningar och som grundutbildad sjuksköterska ska man kunna ge god 

vård till patienter i palliativt skede. I den palliativa vården inkluderas inte bara patienten utan 

även de anhöriga. Det finns mycket forskning kring den palliativa vården utifrån 

sjuksköterske- och patientperspektiv. Genom denna studie ska anhörigas upplevelser av den 

palliativa vården belysas. Vi har båda varit i kontakt och arbetat inom den palliativa vården 

på allmänna vårdavdelningar inom den somatiska vården. Då uppfattade vi att det förekom 

svårigheter för sjuksköterskan att vårda patienter som har i ett palliativt skede samtidigt med 

patienter som vårdades kurativt, men även med att bemöta anhöriga till patienter i ett 

palliativt skede. Det förekom även att sjuksköterskor undvek att vårda patienter i ett palliativt 

skede, då det kan vara känslosamt även för sjuksköterskan. Vi såg därför att det var ett 

intressant ämne att forska kring och belysa anhörigas upplevelse av den palliativa vården på 

allmänna vårdavdelningar. Vi hoppas att denna studie kommer medföra mer kunskap och 

förståelse för anhörigas behov inom den palliativa vården och att den ökade kunskapen leder 

till förståelse för anhörigas behov. Den kunskapen kan ge möjlighet till att underlätta för 

grundutbildade sjuksköterskor när det kommer till bemötandet av anhöriga till patienter i 

palliativt seden.   
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2. Bakgrund 

2.1 Definition 

Definitionen av anhörig som används är familjemedlem eller nära vän. Familjemedlem utgår 

från Wright, Watson och Bell’s (2002) definition där hon eller han inte behöver vara 

förbunden av lag eller blodsband. 

2.2 Palliativ vård  

Enligt WHO (2018) definieras palliativ vård som vård i livets slutskede där syftet med vården 

är att förbättra livskvaliteten för patienter och de anhöriga. Palliativ vård används inom hälso- 

och sjukvården för att patienten ska kunna leva så aktivt som möjligt fram tills livets slut 

orsakat av antingen sjukdom eller ålder. Den palliativa vården kan delas in i en tidig och en 

sen palliativ fas. Den tidiga palliativa fasen börjar när tillståndet blir obotbart. Den är ofta 

lång och fokuserar på behandling som förlänger livet med det obotbara tillståndet. Den sena 

palliativa fasen går oftast fort och behandlingen byter fokus från livsförlängande till lindrande 

och livskvalitet för patient och anhöriga. I den sena fasen är döden oundvikligt inom en snar 

framtid. Övergången från den tidiga till sena fasen sker över tid vilket gör att den är svår att 

identifiera. Behandlingen ger inte längre önskad effekt eller kraftiga biverkningar. 

Brytpunktssamtal hålls av läkaren med patient och anhöriga vid flera olika tillfällen för att 

involvera patient och anhöriga i vården, samt underlätta övergången till den sena palliativa 

fasen (Socialstyrelsen, 2013). 

Den palliativa vården bygger bland annat på det palliativa förhållningssättet som är en 

förutsättning för att kunna ge bra vård. Förhållningssättet innebär att ge behovsanpassat stöd 

till både patienter och de anhöriga så att välbefinnande främjas (Socialstyrelsen, 2018).  

2.3. De fyra hörnstenarna 

Enligt WHO (2018) har fyra hörnstenar tagits fram för att definiera palliativ vård: 

symtomlindring, teamarbete, kommunikation och anhörigstöd. De grundas i att alla har lika 

stor rätt till en likvärdig palliativ vård. 

2.3.1 Symtomlindring 

Symtomlindring innefattar flera olika faktorer som farmakologisk smärtlindring, 

näringstillförsel och vårdmiljö. De olika faktorerna är alla nödvändiga för patientens 
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välbefinnande, i synnerhet i livets slutskede. En välanpassad och bra vårdmiljö medför 

positiva upplevelser för både patient och anhöriga. Det är väsentligt att de patienter som 

vårdas i palliativt skede tillgodoses med en stödjande vårdmiljö där livskvaliteten främjas. 

Det inkluderar en personcentrerad miljö där alla har möjlighet att känna sig välkomna och 

delaktiga i vården.  Vårdmiljön kan vara exempelvis vara anpassad med storlek, temperatur 

och ljus. För att ha möjlighet till att skapa en personcentrerad miljö krävs det kunskap kring 

olika behov som finns inom den palliativa vården, samt även lyhördhet kring enskilda behov 

och önskemål (Socialstyrelsen, 2013). 

2.3.2 Teamarbete 

Enligt Socialstyrelsen (2013) är samverkan inom ett multiprofessionellt team avgörande för 

en god palliativ vård. De professioner inom teamet som är relevanta för respektive patienter 

anpassas utifrån patientens olika behov. Inom teamet ingår alltid läkare och sjuksköterska, 

men även kurator och andra professioner är viktiga med sina egna befogenheter. Likväl som 

övrig vård inom hälso- och sjukvården ska vården planeras tillsammans med patienten och de 

anhöriga. Palliativ vård erbjuds i hemmet, på sjukhus, på palliativa enheter, eller varhelst som 

patienten vill vårdas. Inom den palliativa vården kan samverkan innefatta aktiviteter och 

information som överförs mellan olika organisationer och professioner. En gemensam 

uppfattning av vilka mål som är möjliga att uppnå inom vården krävs för att det ska kunna 

ske ett bra samarbete mellan de olika aktörerna. Samarbetet bygger på en gemensam 

diskussion kring olika etiska frågor och värdegrunder. Samverkan i ett multiprofessionellt 

team kan medföra fördjupade kunskaper och förståelse. 

2.3.3 Kommunikation 

Socialstyrelsen (2013) menar att kommunikationen mellan vårdpersonal, patienter och de 

anhöriga är avgörande för en bra vård. Utan en adekvat kommunikation fungerar inte den 

palliativa vården. Utan kommunikation skulle all vård bli lidande. I livets slutskede är det 

särskilt viktigt att patienten har möjlighet till att vara delaktig och självbestämmande i vården 

så mycket som möjligt. Med hjälp av kommunikation kan vårdpersonal lättare ta hänsyn till 

speciella önskemål som har sin grund i etnisk bakgrund, religion eller livsåskådning. Det är 

avgörande att sjuksköterskor har förmågan att lyssna och interagera på ett adekvat sätt med 

omgivningen. På så vis kan sjuksköterskor kommunicera med vårdteam, patienter och 

anhöriga på lämpligt vis. Sjuksköterskans bemötande av patienter och anhöriga ska alltid ske 

med respekt. Det medför ett enklare samarbete mellan de olika parterna och bästa möjliga 
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palliativa vård. För att kunna kommunicera är det av vikt att ha en viss personlig mognad. 

Som sjuksköterska är det viktig att se sin egen roll och sätta sina personliga behov åt sidan 

och visa lyhördhet för att kunna inkludera patienterna och de anhöriga ( Socialstyrelsen, 

2013).  

2.3.4 Anhörigstöd  

Inom den palliativa vården har många av de anhöriga långvarig kontakt med 

sjukvårdspersonal. Det är därför viktigt att utveckla ett samarbete som medför ett ökat stöd 

till anhöriga (Fridegren, 2009). Stödet ska ske både till patienten och de anhöriga, eftersom 

att de ses som en enhet som påverkar varandras mående. Om anhöriga får stöd och mår väl, 

medför det att även att patienten utvecklas välmående (Strang, 2012). Fridegren (2009) 

förklarar att anhöriga ska få stöd av sjukvården under och efter dödsfallet. Syftet med 

anhörigstöd är att underlätta hanteringen i svåra situationer som kan uppstå i en palliativ fas. 

