
 

 

 

Uppsats omvårdnad 15 hp 

Sjuksköterskans bemötande 

vid vård i livets slut 

En litteraturstudie ur närståendes perspektiv 

 

Författare: Anna Karlsson & 

Cathrin Fornander 

Handledare: Cecilia Olin 

Termin: VT13 

 



  

 

 
 

Sammanfattning 

Bakgrund: Den palliativa vården syftar till att lindra patientens lidande. Den senare 

fasen av palliativ vård är den som infaller nära patientens död och kan kallas vård i 

livets slut. Att vara närstånde vid vård i livets slut kan upplevas som en traumatisk 

händelse, och ett gott bemötande från sjuksköterskan kan lindra det lidande som uppstår 

och hjälpa närstående att finna en mening i situationen. Syfte: Syftet var att beskriva 

närståendes upplevelse av sjuksköterskans bemötande i samband med vård i livets slut. 

Metod: Använd metod var systematisk litteraturstudie baserad på nio vetenskapliga 

artiklar som valts ut efter sökningar i tre olika databaser. Artiklarnas resultat 

analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Analysen ledde fram 

till kategorierna en god vårdrelation och en dålig vårdrelation.  Resultat: En god 

vårdrelation innebar att närstående kände sig bekräftade och delaktiga. Detta kunde 

upplevas genom en känsla av empati, förståelse och god information, vilket Travelbee 

menar först kan uppnås då en god relation etablerats. I en dålig vårdrelation upplevde 

närstående att sjuköterskans bemötande hade brister som exempelvis avsaknad av 

empati, respekt eller ett fullgott stöd. Slutsats: Vårdrelationen mellan närstående och 

sjuksköterska har stor betydelse i den palliativa vården. Genom ett gott bemötande och 

en god vårdrelation till närstående vid vård i livets slut kan sjuksköterskan hjälpa de 

närstående att finna mening och därigenom minska lidandet. Handledning och reflektion 

för sjuksköterskor tror vi kan leda till ett mer professionellt förhållningssätt som bidrar 

till en bättre vårdrelation mellan sjuksköterskan och närstående. 
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1 Inledning 
 

Döden angår oss alla.  Att mista nära och kära är en naturlig del av livet, en livshändelse 

som vi alla måste uppleva. Som sjuksköterskor i hemsjukvården möter vi ofta 

närstående till döende patienter. För närstående kan det vara den första nära kontakten 

med döden.  Att på ett professionellt sätt bemöta närstående i den situationen är 

komplicerat. Våra upplevelser är att behoven hos de närstående ser olika ut. Det känns  

därför angeläget att få de närståendes perspektiv på hur de upplever sjuksköterskans 

bemötande för att kunna utvecklas i vår roll som sjuksköterskor. 

 

 

2 Bakgrund 

2.1 Vård i livets slut/ Palliativ vård 

Samhällets syn på döden och vård i livets slut har förändrats mycket under det senaste 

seklet. I början av 1900-talet var det många som vårdades i hemmet av sina närstående 

vid livets slut. En av nackdelarna med detta var, att de närstående hade svårt att orka 

med, och omvårdnaden om den sjuke blev en börda för familjen. Vården grundade sig 

främst på traditioner, och kvaliteten på vården avgjordes delvis av familjens position i 

samhället. I mitten av 1900-talet flyttades vården av svårt sjuka och döende från 

hemmet till sjukhusen. Familjens delaktighet blev betydligt mindre, och vården kunde 

nu skötas av specialister inom området. Den medicinska utvecklingen ökade 

möjligheterna till bättre symtomlindring, framför allt smärtlindring för den döende 

(Andershed, 1998). 

Vården av döende benämns idag ofta som palliativ vård. Begreppet palliativ härstammar 

från latin och kan översättas med ordet lindrande. Palliativ vård innebär därmed vård 

som har ett lindrande syfte, inte botande (Sandman & Woods, 2010). I Sverige dör 

90000 människor årligen (Socialstyrelsen, 2012a). Majoriteten av dessa (ca 80 %) dör 

den långsamma döden och omfattas därmed i stor eller liten skala av den palliativa 

vården (SOU 2001:6). 

Enligt det senaste internationella vårdprogrammet för palliativ vård (Socialstyrelsen, 

2012b) delas palliativ vård in i tidig och sen fas. Brytpunkten till sen palliativ fas 

föregås av ett samtal mellan patient, närstående och patientansvarig läkare och 

sjuksköterska. Sen fas innebär vård i livets slutskede då livsviktiga kroppsfunktioner 
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gradvis upphör, och döden är förväntad inom en nära framtid. Socialstyrelsen beskriver 

också WHO:s definition av palliativ vård i fyra olika aspekter; symtomlindring, 

kommunikation, multiprofessionellt samarbete och stöd till närstående. Närståendes 

behov av stöd kan vara emotionellt i form av samtal och information, det kan också vara 

praktiskt stöd som t ex hjälp att kontakta begravningsbyrå eller kurator (Socialstyrelsen, 

2012b). 

 

2.2 Att vara närstående 

I omvårdnadslitteratur används omväxlande begreppen familj, anhöriga eller närstående 

som mer eller mindre synonyma (Svensk Sjuksköterskeförening, 2004). Sandman & 

Woods, (2010) definierar begreppet närstående som familjemedlemmar, släktingar eller 

vänner med det gemensamma, att de står varandra relationsmässigt eller känslomässigt 

nära. Vi har i följande litteraturstudie valt att använda Sandman och Woods definition av 

närstående för att benämna den inre kretsen av en eller flera individer runt patienten. 

Under de senaste åren kan en ökning ses av andelen människor som dör i det egna 

hemmet eller på kommunalt boende (SOU 2001:6), vilket medför att närståendes roll i 

vården ökar. Att vara närstående till någon i livets slut är en komplicerad situation, 

vilket även tidigare forskning indikerar. Enligt Andershed (1998) vill de flesta anhöriga 

vara delaktiga i vården.  Andershed menar vidare att det kan upplevas som ett 

meningsfullt givande och en sista god gärning för den man står nära. Sista tiden kan 

innebära en möjlighet att sammanfatta livet och be om eller erhålla förlåtelse. 

Som närstående vid livet slut kan man känna ett stort ansvar för den döende och dennes 

vård.  Ansvaret kan skapa en känsla av hjälplöshet, oro och ångest vilket leder till en 

försämrad livskvalitet. För att förbättra livskvaliteten hos de närstående krävs god 

symtomkontroll av den döende samt kontinuerlig information till den närstående om 

den döendes situation och prognos. Närstående har ett behov av att veta att vården är 

god, och att den döende tas om hand på bästa sätt för att kunna känna trygghet. Hur 

närstående upplever situationen beror också på hur det sociala nätverket ser ut. God 

kontakt med övrig familj och vänner kan vara ett stort stöd för den närstående (Milberg, 

2012). 

 



  

 

6 

2.3 Bemötande 

Begreppet bemötande innebär enligt Nationalencyklopedin (www.ne.se) att uppträda på 

ett visst sätt mot någon. Enligt Fossum (2007) handlar bemötande i vården om en rad 

olika beteenden som delvis grundar sig på den underliggande människosynen. Fossum 

menar vidare att ett professionellt bemötande delvis karaktäriseras av vänlighet, respekt 

och hjälpsamhet. 

Även samtal är en viktig del i bemötandet. Samtalet är ett redskap för att bygga en 

relation, informera och svara på frågor. Relationen mellan sjuksköterskan och 

patienten/närstående fördjupas genom att sjuksköterskan är närvarande i samtalet och 

aktivt lyssnande (Fossum, 2007). 

Enligt Holm (2009) är sjuksköterskan alltid i en maktposition i jämförelse med 

patienten eller dess anhöriga. Holm menar att för att mötet ska fungera trots denna 

obalans, måste sjuksköterskan följa en rad riktlinjer som delvis har beskrivits enligt 

följande: ”Sjuksköterskan ska ha förmåga att tillgodose patientens basala och specifika 

omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga; 

kommunicera med patienter, närstående, personal och andra på ett respektfullt, lyhört 

och empatiskt sätt; i dialog med patient eller närstående ge stöd och vägledning för at 

möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling” (Socialstyrelsen 2005, s 11). 

Holm (2009) menar att detta kan sammanfattas i ett professionellt förhållningssätt som 

skiljer de professionella från amatörerna. Holm beskriver vidare att ett professionellt 

förhållningssätt i vårdsammanhang innebär att sjuksköterskan alltid har 

patientens/närståendes legitima behov i fokus och låter egna behov, känslor och 

impulser stå åt sidan.  

 

2.4 Teoretisk referensram 

Travelbee (2007) definierar omvårdnad som en mellanmänsklig process där vårdarens 

syfte är att hjälpa individen/familjen att finna en mening med lidandet för att kunna 

bemästra en svår situation. Enligt Travelbee kan lidande för den närstående vara att se 

en kär person ha svåra smärtor och att inte kunna göra något för att hjälpa. Det finns två 

typiska reaktionssätt när ett lidande uppstår. Ett ifrågasättande förhållningssätt är 

vanligt, och den drabbade undrar då varför. Det andra sättet att reagera är genom att 

acceptera lidandet som en del av livet. Upplevelsen av lidande och sjukdom är 



  

 

7 

personlig, och det är sjuksköterskans uppgift att försöka sätta sig in i varje persons 

upplevelse och att hjälpa individen att finna en mening med lidandet (Travelbee, 2007). 

Det fodras en god relation för att sjuksköterskan ska kunna få en förståelse för 

individens lidande. Kommunikation är sjuksköterskans främsta redskap för att bygga 

upp en god relation. Travelbee menar att när relationen etablerats, kan sjuksköterskan 

börja känna en äkta medkänsla för individen och dess lidande vilket leder till att viljan 

att lindra lidandet infinner sig (Travelbee, 2007). 

Den mellanmänskliga relationen kan etableras först när sjuksköterska och patient eller 

närstående kan se förbi sina rollen och istället mötas som medmänniskor. 