Det finns olika sätt att ge stöd på, som att inkludera anhöriga i vården, emotionellt stöd 

genom samtal under patientens sjukdomstid men även efter dödsfallet. Behovet av stöd är 

individuell och varierar under och efter sjukdomsförloppet (Fridegren, 2009). Strang (2012) 

menar att det är viktigt att vara tydlig med vad som erbjuds så att anhöriga är medvetna om 

att samtalsstöd och praktiskt stöd erbjuds inom den palliativa vården. Det är en nödvändig del 

eftersom att det medför att anhöriga känner sig trygga. Om de anhöriga känner sig trygga har 

de lättare att hjälpa och vara stöd för patienten. Som konsekvens av anhörigstöd gynnas alltså 

patienten. Som anhörig kan det även vara traumatiskt att uppleva en svår sjukdom hos en 

familjemedlem. Det medför en risk att de anhöriga sliter ut sig fysisk och psykiskt och kan 

medföra ohälsa hos sig själva. Det är viktigt att stötta de anhöriga både under sjukdomstiden 

och efter dödsfallet. Alla anhöriga begär inte eftersamtal, men de ska veta om att det erbjuds 

ifall det skulle finnas ett behov av det (Strang, 2012).   

2.4 Tillgången till palliativ vård i Sverige 

Vid en undersökning gjord av Socialstyrelsen (2016) har det visats att patienter som vårdas i 

ett palliativt skede och dör på sjukhus, avlider i större utsträckning på allmänna 

sjukhusavdelningar än på specialiserade palliativa vårdavdelningar.  En tredjedel av alla 

dödsfall bland patienter i palliativt skede sker på allmänna vårdavdelningar. Socialstyrelsen 

(2013) har tagit fram ett nationellt kunskapsstöd för att säkerhetsställa en likvärdig palliativ 

vård oavsett vart patienten vårdas. Beroende på vilken region sjukhuset tillhör har 

avdelningarna varierande tillgång till ett palliativt konsultteam som är specialiserade på 
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palliativ vård. Konsultteamet är från palliativa specialistavdelningar och ger stöd för 

sjuksköterskor på vårdavdelningar.  

2.5 Sjuksköterskans roll i den palliativa vården 

Som grundutbildad sjuksköterska ska det finnas kompetens att kunna erbjuda god palliativ 

vård till de som är i behov av det. McCourt, Power och Glackin (2013) förklarar att det är stor 

brist på kunskap och kompetens bland sjuksköterskor, som medför en stor brist i vården för 

patienter i en palliativ fas. Enligt Wallerstedt och Andershed (2007) har sjuksköterskor en 

ambition att uppfylla anhörigas och patienters behov för att uppnå en god vård. En avgörande 

del av det är bemötandet. För att kunna ge ett bra bemötande menar Wallerstedt och 

Andershed (2007) att det krävs kunskap om palliativ vård. För att kunna ta hand om en 

patient i ett palliativt skede krävs flexibilitet och engagemang, vilket det inte alltid finns tid 

till på en allmän vårdavdelning. På grund av platsbrist kan det medföra att patienter som 

vårdas i en palliativ fas vårdas på allmän vårdavdelning (Socialstyrelsen, 2016). 

Sjuksköterskor upplevde svårigheter att vårda patienter i ett palliativt skede parallellt med de 

andra patienterna på avdelningen på grund av tidsbrist. Ett hektiskt tempo gjorde att 

sjuksköterskorna fick prioritera vilka patienter fokus skulle ligga på (Wallerstedt & 

Andersheds, 2007; Bloomer, Endacott, O’Connor & Cross, 2013) 

Wallerstedt och Andershed (2007) menar vidare att sjuksköterskan har ansvaret för 

bemötandet av patienter och anhöriga, vilket sjuksköterskorna i studien var obekväma med. 

Deltagarna var osäkra kring hur bemötandet av anhöriga ska ske i situationer där patienten 

var döende. Samtidigt ska sjuksköterskorna skapa förutsättningar för en värdig död för 

patienten i det palliativa skedet. Studien av Bloomer et al. (2013) visade även att alla 

sjuksköterskor inte var bekväma med att behandla patienter i ett palliativt skede. Patienter 

som vårdades palliativ lämnades ofta till den minst erfarna sjuksköterskan vilket påverkade 

kvaliteten på vården. Som ny är det oftast svårare att prioritera och en har inte samma 

erfarenheter att bemöta anhöriga. Wallerstedt och Andershed (2007) förklarar att 

sjuksköterskorna kände en otillräcklighet när de hade hand om patienter i den sena palliativa 

fasen på en allmän vårdavdelning. Enligt Matos och Borges (2018) ansåg sjuksköterskor att 

anhörigas deltagande i den palliativa vården är grundläggande tills livet för patienten i det 

palliativa skedet är slut. Det är särskilt viktigt inom den palliativa vården att välkomna 

anhöriga och bjuda in dem att vara delaktiga i vårdprocessen då anhöriga främjar 

välbefinnande hos patienten i det palliativa skedet. Relationen mellan patient och anhörig 
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bygger på mer än sjukdomar och de kan samtala om minnen och upplevelser som inte är 

associeras med sjukvården. I studien av Bloomer et al. (2014) prioriterades patienter som 

vårdas palliativt till enkelrum, då det är tystare och lugnare. Sörjandet blir mer privat och 

anhöriga kan komma och gå som de vill utan att känna sig i vägen för andra patienter. 

Studien visade även att enkelrum ofta hade dörren stängd vilket kunde resultera i att patienten 

lättare blev bortglömd.  

2.6 Att vara anhörig till en svårt sjuk  

Alla föds in i sina familjer och alla familjer har sina individuella livscykler. Familjens 

livscykel ser olika ut beroende på omständigheterna, exempelvis familjens struktur, etnicitet 

och levnadsmönster. Under livscykeln förekommer det även unika livshändelser som 

påverkar hela familjen. När en familjemedlem blir svårt sjuk och övergår till palliativ vård så 

påverkas alla i familjen. Familjemedlemmarnas olika roller bevaras trots sjukdomen, men de 

omprövas och utvecklas, detta framkommer i en avhandling av Mölleberg (2017).   

Livet som många gånger tas för given är inte så självklar. Familjen vill under denna tid vara 

samlad. De kan trösta varandra och vara tillsammans med den svårt sjuka 

familjemedlemmen. När familjemedlemmen dör får de anhöriga anpassa sitt  liv utan den 

avlidna i familjen. Som anhörig till en patient i ett palliativt skede kan det upplevas många 

olika känslor, exempelvis maktlöshet och hjälplöshet, men även sammanhang och 

samhörighet. Om det upplevs negativa känslor som hjälplöshet och ensamhet kan det 

medföra depression och ångest(Wright, Watson & Bell, 2002). Avhandlingen av Mölleberg 

(2017) visade att ju längre den sena palliativa fasen varade desto större risk var det att 

anhörigas välmående påverkades. Anhöriga  prioriterade inte sina egna behov när en 

familjemedlem var i en sen palliativ fas. Sörjandet innan och efter döden är någonting som 

omsluter en individ och måste genomleva. När det är gjort, så är det möjligt att gå vidare med 

sitt liv (Wright, Watson & Bell, 2002). 

2.7 Teoretisk referensram 

2.7.1 Familjefokuserad omvårdnad  

Familjefokuserad omvårdnad ansågs mest relevant som teoretisk referensram då syftet med 

studien var att utforska anhörigas upplevelser. Inom den familjefokuserade omvårdnaden är 

det mest fokus på att se familj, patienten och anhöriga, som ett system som påverkas av 

varandra. Det innebär att det är viktigt att främja hälsa i hela familjen, både för patienten och 
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anhöriga. Anhöriga är i fokus inom den palliativa vården och ses som en viktig resurs 

(Wright, Watson & Bell, 2002).   

Familj definieras av Wright, Watson och Bell (2002) som det en själv anser sig tillhöra, och 

de behöver inte vara förbundna av lag eller blodsband. Familjefokuserad omvårdnad kan 

delas upp i familjecentrerad omvårdnad och familjerelaterad omvårdnad. I familjecentrerad 

omvårdnad ses familjen som ett system, blir en del av systemet påverkat påverkar det de 

andra delarna av systemet. Det är därför viktigt att se familjen som en helhet för att främja 

hälsa i familjen. Familjerelaterad omvårdnad där familjen ses i var del för sig, antingen är 

patienten eller anhöriga i centrum. Den familjerelaterade och familjecentrerade omvårdnaden 

kompletterar varandra, situationen bestämmer vilken som är bäst lämpad.  

Förhållningssättet inom vården har länge varit hierarkiskt där sjuksköterskan och läkaren 

anses veta bäst, vilket skapar en distans till patient och familj. Den familjefokuserade 

omvårdnaden bygger på att sjuksköterskans förhållningssätt och att relationen mellan patient 

och anhöriga ska utvecklas. Relationen till patienten och familjen börjar få större betydelse 

och blir mer inkluderad i vården då möte med familjen ses som en omvårdnadsåtgärd där 

sjuksköterskan kan främja välbefinnande. Sjuksköterskan kan ge stöd åt patienten och 

familjen som är experter på sin situation för att underlätta förändringen (Wright, Watson & 

Bell, 2002) 
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3. Problemformulering 

Majoriteten av dödsfallen bland patienter i palliativt skede på sjukhus sker på allmänna 

vårdavdelningar. Som sjuksköterska på en allmän vårdavdelning upplevs svårigheter i form 

av tidsbrist och bristande utbildning i palliativ vård, vilket medför brister i vården. Inom 

palliativ vård krävs det flexibilitet för att vårda patienter i palliativt skede, vilket det inte 

alltid finns tid till på allmänna vårdavdelningar. För att arbeta som sjuksköterska inom vård 

av patienter i palliativt skede krävs lyhördhet och aktivt lyssnande. På allmänna 

vårdavdelningar är det många andra rutiner som måste bibehållas, vilket medför svårigheter 

vid parallell vård av patienter i palliativt skede. Det finns inte tillräckligt med tid och 

resurser. Studier visar att sjuksköterskor inte är bekväma med att vårda patienter i palliativt 

skede och upplever problem med bemötandet till anhöriga. De anser dock att anhörigas 

deltagande i den palliativa vården är grundläggande för att kvaliteten på vården ska få 

möjlighet att höjas. 

Något som ofta förbises är att anhöriga är en viktig resurs för god palliativ vård. I denna 

studie kommer anhörigas upplevelser att belysas för att medföra ökad kunskap och förståelse 

av betydelsen för att involvera anhöriga i den palliativa vården. 

4. Syfte 

Syftet var att belysa anhörigas upplevelser av palliativ vård på allmänna vårdavdelningar 

inom den somatiska vården.  
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5. Metod 

Den metod som användes var enligt Kristensson (2014) en icke-systematisk översikt, vilket 

är en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar. Metoden valdes för att på ett 

överskådligt sätt sammanställa och presentera resultatet för ökad kunskap inom ämnet. En 

icke-systematisk översikt har samma tillvägagångssätt och struktur som en systematisk 

översikt, men den uppfyller inte alla krav för en systematisk översikt.  

5.1 Datainsamling  

Sökningen av artiklar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. Cinahl och Pubmed är två 

stora databaser för vetenskaplig forskning inom vårdvetenskap. En preliminär sökning 

gjordes för att se om det fanns tillräckligt med artiklar för att besvara syftet. Därefter gjordes 

den slutgiltiga sökningen.  

5.1.1 Sökningen 

I sökningen användes ämnesord och fritextord som utgick från syftet med litteraturöversikten. 

Ämnesord är nyckelord som tilldelas en artikel för att få en snabb bild av innehållet i artikeln. 

Genom att använda ämnesord i sökningen blir sökningen mer specifik. I Cinahl kallas 

ämnesord för Major Headings (MH) och i PubMed kallas de för MeSH-term. Fritextord 

används för att bredda sökningen och öka chanserna att få fram relevanta artiklar, sökningen 

bör innehålla få fritextord då chansen att få fram irrelevanta artiklar ökar ju fler fritextord 

som används. Trunkering, *, av ord användes i fritext sökningen. När trunkering används får 

basen på ordet möjlighet att ha flera olika ändelser, vilket genererar i fler träffar. 

De ämnesord som användes till sökningen i Cinahl var: palliative care, terminal care, 

hospitals, inpatients och family. De fritextord som användes var: end of life care, dying, 

hospital*, experience*, attitudes* och next of kin.  

De ämnesord som användes i sökningen i PubMed var: palliative care, terminal care, 

hospitals och family. De fritextord som användes var: hospital*, experience* och next of kin.  

Sökorden som används skiljer sig i de olika databaserna då sökningen i Pubmed genererade i 

fler antal artiklar och därmed valdes sökord bort. Inpatients valdes bort då det inte fanns som 

ämnesord i Pubmed och fritextordet attitudes* valdes bort då experience* fick fram fler 

relevanta artiklar. I sökningen kombinerade vi ämnesord och fritextord med hjälp av de 

booleska sökoperatorerna OR och AND. OR användes för att kombinera sökorden som är 
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synonymer för varandra till en blocksökning. AND användes sedan för att kombinera 

blocksökningarna för att få fram en slutgiltig sökning med alla relevanta artiklar. 

Avgränsningar som lades i slutet av sökningen var att artiklarna skulle vara publicerade 

mellan 2008-2018, samt att artiklarna skulle vara peer reviewed. I Cinahl fick vi fram 365 

artiklar och i PubMed 299 artiklar efter avgränsningarna.  

5.1.2 Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna som användes i gallringen av artiklarna var att både patienterna och de 

anhöriga skulle vara vuxna över 18 år. Studien skulle vara på engelska eller svenska samt  

varit utförd på en allmän vårdavdelning ur ett anhörigperspektiv och den skulle handla om 

den sena palliativa fasen. Länder som ansågs likvärdiga med den svenska vården, som länder 

i Europa och USA, valdes för att resultatet skulle bli så överförbart till den svenska vården 

som möjligt.  

5.2 Urval 

Bland de titlar som var relevanta undersöktes abstract för att se om artikeln var aktuell att läsa 

i fulltext. Var abstract relevant för syftet lästes artikeln i fulltext. De artiklar som ansågs mest 

relevanta i fulltext granskades med en granskningsmall för att bedöma kvaliteten på artikeln. 

Antal artiklar som lästes i fulltext var sjutton och antal artiklar som granskades var åtta. De 

artiklar som valdes bort efter läsning i fulltext uppfyllde inte inklusionskriterierna. Av de åtta 

artiklar som var kvar var fyra kvalitativa och fyra kvantitativa, dessa valdes till arbetet. Ingen 

manuell sökning utfördes då vi ansåg att de funna artiklarna svarade väl på syftet med 

studien. 

5.2.1 Kvalitetsgranskning 

Artiklarna granskades med hjälp av en granskningsmall för att bedöma kvaliteten. Mallen 

som användes var Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall som togs fram 2003 i ett 

samarbete mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola. Mallen anpassades till 

vårt syfte och patienter med lungcancerdiagnos togs därmed bort. Artiklarna bedömdes med 

poäng för att få fram vilken kvalitet artiklarna hade. Maxpoäng var 44 poäng efter 

modifieringen i granskningsmallen för kvantitativ metod och 38 poäng för granskningsmallen 

för kvalitativ metod. Författarna granskade och poängsatte artiklarna enskilt för att sedan gå 

igenom bedömningarna tillsammans. När det blev olika bedömningar på artiklarna 

diskuterade författarna bedömningen för att komma fram till ett gemensamt beslut. Enligt 
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Kristensson (2014) beskrivs detta som en form av triangulering för att öka trovärdigheten på 

studien. Artiklarna som valdes till studien var klassade till grad 1 eller grad 2, se bilaga 4.  

5.3 Analys 

I analysen utgick vi från en induktiv metod. En integrerad analys enligt Kristensson (2014) 

användes för att överskådligt sammanställa resultatet. Artiklarna översattes från engelska till 

svenska och tillbaka till engelska för att säkerhetsställa att innehållet inte ändrats i 

översättningen, vid behov användes ordbok. Första steget i den integrerade analysen är att 

läsa artiklarna flera gånger för att få en tydlig uppfattning av artikelns innehåll samt 

identifiera skillnader och likheter i artiklarnas resultat. I det andra steget sattes etiketter på 

resultat i artikeln som var relevant för oss. I steg tre sattes alla etiketter som relaterar till 

varandra från olika artiklar samman till en kategori. Författarna analyserade artiklarna var för 

sig för att sedan jämföra och diskutera resultatet av analysen. Kategorierna som kom fram 

hade identifierats av båda författarna och de ligger till grund för indelningen av kategorierna i 

resultatet. De kategorier som kom fram från analysen var kommunikationens betydelse för 

delaktighet, betydelsen av stöd samt konsekvenser av resursbrister. 