Interaktionsprocessen består av flera faser, från första mötet till en känsla av empati och 

till sist till en ömsesidig förståelse och kontakt. I det första mötet känner inte 

sjuksköterska och patient/närstående varandra. Det mötet innebär en rad förväntningar 

baserade på stereotypa uppfattningar. Sjuksköterskan får här en kort inblick i vem 

patienten/närstående är, och hennes uppgift är att se förbi sina förutfattade meningar och 

se patienten som människa. Efter hand som interaktionen fortskrider mellan parterna 

kommer identiteterna att växa fram. Patienten/närstående kommer uppfatta 

sjuksköterskan som en unik person och vice versa. Sjuksköterskan kommer då kunna 

känna empati, vilket innebär att förstå och en förmåga att sätta sig in i någon annans 

situation baserat på egna upplevelser. Vidare kan sjuksköterskan uttrycka sympati, 

genom att visa engagemang och omtanke om patienten/närstående. Den sista delen av 

interaktionsprocessen är en ömsesidig förståelse mellan sjuksköterska och 

patient/närstående. För att interaktionen ska nå denna nivå krävs att sjuksköterskan både 

är kompetent och har en vilja att hjälpa (Travelbee, 2007). 

 

3 Problemformulering 

Årligen avlider cirka 1 % av Sveriges befolkning (Socialstyrelsen, 2012a). En stor del 

av dessa omfattas under sin sjukdomstid av den palliativa vården (SOU 2001:6). 

Den palliativa vårdens uppgift är att lindra symtom och ge stöd till patienten.  

Målsättningen är att en skapa en så god livskvalitet som möjligt ur ett psykiskt, fysiskt, 

socialt samt existentiellt perspektiv. Stöd till patientens närstående i form av främst ett 
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gott bemötande, information och samtal är också en viktig del i vård vid livets slut 

(Socialstyrelsen, 2012b) 

En närståendes död är en allvarlig livshändelse som förändrar livet och som kan leda till 

svårigheter att känna mening i tillvaron (Eide & Eide, 2009). Det ingår i 

sjuksköterskans yrkesroll att på ett professionellt och medmänskligt sätt möta 

närståendes reaktioner (Holm, 2009). För att närstående ska ha möjlighet att bearbeta 

sin sorg krävs att sjuksköterskan bemöter på ett medmänskligt sätt (Eide & Eide, 2009). 

Centralt i sjuksköterskans omvårdnad är i enlighet med Travelbees (2007) tankar att 

skapa en god vårdrelation till patienter och närstående genom en etablering av en 

mellanmänsklig process för att därmed kunna minska deras lidande. I sjuksköterskans 

profession är det därför angeläget att få ta del av närståendes perspektiv på 

sjuksköterskans bemötande som en del i den fortsatta yrkesutvecklingen samt för att öka 

förståelsen för närståendes situation. 

 

4 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva närståendes upplevelse av 

sjuksköterskans bemötande i samband med vård i livets slut. 

 

5 Metod 

5.1 Design 

En systematisk litteraturstudie innebär att metodiskt söka litteratur inom ett speciellt 

utvalt problemområde och därefter kritiskt granska redan tidigare funna empiriska data 

för att sedan slutligen göra en sammanställning. Litteratursammanställningen ska 

utmynna i en ny syntes vilket är syftet med en litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 

2012). 

 

5.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Vi valde att inkludera vetenskapliga artiklar publicerade på engelska mellan åren 2003 

och 2013 för att enbart fokusera på den senaste forskningen inom området. Vi valde att 
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fokusera på vuxna som undersökningsgrupp. Samtliga artiklar skulle vara ”peer-

rewiewed” och de artiklar som ej svarade upp mot syftet exkluderades.  

 

5.3 Sökningsförfarande och urval 

Först gjordes flera inledande litteratursökningar i databaserna Cinahl och PubMed. 

Friberg (2006) beskriver den inledande sökningen som ett sätt att undersöka utbudet av 

tidigare forskning inom ämnet samt öka förståelsen för problemområdet. Den inledande 

sökningen gav också uppslag till användbara sökord. Vi kom överens om sökorden end 

of life, terminal care och professional-family relations. Därefter genomfördes 

systematiska sökningar i Cinahl, PubMed och PsycINFO mellan 1:a och 15:e februari 

2013 enligt bilaga 1. I alla databaserna gjordes i första hand ämnesordssökningar med 

de ämnesord som motsvarade de överenskomna sökorden. Exempelvis i PubMed var 

teminal care ett ämnesord, medan motsvarande ord i PsycINFO var palliative care. I 

samtliga sökningar användes funktionen ”explode” där den möjligheten fanns. I 

PubMed användes mesh termen” psychology” som tillval vid det valda sökordet family 

för att bättre fånga familjens upplevelser. Inledningsvis gjordes bredare sökningar med 

enbart ett sökord i taget. Sedan gjordes flera olika kombinationer, se bilaga 1. I 

databaserna Cinahl och PsycINFO valde vi att lägga till inklusionskriterierna först när 

sökningar med fler sökord gjordes. Vid sökningarna i PubMed lades 

inklusionskriterierna till direkt vid första sökningen. Vid ett fåtal sökningar hittade vi 

samma artiklar som redan valts ut, dessa är då ej inkluderade under rubriken lästa 

abstract, se bilaga 1. 

 

Urvalsprocessen påbörjades genom att vi var för sig i enlighet med Forsberg och 

Wengströms (2012) beskrivning valde ut intressanta titlar, därefter gjordes ett urval  

utifrån genomlästa sammanfattningar (abstract). Avslutningsvis lästes artiklarna av oss 

båda, och det slutliga urvalet kunde genomföras utifrån syftet med studien. Ytterligare 

en artikel valdes bort efter kvalitetsgranskningen p.g.a. låg kvalitet, och ett resultat som 

inte var intressant utifrån vårt syfte. Då vi ansåg att antalet utvalda artiklar inte var 

tillräckligt stort genomfördes ytterligare sökningar. En manuell sökning genomfördes, 

där en genomgång av de aktuella artiklarnas referenslistor gjordes. Enligt Forsberg och 

Wengström (2012) är detta ett bra sätt att gå vidare för att hitta fler vetenskapliga 
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artiklar inom samma område. Denna sökning gav dock inget ytterligare material. 

Ytterligare manuell sökning gjordes, där andra litteraturstudier med liknande syfte 

valdes ut i databasen DIVA. För att finna relevanta studier användes följande sökord: 

bemötande, vård i livets slut och närstående. Referenslistor i ett antal sådana studier 

avsöktes vilket dock inte genererade någon ytterligare artikel. Med hjälp av de redan 

utvalda artiklarnas keywords hittades nya sökord, exempelvis interpersonal relations, 

vilka användes i ytterligare sökningar i både PubMed och Cinahl och genomfördes den 

28:e februari, se bilaga 1. Dessa sökningar genererade tre artiklar som kom med i det 

slutliga urvalet.  

 

5.4 Kvalitetsgranskning 

De elva utvalda artiklarna granskades kvalitetsmässigt enligt Forsberg och Wengströms 

(2012) granskningsmallar för kvalitativa respektive kvantitativa kvasi-experimentella 

studier. Checklistan för kvantitativ granskning reviderades då frågan om 

jämförelsegrupper togs bort, då detta ej var relevant för de av oss utvalda kvantitativa 

artiklarna, se bilaga 2. Vi valde att först granska varje artikel enskilt för att därefter 

jämföra och diskutera resultatet av granskningen. Vi valde att ranka artiklarna 

kvalitetsmässigt genom tillskrivning av epitetet låg, medel eller hög kvalitet. Hög 

kvalitet innebar att artikeln uppfyllde i princip alla checklistans kriterier. Medelhög 

kvalitet innebar att artikeln svarade upp mot större delen av checklistans punkter. Låg 

kvalitet tillskrevs de artiklar som delvis svarade upp mot punkterna i checklistan. Efter 

granskningen exkluderades en artikel då den endast uppnådde låg kvalitet. Den 

bedömdes inte heller vara helt relevant för studiens syfte. Av resterande artiklar 

uppnådde fem stycken hög kvalitet, fyra bedömdes vara av medel kvalitet samt en 

artikel som vi ansåg vara av låg kvalitet. Efter diskussion beslutade vi att artikeln av låg 

kvalitet inte skulle inkluderas trots relevans för studiens syfte, då dess resultat inte 

tillförde något nytt som kunde uppväga dess låga kvalitet. Inkluderade artiklar i studien 

blev därmed nio stycken. Resultatet av kvalitetsgranskningen redovisas i en 

översiktstabell, se bilaga 3. 
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5.5 Analys 

För att analysera artiklarna vi valt ut gjordes en kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats inspirerad av Granskär och Höglund-Nielsen (2012).  

Vi började med att var för sig läsa samtliga artiklars resultat för att få en överblick över 

innehållet. Därefter markerades de stycken i texten som svarade mot syftet. I de 

kvantitativa artiklarna granskades även tabellerna men dessa ansågs inte tillföra något 

ytterligare med relevans för syftet, varpå enbart texterna analyserades. I nästa skede 

gjordes dels en fri översättning från engelska till svenska samtidigt som meningsenheter 

valdes ut. Dessa kondenserades och abstraherades till koder. Gemensamt kunde vi sedan 

jämföra de koder vi kommit fram till och enas om ett antal koder som skulle analyseras 

vidare. Koderna jämfördes hela tiden med meningsenheterna för att se en 

överensstämmelse i innehållet. Koderna jämfördes också sinsemellan med avseende på 

likheter och skillnader. Utifrån koderna kunde vi gemensamt identifiera lämpliga 

underkategorier och sammanföra de koder som passade under respektive underkategori. 

Till en början användes 14 underkategorier, men vid närmare analys kunde vi se att 

innehållet i flera av dem var liknande och antalet underkategorier kunde minskas ner till 

fyra stycken. Underkategorierna kunde sedan föras samman under de två kategorierna: 

En god vårdrelation och En dålig vårdrelation. 

  

6 Forskningsetiska överväganden  

Enligt Forsberg och Wengström (2012) är det av vikt att vid systematiska 

litteraturstudier göra etiska överväganden vad gäller både resultat och urval. Att 

presentera alla resultat och inte bara de som förankrar forskarens eget antagande anses 

vara etiskt riktigt.  Vidare bör alla artiklar vara granskade och godkända av en etisk 

nämnd. 

Alla inkluderade artiklar i denna litteraturstudie var etiskt granskade och godkända 

innan de publicerandes. Samtliga i litteraturstudien medtagna artiklars resultat har 

redovisats. Under hela arbetsprocessen har vi sökt förhålla oss objektiva, för att inte 

resultatet skulle påverkas och influeras av vår förförståelse.  
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7 Resultat  

Resultatet presenteras enligt de kategorier som visas i nedanstående tabell. 