5.4 Forskningsetiska överväganden 

Till den icke-systematiska översikt fanns inget krav att söka tillstånd hos en etisk kommitté. 

Däremot har de artiklar som valts till arbetet granskats av en etisk kommitté eller genomgått 

en etisk prövning vilket de enligt Kristensson (2014) bör ha i en litteraturstudie. Framgick 

etiken inte i artikeln söktes publiceringskrav i tidskriften i vilken artikeln är publicerad för att 

säkerhetsställa att deltagarna blivit behandlade med respekt och inte tagit skada av studien. 

Eftersom båda författarna har erfarenhet av kontakt med patienter inom den palliativa vården 

så diskuterades eventuella föreställningar och förförståelse som skulle kunna påverka analys 

och resultat.   
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6. Resultat 

Resultatet presenteras efter de tre kategorier som framkom i analysen, kategorierna är 

kommunikationens betydelse för delaktighet, betydelsen av stöd samt konsekvenser av 

resursbrister. 

6.1 Kommunikationens betydelse för delaktighet 

Resultatet visade att kommunikation mellan sjuksköterskor, anhöriga och patienter var en 

viktig del för anhörigas upplevelse av delaktighet i den palliativa vården. Upplevelserna av 

kommunikation inom vårdteam, anhöriga och patient kunde vara både negativa och positiva. 

En del anhöriga upplevde att vårdteamet brast med kommunikationen inom vårdteamet samt 

mellan vårdteam och anhöriga och patient (Riggs, Woodby, Burgio, Bailey & Williams, 

2014). Anhöriga ville vara delaktiga i beslutsfattandet kring vården av patienten i den 

palliativa fasen. De anhöriga ville påverka och hjälpa till så mycket som möjligt för att bidra 

till en bättre vård för patienten. För att anhöriga skulle kunna påverka vården var det viktigt 

att få information angående patientens tillstånd och prognos (Mossin & Landmark, 2011).  

Det framkom att anhöriga inte alltid blev informerade och uppdaterade med information om 

patientens tillstånd. En stor andel av de anhöriga ansåg att de ständigt var tvungna att ta egna 

initiativ och aktivt söka efter information och uppdateringar, vilket gjorde dem frustrerade på 

sjuksköterskorna (Witkamp et al., 2016; Mossin & Landmark, 2011; Riggs et al., 2014; 

Carey, Dose & Humeniuk, 2018). När anhöriga försökte söka efter information och 

uppdateringar angående patienten i det palliativa skedet upplevde de svårigheter med det 

(Riggs et al., 2014; Witkamp et al., 2016; Bussmann, Muders, Zahrt-Omar, Escobar, Claus, 

Schildmann & Weber, 2014). De upplevde att sjuksköterskorna inte lyssnade på dem vilket 

fick dem att känna sig förbisedda (Riggs et al., 2014). Att ständigt vara tvungna till att söka 

information upplevdes frustrerande och påverkade anhöriga negativt (Witkamp et al., 2016).  

Den information som anhöriga fick från sjuksköterskorna var förvirrande eftersom de fick 

olika svar från olika sjuksköterskor (Witkamp et al., 2016). Kommunikationen mellan 

patient, de anhöriga och sjuksköterskan behövde vara tydligare för att undvika förvirring. De 

anhöriga förklarade att de ville få information som är begriplig. De menade att en del 

sjuksköterskor använde ett språk som de anhöriga hade svårt att förstå, vilket medförde brist i 

kommunikationen (Bussmann et al., 2014). Anhöriga ville även ha information efter 

patientens förändrade tillstånd så de hela tiden var uppdaterade med patientens prognos 
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(Odgers et al., 2018). Anhöriga tyckte att det var frustrerande att inte veta vad som pågick 

och de ville vara inkluderade i beslut som påverkade vården för patienten (Riggs et al., 2014). 

Det var flera anhöriga som inte blev igenkända bland sjuksköterskorna som anhörig till 

patienten i det palliativa skedet. Det medförde många gånger bristande information, samt 

även bristande tillit för sjuksköterskorna (Spichiger, 2009). 

När kommunikationen var bristande medförde det att att dödsfall blev plötsliga och 

upprörande för de anhöriga. De fick inte reda på förändringar av patientens tillstånd och 

prognos i tid, vilket medförde att de inte hade möjligheten att vara närvarande vid tiden för 

dödsfallet. Det medförde ilska och minskad tillit för sjukvården (Odgers et al., 2018) 

Det framkom även en del anhöriga som upplevde att de blev informerade om behovet av 

deras närvaro krävdes när patientens tillstånd exempelvis försämrades (Mossin & Landmark, 

2011; Odgers, Penney, Fitzpatrick & Wong Shee, 2018; Witkamp, Droger, Janssens, Zuylen 

& Heide, 2016). De ansåg sig lättare kunna vara närvarande för patienten i det palliativa 

skedet när de var välinformerade och situationen kunde hanteras på ett naturligare sätt 

(Mossin & Landmark, 2011). Det uppskattades av anhöriga eftersom den snabba och enkla 

kontakten medförde att de hade möjlighet att förbereda sig för det kommande dödsfallet och 

kunde ta vara på den sista tiden med patienten på bästa möjliga sätt (Odgers et al., 2018; 

Witkamp et al., 2016). Anhöriga hade möjligheten att ringa sjuksköterskor för information 

och uppdateringar kring det aktuella tillståndet, vilket medförde en trygghet (Mossin & 

Landmark, 2011; Spichiger, 2009). Till största del ansåg anhöriga att de alltid hade någon att 

prata med. De kände sig aldrig ensamma eftersom de hade ständig kontakt med 

sjuksköterskorna. Anhöriga kunde alltid kontakta sjuksköterskorna vid behov av 

uppdateringar angående patientens tillstånd (Witkamp et al., 2016). Tydlig kommunikation 

mellan anhöriga, patient och personal medförde att anhöriga i större utsträckning var nöjd 

med beslut som berörde patientens vård (Odgers et al., 2018).   

6.2 Betydelsen av stöd 

Det var känslomässigt jobbigt för anhöriga att ha en närstående som är patient i en palliativ 

fas. Anhöriga blev ofta utmattade då de satte patientens behov framför sina egna (Spichiger, 

2009; Mossin & Landmark, 2011). Stödet till anhöriga kom inte bara från familjemedlemmar 

utan även från sjuksköterskor. Stödet från sjuksköterskor kunde delas in i direkt och indirekt 

stöd. Det direkta stödet var riktat direkt till den anhöriga medan det indirekta stödet kom från 
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behandling till patienten, som tillräcklig symtomlindring (Mossin & Landmark, 2011). När 

sjuksköterskor pratade med patienter och anhöriga om andra saker än sjukdomen upplevde de 

anhöriga att det gjorde vardagslivet enklare då det tog bort fokus från sjukdomen och de 

kände sig sedda som individer (Mossin & Landmark, 2011; Spichiger, 2009). När 

sjuksköterskorna var trevliga och brydde sig om anhöriga och deras välmående så väl som 

patienten kände sig de anhöriga välkomna på sjukhuset (Spichiger, 2009).  

Anhöriga önskade att patienten fick bättre stöd från sjuksköterskan efter ett svårt besked och 

att patienten inte skulle lämnas ensam. Sjukhusprästen ansågs vara värdefull hjälp men det 

fanns en efterfrågan på psykolog eller kurator som både anhöriga och patient kunde prata 

med då det upplevdes att patienten inte fick tillräckligt med emotionellt och mentalt stöd 

(Bussmann et al., 2014). Flera av de anhöriga upplevde att sjuksköterskan hade en dålig 

attityd, var dömande och inte hade någon empati för de anhöriga eller den döende patienten. 

Anhöriga upplevde många gånger att sjuksköterskorna inte brydde sig, inte visade respekt 

eller var otrevliga mot patienterna (Odgers et al., 2018; Riggs et al., 2014). Det förekom att 

sjuksköterskor inte alls kommunicerade med de anhöriga (Spichiger, 2009). Men det 

framkom även upplevelser där sjuksköterskan besökte och kontrollerade patientens och de 

anhörigas mående med jämna mellanrum för att se om de behövde något. Både patient och 

anhöriga upplevde det som positivt (Odgers et al., 2018; Riggs et al., 2014; Spichiger, 2009).  