 

 

 

 

 

 

7.1 En god vårdrelation 

7.1.1 Bekräftelse 

Relationen mellan sjuksköterska och närstående präglades av ett respektfullt och vänligt 

sätt samt förståelse för närståendes upplevelse, vilket var mycket betydelsefullt för hur 

närstående upplevde situationen (Eriksson, Arve & Lauri, 2006; Lind, Lorem, Nortvedt 

& Hevröy, 2012; Stajduhar et al., 2011). När sjuksköterskan visade genuint intresse och 

lyssnade aktivt, upplevde närstående sig sedda och känslomässigt stöttade. Känslan 

stärktes av att sjuksköterskan tog sig tid att lyssna och var engagerad i samtalet 

(Spichiger, 2009; James, Andershed, & Ternestedt, 2009; Guo, Phillips & Reed, 2010; 

Konrad, 2008; Eriksson et al., 2006; Stajduhar et al., 2011). Närstående upplevde att 

sjuksköterskan hade ett välkomnande och uppmuntrande sätt i sitt bemötande (Lind et 

al., 2012; Vohra, Brazil & Szala-Meneok, 2006; Stajduhar et al., 2011). Närstående fick 

en känsla av trygghet då deras personliga behov blev uppmärksammade och 

tillfredsställda i största möjliga mån (Konrad, 2008; Lind et al., 2012; Vohra et al., 2006; 

Stajduhar et al., 2011).  

Trots att närstående ibland kunde känna sig frustrerade och uppgivna och få 

känslomässigt utbrott, agerade sjuksköterskan med ett respektfullt och tålmodigt sätt 

(James et al., 2009). Upplevelsen av att vården av döende anförvant var god stärktes av 

att sjuksköterskan visade omtanke, värme och medkänsla för både närstående och 

patient (Spichiger, 2009; James et al., 2009; Konrad, 2008; Lind et al., 2012; Vohra et 

al., 2006; Stajduhar et al., 2011).  Sjuksköterskan visade sitt engagemang och stöd 

Underkategori Kategori 

Bekräftelse  

En god vårdrelation 
 Delaktighet 

 Att bli avisad/exkluderad  

En dålig vårdrelation 
Brist på respekt och upplevd otrygghet 
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genom att finnas tillgänglig och ofta titta till både patient och närstående utan egentlig 

anledning (James et al., 2009; Guo et al., 2010; Stajduhar et al., 2011).  

Samtal präglades av ett vänligt sätt (Royak-Schaler, Gadalla, Lemkau, Ross, Alexander 

& Scott, 2006; Stajduhar et al., 2011), och närstående värdesatte de tillfällen som gavs, 

då de fick tid att prata om sin oro och ventilera olika frågor (Lind et al., 2012). 

Närstående uppskattade, när sjuksköterskan var öppen och ärlig i samtalet, även när det 

gällde känsliga ämnen såsom prognos (Konrad, 2008). Närstående lade märke till icke 

verbal kommunikationen såsom leenden och ögonkontakt vilket upplevdes som ett gott 

bemötande (Stajduhar et al., 2011).  

 

7.1.2 Delaktighet 

Mötet karaktäriserades av en interaktion mellan sjuksköterskan och närstående, genom 

att beslut togs gemensamt om vården, och en teamkänsla infann sig hos de närstående 

(James et al., 2009; Lind et al., 2012). Sjuksköterskan tog hänsyn till närståendes 

kunskaper och åsikter och använde sig av dessa i vården av den döende, vilket ledde till 

att närstående kände sig delaktiga och värdefulla (James et al., 2009; Stajduhar et al., 

2011). Att sjuksköterskan hade ett stort förtroende för närståendes kompetens som 

vårdgivare gjorde, att närstående kände sig stärkta och uppmuntrade (Guo et al., 2010), 

vilket var av stort värde för dem (Guo et al., 2010; Lind et al., 2012).  

Närstående upplevde att stöd från sjuksköterskan var viktigt för att känna sig delaktiga. 

Den goda relationen mellan sjuksköterska och närstående upplevdes som ett gott 

känslomässigt stöd (Guo et al., 2010; Eriksson et al., 2006). Även sjuksköterskans 

närvaro vid dödsögonblicket kändes som ett stort stöd för närstående (James et al., 

2009). Vården vid livets slut innebar många beslut för närstående som ibland kunde 

vara svåra att fatta. Vårdpersonal gav information och visade acceptans kring 

närståendes beslut om vården vilket upplevdes som ett stort stöd (Guo et al., 2010; 

Vohra et al., 2006).  

Sjuksköterskan gjorde sig alltid tillgänglig och närstående behövde aldrig känna sig 

ovälkomna, varken via telefon eller hos den döende (Spichiger, 2009; Royak-Schaler et 

al., 2006; Lind et al., 2012).  Kommunikationen mellan sjuksköterska och närstående 

bestod till stor del av information från sjuksköterskan vilket var en viktig del i 

närståendes upplevelse av att känna sig delaktig. Informationen upplevdes i de flesta fall 
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som riktig, tydlig och förståelig för de närstående, vilket gjorde att de också kunde ta 

informerade beslut (Royak-Schaler et al., 2006; Lind et al., 2012; Vohra et al., 2006). 

Närstående upplevde att information gavs på ett sätt där sjuksköterskan gav intryck av 

att vara kompetent och engagerad, vilket ledde till att närstående kände en stor tillit till 

sjuksköterskan och hennes arbete (Spichiger, 2009; James et al., 2009; Konrad, 2008; 

Stajduhar et al., 2011).  Närstående kände sig mer delaktiga när personalen kunde 

besvara frågor samt tog sig tid att på ett vänligt och förstående sätt förklara oklarheter 

och visa på olika valmöjligheter (Spichiger, 2009; James et al., 2009; Royak-Schaler et 

al., 2006; Lind et al., 2012; Stajduhar et al., 2011).  

 

7.2 En dålig vårdrelation 

7.2.1 Att bli avisad/exkluderad 

Att som närstående inte bli sedd som den döendes anförvant skapade en känsla av 

utanförskap (Spichiger, 2009; James et al., 2009). Samma känsla av ignorans angavs när 

vårdpersonal inte lyssnade eller tog de närstående på allvar (James et al., 2009; Guo et 

al., 2010; Konrad, 2008; Lind et al., 2012; Stajduhar et al., 2011). Närstående önskade 

och ville ha kontakt med vårdpersonalen för att få möjlighet att prata och bli delgiven 

information, men vårdpersonal fanns inte där (Eriksson et al., 2006; Guo et al., 2010). 

Närstående upplevde vårdpersonal som stressade och upptagna vilket skapade en känsla 

av ensamhet (Lind et al., 2010).  Möjligheten att få information och bli lyssnad på 

upplevdes som svårtillgänglig , och vårdpersonalen kom sällan in för att samtala vilket 

skapade en känsla av ensamhet (James et al., 2009; Eriksson et al., 2006; Lind et al., 

2012; Stajduhar et al., 2011). Många gånger begränsades samtalen till provsvar och 

mätresultat (Lind et al., 2012; Stajduhar et al., 2011).  

 

7.2.2 Brist på respekt och upplevd otrygghet 

Närstående angav i vissa fall att sjuksköterskan saknade ett professionellt 

förhållningssätt då denne upplevdes som okänslig och empatilös och inte kunde bemöta 

på ett respektfullt sätt eller inte såg familjens situation och förutsättningar (Spichiger, 

2009; James et al., 2009; Guo et al., 2010; Konrad, 2008; Lind et al., 2012; Stajduhar et 

al., 2011). I en del fall kunde närstående till och med känna sig skuldbelagda och dömda 
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av sjuksköterskan (Konrad, 2008).  Närstående kunde ibland även uppleva att 

sjuksköterskan undanhöll information i syfte att skydda, men detta upplevdes enbart 

som oärligt och otryggt för de närstående (Guo et al., 2010; Royak-Schaler et al., 2006; 

Lind et al., 2012; Vohra et al., 2006; Stajduhar et al., 2011).  Brist på kommunikation 

upplevdes även som respektlös.  Närstående erfor en oro över att sjuksköterskan inte 

hade nödvändig kunskap för att kunna ge god vård till den döende (James et al., 2009; 

Guo et al., 2010).   Ibland ansågs sjuksköterskan vara otydlig och inkonsekvent vilket 

ledde till en otrygghet hos de närstående (Royak-Schaler et al., 2006; Lind et al., 2012). 

Närstående angav även en känsla av otrygghet då sjuksköterskan inte hade tid vilket 

ledde till en sämre vård och sämre information (James et al., 2009; Guo et al., 2010; 

Royak-Schaler et al., 2006; Lind et al., 2012). En del närstående uppgav, att de kände 

sig tvingade att uttrycka ilska för att adekvat vård skulle ges (Stajduhar et al., 2011). 

Vårdpersonal var ibland existentiellt ovarsamma, då de uppvisade en okänslighet för 

patientens integritet eller för närståendes sorg (James et al., 2009; Guo et al., 2010; 

Vohra et al., 2006).  

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Design 

Det föreligger ett behov av systematiska litteraturstudier då det finns ett stort antal 

publicerade artiklar inom omvårdnad, samt ett krav på att vården ska vila på 

vetenskaplig grund. Vidare ska studenter enligt Högskoleförordningen inta kunskaper, 

om hur man genomför en systematisk litteraturstudie vilket i sin tur leder till ökad insikt 

i hur kunskap kan sökas och vetenskaplighet bedömas. Detta anses vara till nytta för den 

egna professionen (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  

 

8.1.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Vi valde artiklar från de senaste tio åren, för att vi ville ha den mest aktuella forskningen 

inom området, för att spegla hur närstående upplever sjuksköterskans bemötande i 

dagsläget. Ett ökat tidsomfång hade enligt vår mening troligtvis påverkat resultatet, då 
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bemötandet från sjuksköterskan kanske såg annorlunda ut längre tillbaka i tiden. Ett 

kriterie vid sökning var att artiklarna skulle vara på engelska, då de flesta vetenskapliga 

artiklarna enligt Segesten (2006) är skrivna på det språket. Vi valde att inte att inkludera 

svenska artiklar i sökningen, då vi ansåg att det troligtvis inte skulle tillföra något 

ytterligare, vilket kan ses som en brist i sökningen. Svenska artiklar hade möjligen 

kunnat bredda resultatet och gett en större inblick i just den svenska kontexten. Vi valde 

att enbart inkludera vuxnas erfarenheter, då vi ansåg att barns upplevelser troligtvis 

skiljer sig en hel del från vuxnas och därmed skulle behöva en särskild studie för att 

lyfta fram just barns erfarenheter. Enligt Östlundh (2006) säkerställer användadet av 

inklusionskriteriet ”peer-rewiewed” att artiklarna kommer från vetenskapliga tidskrifter. 