Efter patientens bortgång var anhöriga chockade av hur lite stöd som gavs och de upplevde 

att de inte fick tillräckligt med stöd (Bussmann et al., 2014; Carey, Dose & Humeniuk, 2018). 

Anhöriga förklarade att det finns behov av stöd även efter patientens bortgång och att brist på 

stöd ledde till långvarigt sörjande (Odgers et al., 2018). Majoriteten av anhöriga upplevde att 

sjuksköterskorna inte gav förslag om vart de kunde vända sig för stöd (Spichiger, 2009; 

Carey, Dose & Humeniuk, 2018). I 59% av fallen upplevde anhöriga att de fick tillräckligt 

med stöd efter patientens bortgång (Witkamp, van Zuylen, Borsboom, van der Rijt & van der 

Heide., 2015). 

 

6.3 Konsekvenser av resursbrister i vården 

Sjuksköterskornas påfrestande schema i kombination med begränsad personalstyrka 

medförde negativa erfarenheter för anhöriga. Brist på tid bland sjuksköterskor undgår sällan 
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patienter och besökare på sjukhus (Bussmann et al., 2014; Mossin & Landmark, 2011). 

Tidsbristen medförde att sjuksköterskorna inte kunde hjälpa de anhöriga som var i behov av 

hjälp med patienten vilket ledde till att anhöriga kände sig hjälplösa. De anhöriga anpassade 

sig efter de rutiner som fanns på sjukhuset för att inte vara i vägen för sjuksköterskorna. 

Anhöriga ville hjälpa till och ansåg att det som skulle underlätta mest för sjuksköterskorna 

var att hålla sig ur vägen (Mossin & Landmark, 2011). Personalbristen gjorde att anhöriga 

inte upplevde någon kontinuitet bland sjuksköterskorna vilket medförde brister i kontakten 

och bemötandet mellan dem och de anhöriga. Det oroade anhöriga när de kände att 

sjuksköterskorna inte hann med i arbetet (Bussmann et al., 2014).  

Möjlighet att ha ett eget rum uppfattades som att privatlivet respekterades av anhöriga. De 

kunde vara sig själva och dela känslor med varandra ostört. Anhöriga ville ha lugnt omkring 

sig för att ta tillvara på den sista tiden tillsammans med patienten. Sista timmarna 

uppskattades avskildhet då anhöriga kunde säga farväl till patienten i sin egen takt. (Riggs et 

al., 2014; Witkamp et al., 2016). I 70 % av fallen upplevde anhöriga att de fick den avskildhet 

de behövde (Witkamp et al., 2015). Anhöriga efterfrågade mer avskildhet de sista timmarna 

(Bussmann et al., 2014), men att ha ett eget rum kunde även ge en känsla av övergivenhet 

(Witkamp et al., 2016). 
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7. Metoddiskussion 

En icke-systematisk översikt valdes då Kristensson (2014) menar att en c-uppsats inte 

kommer upp i en systematisk översikts nivå och kvalitet. Den systematiska översikten ska 

sammanställa all relevant forskning inom området, vilket författarna inte hade tid eller 

möjlighet att göra. En icke-systematisk översikt har dock den systematiska översiktens 

struktur, vilket stärker trovärdigheten i studien.  

 

Datainsamlingen gjordes i två databaser, Cinahl och Pubmed. Genom att söka i fler än en 

databas ökar chanserna att hitta relevanta artiklar och arbetets trovärdighet ökar. Att begränsa 

sökningen till två databaser kan ses som en svaghet då ytterligare relevanta artiklar hade 

kunnats hittats i andra databaser (Henricsson, 2012). Begränsningen till två databaser gjordes 

efter antal träffar på artiklar. Att palliativ vård är ett brett ämne har som fördel att det finns 

mycket forskning men det är även en nackdel då sökningen till största del innehöll artiklar 

som inte var relevanta för oss. Största delen av de funna artiklarna i sökningen innehöll 

forskning kring sjuksköterskors och anhörigas perspektiv av den palliativa vården. Det visade 

tydligt att det inte har forskats lika mycket kring anhörigas perspektiv av den palliativa 

vården. Det medförde att vi behövde göra en omfattande sökning med fler träffar och sedan 

gå igenom och välja de artiklar som var relevanta för oss. Kombinationen av ämnesord, 

fritextord samt trunkering gav en större chans att hitta relevanta artiklar. Sökningen på 

sökorden var för sig innan de kombinerades till blocksökningar gav möjlighet att se hur 

många artiklar respektive sökord genererade, detta för att se om sökordet var relevant att ha 

med i sökningen eller om det kunde väljas bort. Författarna valde att göra detta för att inte ha 

med fler sökord i sökningen än vad som behövdes, då främst fritextord kan generera i fler 

antal irrelevanta artiklar. Hade inte detta gjorts hade sökningen haft fler sökord än vad som 

behövdes och arbetets systematiska struktur hade blivit påverkat (Kristensson, 2014). 

Sökningen utfördes till en början gemensamt, sedan valde vi att dela upp arbetet. En av 

författarna strukturerade upp sökningen och gick igenom titlarna för att göra en första 

gallring av relevanta artiklar. Den andra författaren gick igenom de titlar som ansågs 

relevanta gick den andra författaren genom abstrakt på för att se om de var fortsatt relevanta, 

samt läste övergripligt i fulltext. Arbetet delades upp på grund av tidsbrist. De artiklar som 

verkade mest relevanta läste båda författarna i fulltext för att se om det var aktuellt att gå 

vidare med en kvalitetsgranskning. Att båda inte gick igenom alla titlar och abstract i 
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sökningen kan ses som en svaghet då relevanta artiklar kan ha missats. Fem av artiklarna som 

användes hittades i Cinahl. Tre av artiklarna som användes hittades både i Pubmed och 

Cinahl.  

Den sena palliativa fasen valdes eftersom att den ansågs vara mest relevant för studien. Det är 

den fasen som ställer större krav på den palliativa vården. Om vi istället hade valt att fokusera 

på den tidiga palliativa fasen kan det ha medfört ett annat resultat än det studien gav. Den 

sena palliativa fasen är den som troligtvis är jobbigast för de anhöriga och vi ansåg att det var 

en relevant fas att forska kring och belysa de anhörigas perspektiv. Vi menar att den sena 

fasen har mer fokus på sjukvården och då ställs det större krav på den palliativa vården. 

Under den perioden är det viktigt med tydlig kommunikation mellan vårdteam, anhörig och 

patient, för att inga missförstånd ska uppstå. I de artiklar som användes i studien framkom det 

att de handlade om den sena palliativa fasen.   

För att resultatet skulle bli så överförbart till oss i Sverige som möjligt valdes artiklar som 

skrivits om vården i länder som författarna ansåg ha kulturella och finansiella likheter med 

den svenska vården, som europeiska länder och USA. Länder från Asien och Afrika valdes 

bort då det i artiklarna framkom att familjemedlemmar hade större ansvar för vården i dessa 

länder. Hade dessa länder inkluderats i studien anser författarna att resultatet inte blivit lika 

tillförlitligt och överförbart till den svenska vården.  

Vi valde publicering mellan åren 2008-2018 även om det genererade i fler artiklar, men 

anhörigperspektivet gjorde att flertalet av artiklarna valdes bort. Författarna gjorde även en 

språkavgränsning där studien skulle vara publicerad på engelska eller svenska, för att 

författarna enklare skulle kunna översätta artiklarna, och att det inte skulle kunna vara någon 

risk att resultaten förvrängdes. Båda författarna har svenska som modersmål och har goda 

kunskaper inom engelska, och vi ansåg därför att det var en lämplig språkavgränsning. Vid 

behov användes ordbok.  

De artiklar som användes i studien hade granskats av en etisk kommitté. Framgick etiken inte 

i artikeln söktes publiceringskrav i tidskriften i vilken artikeln är publicerad för att säkerställa 

att deltagarna blivit behandlade med respekt och inte tagit skada av studien. Författarna 

diskuterade även eventuella föreställningar och förförståelse angående palliativ vård så att det 

inte skulle kunna påverka resultatet. Författarna tycker att de forskningsetiska övervägandena 

var relevanta och bra eftersom att det medförde att författarna hade enklare att vara objektiva 
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och de påverkade inte resultatet. Om författarna inte hade diskuterat eventuella 

föreställningar så kan det möjligtvis ha medfört att resultatet kunnat bli förvrängt.  