Detta anser vi stärker arbetets totala vetenskaplighet. 

 

8.1.3 Sökningsförfarande och urval 

Sökningar gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Databaserna valdes då 

de ansågs vara mest lämpliga för ämnet. Forsberg och Wengström (2012) skriver att 

PsycINFO är en databas som täcker psykologisk forskning både inom omvårdnad och 

medicin, Cinahl är den databas som är inriktad på omvårdnadsforskning, medan 

PubMed innefattar både medicin och omvårdnad som huvudämnen. Ytterligare 

sökningar i andra databaser, exempelvis SveMed eller ELIN, hade troligtvis kunnat 

stärka resultatet. Vid val av sökord försökte vi hitta en bredd med flera olika liknande 

begrepp och hitta flera olika kombinationer för att få med all forskning inom ämnet, 

vilket vi anser vara en styrka i sökningen. Sökorden var enbart på engelska vilket gjorde 

det svårt att bredda mängden synonymer, då detta inte är vårt modersmål. Flertalet av 

genomförda sökningar genererade inte i några relevanta artiklar för det slutliga urvalet, 

men enligt Östlundh (2006) är de mindre lyckade sökningarna en del av arbetet och ett 

sätt att föra sökningen framåt.  Att vi delade upp sökningsarbetet och genomsökte varsin 

databas kan ses som en brist, då sökningarna inte såg likadana ut i de tre databaserna. 

Sökningen hade varit mer systematisk, om de skett på samma sätt i alla tre databaserna. 

Vi valde att genomföra ytterligare sökningar på nya sökord med inspiration från redan 

utvalda artiklar samt en manuell sökning vilket visar på en grundligt genomförd sökning 

för att finna all forskning inom området.  

Urvalsprocessen genomfördes initialt på varsitt håll vilket kan ses som en brist, då båda 

författarna inte bedömt relevansen hos genomgångna titlar och abstract. Vi valde i de 
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flesta fall att enbart kombinera två sökord för att inte avgränsa sökningen allt för 

mycket, och det kunde samtidigt ses att mängden resultat i träfflistan var hanterbart, och 

ett stort antal abstract kunde läsas. Genom detta förfarande anser vi att 

forskningsområdet till stor del har täckts in (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Att vi 

hela tiden hade studiens syfte som fokus under urvalsprocessen ser vi som en styrka.  

 

8.1.4 Kvalitetsgranskningen 

Granskningen av artiklarna utfördes först enskilt, för att därefter diskuteras tillsammans 

innan den slutligen kvalitetsnivån sattes. Vi anser det vara en styrka, då materialet på så 

sätt blir än mer bearbetat. Under granskningen fann vi en artikel som erhållit låg kvalitet 

som vi vid första anblicken ville inkludera, då dess resultat upplevdes som relevant för 

vårt syfte. Men efter att hela kvalitetsgranskningen genomförts, och artikelöversikten 

var mer överskådlig, så enades vi om att denna artikel skulle exkluderas. Detta för att 

den inte uppvisade något nytt i sitt resultat med hänsyn till övriga artiklar som vi valt att 

inkludera. Artikeln saknade dessutom en välbyggd vetenskaplig struktur. Granskningen 

genomfördes med hjälp av Forsberg och Wengströms (2012) dokumentmallar för 

kvalitativa respektive kvantitativa kvasi-experimentella studier. Vi upplevde att 

gränserna mellan vad som vi ansåg vara låg, medel respektive hög kvalitet var flytande 

och lämnade utrymme och risk för otydlighet och subjektivitet. Detta får anses vara en 

metodologisk brist men torde inte ha någon påverkan på resultatet. Vi hade kunnat 

undvika detta, om vi hade valt att använda ett poängsystem enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2010). 

 

8.1.5 Analysprocessen  

Vid val av analysmetod ansåg vi efter diskussion, att en kvalitativ latent innehållsanalys 

skulle vara passande för vår litteraturstudie, vars syfte var att fokusera på upplevelser. 