 

Kvalitetsgranskningen utfördes enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall som 

författarna modifierade för att den skulle passa till syftet. Frågorna i mallarna genererade i 

poäng som gjorde det enkelt och tydligt för oss att bedöma kvaliteten på artiklarna. Att 

författarna först granskade artiklarna var för sig för att sedan jämföra bedömningarna stärker 

trovärdigheten på bedömningen av artikelns kvalitet (Henricson, 2012).  

 

Analysen hade sin utgångspunkt i Kristenssons (2014) integrerade analys. Författarna gick 

var och en för sig genom artiklarna och plockade ut meningsenheter som svarade på syftet. 

När författarna var klara jämfördes resultatet för att sedan gemensamt komma fram till 

kategorier. Författarna hade uppfattat resultatet på samma sätt och till större delen plockat ut 

samma etiketter, vilket stärker analysens trovärdighet. För att stärka trovärdigheten på studien 

användes fyra kvalitativa och fyra kvantitativa artiklar då de olika typerna av data 

kompletterar varandra (Henricson, 2012). 
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8. Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa anhörigas upplevelser av den palliativa vården på allmänna 

vårdavdelningar inom den somatiska vården. Resultatet presenterades i tre kategorier 

kommunikationens betydelse för delaktighet, betydelsen av stöd samt konsekvenser av 

resursbrister. Resultatet visar att anhöriga är en avgörande del inom den palliativa vården. 

Det är viktigt att sjuksköterskor ser anhöriga som en resurs inom vården, då de kan ge nya 

perspektiv för att förbättra vårdkvaliteten. Resultatet visar att anhöriga upplever kvaliteten på 

den palliativa vården väldigt varierande. Anhöriga ses inte alltid som en resurs av 

vårdpersonal vilket bör göras för att uppnå en så god palliativ vård som möjligt. 

Familjefokuserad omvårdnad valdes som teoretisk referensram då den ansågs mest relevant 

utifrån syftet med studien, som var att utforska anhörigas upplevelser. Inom den 

familjefokuserade omvårdnaden är det mest fokus på att se familj, patienten och anhöriga, 

som ett system som påverkas av varandra (Wright, Watson & Bell, 2002).  

8.1 Kommunikationens betydelse för delaktighet 

Resultatet visar att anhöriga som känner sig delaktiga i vården i större utsträckning är nöjdare 

med den palliativa vården. För att anhöriga ska känna sig delaktiga i diskussioner angående 

beslut som påverkar patienter i palliativt skede är det viktigt att sjuksköterskor bjuder in 

anhöriga till att delta. Det framkom i resultatet att många anhöriga upplevde att de själva 

aktivt var tvungna att söka information om patienten i det palliativa skedet, vilket var 

påfrestande för både anhöriga och patienter. När anhöriga upplevde sig välinformerade 

angående patientens tillstånd förklarade de att de hade enklare att hantera situationen.  

En av de fyra hörnstenarna är kommunikation. Kommunikationen mellan vårdpersonal, 

anhöriga och patienter avgörande för en god palliativ vård. Denna hörnsten belyser att det i 

den palliativa fasen är det särskilt viktigt att patient och anhöriga har möjlighet att vara 

delaktiga i vården. För att kunna vara delaktiga krävs det att sjuksköterskan kommunicerar 

med anhöriga och patienten för att de ska få uppdaterad information och bästa förutsättningar 

för att känna sig delaktiga i vården (Socialstyrelsen, 2013). Sjuksköterskor har visat sig ha 

svårt för eller kände sig obekväma med  hur de ska bemöta anhöriga till patienter i den sena 

palliativa fasen. Sjuksköterskor som hade mer erfarenhet av att vårda patienter i ett palliativt 

skede upplevde bemötandet och kommunikationen med anhöriga enklare än sjuksköterskor 

med mindre erfarenhet. Sjuksköterskor som kände sig obekväma med bemötandet undvek 
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situationen och la över arbetet på andra sjuksköterskor (Wallerstedt & Andershed, 2007; 

Bloomer et al., 2013). Är sjuksköterskorna obekväma med att bemöta anhöriga och patienten 

som vårdas palliativt kan informationen bli bristande och därmed anhörigas och patientens 

delaktighet i vården. Utifrån den familjefokuserade omvårdnaden är det avgörande att 

inkludera anhöriga i vården och få dem att känna sig delaktiga. Om sjuksköterskorna skulle 

få de anhöriga att känna sig exkluderade i vården så skulle det med stor sannolikhet medföra 

att de får det svårare att kunna hantera patientens dödsfall när det slutligen sker. Som anhörig 

är det påfrestande att ha en familjemedlem som är en patient i den sena palliativa fasen. Om 

de utöver det även måste ha ansvar och press att söka uppdateringar kring tillståndet påverkar 

det måendet hos den anhöriga till det negativa. Som sjuksköterska är det väsentligt att även 

ha anhörigas välbefinnande i fokus för att kunna erbjuda en bra palliativ vård. 

I resultatet framkom det att det medförde en trygghet för anhöriga när sjuksköterskorna alltid 

var tillgängliga på sjukhuset så att anhöriga antingen kunde besöka eller ringa dem vid behov. 

Att känna en trygghet underlättade för anhöriga att hantera situationen när patienten i den 

sena palliativa fasen dog. I resultatet kände sig många av de anhöriga uppmärksammade och 

inkluderade vilket underlättade för dem och de kände tillit till sjuksköterskan. Om patientens 

tillstånd skulle förändras så visste anhöriga att sjuksköterskorna skulle kontakta dem i god 

tid. Forskning visar även att när sjuksköterskor är lättillgängliga ger det en känsla av trygghet 

och stöd för anhöriga, då de alltid har någon att vända sig till vid frågor eller uppdateringar 

om tillståndet (Mölleberg, 2017). Relationen mellan anhöriga, patient och sjuksköterskan är 

viktig i den familjefokuserade omvårdnaden. Har sjuksköterskan en bra relation med både 

patient och anhöriga känner de både anhöriga och patient en trygghet och välbefinnande kan 

främjas. Att vara anhörig till en patient i ett en palliativ fas kan vara påfrestande för anhöriga. 

Det kan medföra negativa känslor som kan orsaka psykiska sjukdomar hos de anhöriga som 

exempelvis ångest och depression (Wright, Watson & Bell, 2002). För att undvika ohälsa är 

det viktigt för anhöriga att känna en trygghet och att inte släppa på vardagliga rutiner och 

vardagsaktiviteter. Det kan vara svårt att inte låta vardagen bli lidande när en närstående är 

svårt sjuk. Sjukdomen påverkar anhöriga och det enda de tänker på är att de borde vara 

närvarande vid patienten. En viktig del av det är att anhöriga ska hänvisas till någon de kan 

ringa och prata med vid behov. De måste känna trygghet och tillit för vården, annars kommer 

de med stor sannolikhet inte kunna fortsätta att leva livet som vanligt både under och efter 

patientens vårdtid.  
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8.2 Betydelsen av stöd 

Det framkom i resultatet att det är känslomässigt påfrestande att vara anhörig till en patient i 

ett palliativt skede. Därmed är det viktigt att sjuksköterskorna förser anhöriga med det stöd 

som de är i behov av. Både indirekt och direkt stöd behövs för att anhöriga ska kunna hantera 

situationen. Indirekt stöd är riktat till patienten, som tillräcklig symtomlindring. Stöd som är 

riktat främst till anhöriga, direkt stöd, är även en av den palliativa vårdens fyra hörnstenar, då 

kallad anhörigstöd. I den palliativa vården är anhörigstöd, en av de viktigaste områden som 

fokus ska läggas på för att ge bra förutsättningar för anhöriga (Socialstyrelsen, 2018). Stöd 

kan ges genom att inkludera anhöriga i vården, genom samtal under patientens sjukdomstid 

men även efter dödsfallet (Fridegren, 2009). Anhörigstöd har som syfte att underlätta för 

anhöriga i de svåra situationer som kan uppstå när de har en närstående i en palliativ fas. 

Genom att ge stöd till anhöriga kan ohälsa förebyggas (Socialstyrelsen, 2018). För att förse 

anhöriga med direkt stöd krävs det att sjuksköterskorna ser anhöriga och deras behov. 

Sjuksköterskorna behöver vara lyhörda, mottagliga och visa att de bryr sig om anhöriga såväl 

som patienterna, vilket medför att de känner sig välkomna på avdelningen där patienten 

vårdas (Wright, Watson & Bell, 2002). För att kunna förse de anhöriga med indirekt stöd är 

det avgörande att sjuksköterskorna är lyhörda för patienternas behov. En viktig del inom den 

palliativa vården är smärtlindring. Sjuksköterskor bör ha kompetens och kunskap om 

smärtstillande läkemedel som är lämpliga för patienter i palliativt skede. Smärtlindringen har 

huvudsyftet att lindra lidande och förbättra livskvaliteten för patienten i det palliativa skedet. 

När sjuksköterskan visar den kompetensen och förser patienten med adekvat smärtlindring 

medför det även indirekt stöd till de anhöriga (Nunn, 2014). Om anhöriga inte får det stöd 

som de är i behov av blir de lidande och det kan medföra ångest och depression. När anhöriga 

lider påverkar det även patienten negativt och medför lidande (Wright, Watson & Bell, 2002). 

Den palliativa vården följer den sjuke och de anhöriga tills dödsögonblicket och har som 

uppgift att ge de anhöriga stöd i sorgen (Gerger & Frideberg, 2009). Stödet anhöriga är i 

behov av är individuellt och varierar under sjukdomsförloppet, det är därför viktigt med en 

öppen kommunikation mellan sjuksköterska och anhöriga om vad för stöd som kan erbjudas 

och vad för stöd anhöriga är i behov av. Det lidande för patienter och anhöriga som kan 

undvikas, bör undvikas av sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Men eftersom behovet av 

stöd är individuellt menar vi att anhöriga också har ett ansvar att kommunicera med 

sjuksköterskan om de behöver mer eller en annan form av stöd. Att sjuksköterskor upplevde 

bemötandet av anhöriga svårt påverkade inte bara kommunikationen utan även stödet, då 
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anhöriga får stöd från exempelvis samtal. Undveks anhöriga uteblev stödet från 

sjuksköterskorna. Det indirekta stödet medför att anhöriga inte behöver lägga ner energi på 

att vara oroliga för att patienten lider i onödan. Det blir ett minskad lidande för patienten och 

därmed även för de anhöriga, vilket är det som den familjefokuserade omvårdnaden har sitt 

fokus på. 

När patienterna i den sena palliativa fasen slutligen avlidit framgick det i resultatet att 

anhöriga var chockerande över hur lite stöd som gavs till de anhöriga. När väl patienten var 

borta och inte längre var fysiskt närvarande i de anhörigas liv, var det viktigt för anhöriga att 

få stöd för att kunna hantera dödsfallet. Den familjefokuserade omvårdnaden är lika väsentlig 

efter patientens bortgång, som vid sjukhusvistelsen. En avliden person påverkar fortfarande 

de anhöriga som lever kvar. Anhöriga kan känna en lättnad att patienten inte lider längre, 

men även en sorg för att ha förlorat den fysiska närvaron av en person som har varit en stor 

del av livet (Wright, Watson & Bell, 2002). Även i hörnstenen anhörigstöd tas det upp att 

stöd till anhöriga ska ges efter patientens bortgång, så väl som under vårdtiden 

(Socialstyrelsen, 2013). I en studie framkom det att några anhöriga önskade mer stöd i form 

av samtal med terapeut, men det fanns även anhöriga som blivit erbjudna professionell hjälp 

men avböjt. Familjen kan ge stöd åt varandra men saknas familjemedlemmar eller nära 

anhöriga är behovet av professionell hjälp ofta större (Mölleberg, 2017). För att anhöriga ska 

kunna hantera patientens bortgång behövs det stöd. Vid en patients bortgång är det väsentligt 

att erbjuda stöd och hänvisa vart de anhöriga kan vända sig vid behov. Anhöriga lever vidare 

efter patientens bortgång och därför bör de få bästa möjliga hjälp för att de ska kunna gå 

vidare med sina egna liv. Om anhöriga inte får det stöd som de behöver kommer det bli 

svårare att kunna gå vidare med sina liv fortsätta leva.  

8.3 Konsekvenser av resursbrister i vården 

Resultatet visar att enkelrummen vanligtvis hade stängda dörrar, vilket medförde att patienter 

som vårdas i enkelrum lättare blev bortglömda av sjuksköterskorna. Det framkom att 

enkelrum, som oftast prioriteras till patienter i en palliativ fas, kunde uppskattas av patient 

och anhöriga då de fick mer privatliv och kunde sörja och ta hand om varandra ifred, men det 

kunde även framkalla känslor av övergivenhet. På grund av den platsbrist som råder vårdas 

patienter i ett palliativt skede i större utsträckning på allmänna vårdavdelningar 

(Socialstyrelsen, 2016). Sjuksköterskor upplever det svårt att behandla patienter i den 

palliativa vården samtidigt som andra patienter på avdelningen (Wallerstedt & Andershed, 
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2007; Bloomer et al, 2013). Sjuksköterskor prioriterade enkelrum till patienter som vårdades 

palliativt, och de hade ofta stängda dörrar. Sjuksköterskorna resonerade att enkelrum gav mer 

privatliv åt patienten, men även påverkan på andra patienter om en patient som vårdades 

palliativt blev inlagd på en flerbäddssal där övriga patienter vårdades kurativt. De menade att 

det kunde vara obekvämt för de andra patienterna om de visste att patienten bredvid dem 

skulle gå bort snart, speciellt om de var i samma ålder (Bloomer et al., 2013) . 

Personcentrerad vård innebär att vården ska utgå ifrån personen bakom patienten, där hela 

personen ska synliggöras. Det är därmed viktigt att fråga patienten om önskemål och behov 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). Vi tänker att det är viktigt att sjuksköterskor frågar 

patienterna och anhöriga om deras önskemål och förväntningar på vården, utifrån det 

personcentrerade förhållningssättet. Situationen är svår för sjuksköterskan då en patient utan 

anhöriga kanske får en bättre upplevelse av att vårdas i flerbäddsrum, samtidigt som det kan 

påverka de andra patienterna i samma rum.  

Resultatet visade att anhöriga ville undvika att vara i vägen när sjuksköterskorna var 

stressade och anpassade besöken efter schemat på sjukhuset. Anhöriga frågade inte heller 

sjuksköterskorna om hjälp när de behövde det för att de inte ville göra de mer stressade.  

Sjuksköterskorna själva upplevde brist på tid och personal på avdelningen (Wallerstedt & 

Andersheds, 2007; Bloomer et al., 2013). Detta skapade en oro hos anhöriga då de inte kände 

att sjuksköterskorna hann med deras anhöriga som var patient på avdelningen. Det är viktigt 

att sjuksköterskan försöker undvika att bristen på tid och personal påverkar kvaliteten på 

vården för patient och anhöriga och tar sig tid för anhöriga för att främja välbefinnande hos 

både patient och anhöriga.  
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9. Slutsats 

Resultatet i denna icke-systematiska litteraturöversikt beskriver hur anhöriga upplever den 

palliativa vården på allmän vårdavdelning. Det framkommer att upplevelserna av den 

palliativa vården bland anhöriga varierade. Kommunikation är viktigt för att anhöriga ska 

känna sig delaktiga och trygga med vården. Att sjuksköterskor fanns tillgängliga på telefon 

underlättade för anhöriga när de ville ha information och uppdateringar kring patientens 

tillstånd. Att alltid kunna ringa sjuksköterskorna gjorde att anhöriga kände sig trygga med 

vården och att de hade stöd från sjuksköterskorna. Stöd kan delas upp i indirekt och direkt 

stöd. Indirekt riktas till patienten som tillräcklig symtomlindring och direkt riktar sig direkt 

till den anhöriga som samtal. Båda är lika viktiga för att anhöriga ska känna sig nöjda med 

vården. Stödet efter dödsfallet är lika viktigt som under vårdtidens gång, anhöriga behöver 

därmed veta vart de kan vända sig vid behov. Enkelrum prioriterades till patienter som 

vårdades palliativt och anhöriga kunde uppfatta det både som respekterande av privatlivet och 

framkalla känslor av övergivenhet.  

 Resultatet kan bidra med ökad kunskap och förståelse av anhörigas behov i den palliativa 

vården och vikten av att följa den palliativa vårdens fyra hörnstenar och hur det underlättar 

för anhöriga, vilket kan underlätta för grundutbildade sjuksköterskor i sitt arbete. Det är 

viktigt att sjuksköterskan ger stöd till både anhöriga och patienter då familjen ses som en 

helhet som påverkar varandra. Förses patienten med en anpassad vård skapas ett indirekt stöd 

till anhöriga. Förslagsvis så skulle sjuksköterskor kunna arbeta personcentrerat både för 

patienter och anhöriga. En personcentrerad vård medför en välanpassad vård för patienter i 

palliativt skede. Om en väl anpassad vård erbjuds kan det medföra en förbättrad livskvalitet 

och mående för patienter i palliativ vård. Detta kan även påverka anhöriga positivt och 

innebär att vårdandet även har familj och anhöriga i fokus. Det är det den familjefokuserade 

omvårdnaden bygger på. Patienterna och de anhöriga tillhör samma system och påverkar 

varandra och det är därför väsentligt att sjuksköterskor även bryr sig om och tar hand om 

dem. 

9.1 Förslag på fortsatt forskning 

I artikelsökningen hittades mycket forskning om palliativ vård ur ett patient- eller 

sjuksköterskeperspektiv. Ett förslag på fortsatt forskning är studier ur ett anhörigperspektiv 

för att få en ökad förståelse och kunskap om hur anhöriga uppfattar den palliativa vården. Det 
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skulle ge möjlighet till förbättringar  inom vården, som skulle kunna medföra att upplevelsen 

bland de anhöriga och vårdkvaliteten förbättras. Sjuksköterskor skulle få en möjlighet att se 

bemötandets betydelse och hur anhöriga uppfattar sjuksköterskan, som sedan kan resultera i 

att förbättringar inom den palliativa vården verkställs. 
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2.1 Bilaga 1 Sökning i Cinahl   
 

Sökning 

2018-10-26 

Sökord och 

kombinationer Begränsningar 

Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstract  

Antal lästa 

artiklar i 

fulltext 
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Schweiz 

International Journal of 

Palliative Nursing   

  

Family experiences of 

hospital end-of-life care in 
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familjemedlemmars 
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2 Carey, Dose, 

Humeniuk, Kuan, 

Hicks, Ottenberg, 
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kvaliteten på vården 
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från anhörigas 
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dött på sjukhus palliativt 

skede 

Telefonenkät 

Analys enligt SAS Institute 

Inc 
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flesta överlag var nöjda 

med vården men att det 

finns vissa behov 

vården inte möter  

Grad 2, 70% 

3 Odgers, Penney, 

Fitzpatrick, Wong 

Shee 

2018 

Australien 

Australian Journal of 

Advanced Nursing 

No one said he was dying: 

families’ experiences of 

end-of-life care in an acute 

setting 

Syftet var att utforska 

familjens erfarenheter 

av palliativ vård när 

patienten är döende - 

vården under de sista 

dagarna och timmarna 

i livet på ett 

akutsjukhus 

Kvalitativ metod 

Anhöriga till patienter med 

ett förväntat dödsfall 

Semistrukturerade intervjuer  

Innehållsanalys 

Resultatet kunde delas 

upp i 2 övergripande 
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kommunikation och 

vård och behandling 

Grad 2, 77% 

4 Mossin, Landmark 

2011 

Norge 
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Oncology Nursing 
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when the patient is dying - 

A grounded theory study 

of spouses experiences 
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hur familjemedlemmar 

upplever sin närvaro 

på sjukhuset under 

patientens sista dagar 

Kvalitativ metod 

8 kvinnor vars män avlidit i 
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Semistrukturerade intervjuer 
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kvinnorna var 
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Medicine 

Improving End-of-Life 

Care in Hospitals: A 

Qualitative Analysis of 

Bereaved Families’ 

Experiences and 

Suggestions 

Syftet var att analysera 

familjemedlemmars 

förslag på förbättringar 
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Kvantitativ metod 

270 anhöriga till patienter 

som vårdades palliativt 

Enkätstudie  

Innehållsanalys 
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strukturella skillnader 

och efterfrågar en 

helhetssyn på vården 

och mer stöd till 
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År 

Land 

 

Tidskrift 

Titel 

 

 

Syfte 

Metod 

(ansats, urval, 

datainsamling, analys) 
Resultat  Kvalitet  

6 Riggs, Woodby, 

Burgio, Bailey, 

Williams 

2014 

USA 

The American Geriatrics 

Society 

Don't Get Weak in Your 

Compassion': Bereaved 

Next of Kin's Suggestions 

for Improving End-of-Life 

Care in Veterans Affairs 

Medical Centers 

Syftet var att bygga på 

med kunskap genom 

att analysera anhörigas 

förslag på förbättringar 

i palliativ vård 

Kvalitativ metod 

78 närmsta anhöriga till 

veteraner som gått bort  

Semistrukturerade intervjuer 

Innehållsanalys 

Resultatet visar att 

empati från 

sjuksköterskor värderas 

högt hos anhöriga. 

Likaså god 

kommunikation och 

möjlighet att vara 

delaktig i beslut.  

Grad 2, 70% 

7 Witkamp, Droger, 

Janssens, van 

Zuylen, van der 

Heide 

2016 

Holland 

Journal of Pain and 

Symptom Management 

How to Deal With 

Relatives of Patients Dying 

in the Hospital? 

Qualitative Content 

Analysis of Relatives' 

Experiences 

Syftet var att utforska 

hur anhöriga 

involveras på sjukhuset 

under patientens sista 

tid. 

Kvantitativ metod 

Urval inkluderade anhöriga 

till patienter som avlidit på 

sjukhus och legat inlagda 

minst 6 timmar 

Enkätstudie 

Innehållsanalys 

Resultatet visar att ju 

mer information de 

anhöriga fick desto 

nöjdare var dem med 

vården. När vården 

upplevs som 

otillräcklig skapade det  

en stress hos de 

anhöriga    

Grad 2, 74% 

8 Witkamp, van 

Zuylen, Borsboom, 

van der Rijt, van 

der Heide 

2015 

Holland  

Journal of Pain and 

Symptom Management 

Dying in the hospital: what 

happens and what matters, 

according to bereaved 

relatives 

Syftet var att bidra 

med en ökad förståelse 

för patienter och 

anhöriga i de sista 

dagarna i livet och 

identifiera faktorer 

som påverkade 

kvaliteten av dödsfallet 

Kvantitativ metod 

249 anhöriga till patienter 

som vårdades palliativt minst 

6 timmar på en av 18 

avdelningar 

Frågeformulär 

SPSS 

Resultatet visar att 70% 

av de anhöriga 

upplevde sig 

involverade i patientens 

vård 

Grad 2, 70% 
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2.4 Bilaga 3 Kategoriindelning  
 

Ursprungstext Sammanfattning Etikett Kategori 

To know exactly what is happening 

to the patient was described as a 

major element of the need to be 

present. The knowledge the women 

got through their presence made 

them see “everything” and some 

describe this as making the situation 

more “natural” for them. (4) 

Att veta vad som hände med 

patienten hjälpte kvinnorna att 

vara närvarande och gjorde 

situationen naturligare för dem 

Vara delaktig Anhörigas 

delaktighet i 

vården  

In addition to the care experienced 

while their relative was dying, many 

family members commented on the 

need for support following the 

actual death. Some of the family 

members expressed long-term grief 

issues and emotional distress 

following the death of their relative 

(3) 

Behov av stöd upplevdes bland 

de anhöriga efter patientens 

död 

Behov av stöd Stöd till anhöriga  

The women were deeply conscious 

that the staff had tasks to carry out 

and organized their days according 

to the hospital routines in order to 

cause as little inconvenience as 

possible: to avoid being a nuisance. 

(4) 

Anhöriga anpassade sig efter 

sjukhusets rutiner för att inte 

vara ivägen 

Känna sig ivägen Anhörigas 

upplevelse av 

resursbrister 

 

  



                                                     

                                        

37 
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