En latent induktiv innehållsanalys lämpar sig väl för att på ett systematiskt sätt närma 

sig texten och urskilja mönster och inre meningssammanhang (Forsberg & Wengström, 

2012). Vi valde att påbörja analysen var för sig för att sedan åter sammanstråla vid 

analysprocessens mitt vilket både kan vara en styrka och en svaghet. Datamängden blev 

ganska stor, men en styrka i detta tror vi kan vara, att textmassan blev väl genomarbetad 

vilket gagnar det framkomna resultatet. Enligt Forsberg och Wengström (2012) anses 
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det vara en styrka och ge bredd för studien att flera forskare är inblandade i 

datainsamling och analysen, så kallad forskartriangulering. Det ökar också studiens 

tillförlitlighet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Vi hade ibland olika uppfattningar 

om data textens mening vilket ökar risken för eventuella feltolkningar. Emedan 

artiklarna var skrivna på engelska, vilket inte är vårt modersmål så innebar det en viss 

risk för brister i nyanser och tolkning. Detta kan i viss mån ha haft en negativ inverkan 

på resultatet. Under analysprocessen har vi försökt att vara medvetna och observanta på 

vår egen förförståelse. Detta för att i möjligaste mån förhindra att analys och därpå 

följande resultat skulle influeras och påverkas av våra föreställningar och åsikter.   

 

8.1.6 Överförbarhet och trovärdighet 

 En innehållsanalys innehåller vissa moment som på basis av framkommen text 

inkluderar en tolkande ansats från oss, men vi har där sökt förhålla oss objektiva. Det 

går dock inte att helt utesluta att visst material omedvetet blivit färgat. De råder också 

delade meningar inom den kvalitativa forskningen, om det ska anses vara värdefullt 

eller ej att använda sig av förförståelse i forskningen. Enligt Granskär och Höglund-

Nielsen (2012) är medvetenhet om egen förförståelse under forskningsprocessen viktigt 

och styrker studiens trovärdighet. Möjligen hade vi för att ytterligare kunnat styrka 

studiens trovärdighet kunnat låta en oberoende person som haft kunskap om ämnet 

granskat vår analys och dess överensstämmelse med textinnehåll samt även dess 

trovärdighet och rimlighet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

I vår studie har både kvalitativa och kvantitativa artiklar använts som via upplägg och 

urval speglat skilda grupper och vårdmiljöer, dock främst i Europa och USA. Vi anser, 

att vårt resultat är generaliserbart till länder/världsdelar som har en vårdmiljö liknande 

en västerländsk kontext. Resultatet är även applicerbart på olika personalgrupper. 

Begränsningar i överförbarhet finns främst genom kulturella skillnader mellan olika 

folkgruppers förhållningssätt och värderingar vad gäller döendet och död.  

Granskär och Höglund-Nielsen (2012) menar att det är upp till läsaren att bedöma en 

studies överförbarhet till andra sammanhang och miljöer. Vår förhoppning är, att vi 

delgivit vår studie på ett sådant sätt som underlättar och bjuder in läsaren till att 

fortsättningsvis utföra en egen värdering. 
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8.2 Resultatdiskussion 

Under analysen kom vi fram till att det mest framstående i resultatet handlade om 

närståendes olika upplevelser av hur en god respektive dålig vårdrelation 

karaktäriserades. Att bli bekräftad och vara delaktig i omvårdnaden framstod som 

betydelsefullt. Upplevelser av en negativ vårdrelation handlade om brister i bemötandet 

så som att inte bli behandlad med respekt eller att på olika sätt bli ignorerad. 

 

8.2.1 En god vårdrelation 

Resultatet visade, att en god vårdrelation innebar att bli bemött med förståelse och 

empati samt att få känna delaktighet genom information från sjuksköterskan. Att bemöta 

någon med förståelse och empati kan låta som en lätt uppgift, men vi anser, att det 

främst grundar sig i vilken människosyn och vilka erfarenheter man har. Travelbee 

(2007) menar, att sjuksköterskan baserar sin känsla av empati på egna erfarenheter, 

vilket stämmer väl överens med våra egna erfarenheter som sjuksköterskor. Att som 

sjuksköterska själv ha upplevt hur det är att förlora någon nära kan underlätta 

förståelsen för närståendes situation och samtidigt öka sjuksköterskans trovärdighet 

gentemot närstående. Empati handlar också om att se hela individen som en egen person 

med personliga upplevelser och erfarenheter, vilket gör att man kan mötas som  

medmänniskor och se specifika behov. Travelbee beskriver vidare hur sjuksköterskan 

bör lägga egna känslor och behov åt sidan och se hela individen och dennes lidande som 

personligt. Genom den mellanmänskliga processen kan sjuksköterskan hjälpa 

närstående att finna en mening i lidandet, och här anser vi, att bemötandet har en central 

roll.  I vår yrkesroll som sjuksköterskor har vi sett, att närståendes sorgeprocess tycks 

underlättas, när sjuksköterskan bekräftar närstående och deras lidande. Det upplevs 

viktigt för närstående att känna att det är tillåtet att sörja och att ta hjälp och stöd av sina 

nära och kära. När närstående känner sig bekräftade i sitt lidande, tycks det även vara 

lättare att acceptera lidandet och att så småningom kunna lägga det bakom sig.  

Sjuksköterskans arbete handlar också många gånger om förståelse, och vår erfarenhet 

är, att man som sjuksköterska behöver gå in helt förutsättningslöst i varje möte och 

tidigt känna av närståendes behov och vilja i samband med vården av den döende. Inte 

alla vill ha en nära vårdrelation med sjuksköterskan. Vissa har andra resurser som familj 

och vänner, som de lutar sig mot. Men i de situationer då närstående kanske inte har så 

gott socialt nätverk kan sjuksköterskans stöd och förståelse bli viktigare. Även McLeod, 
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Tapp, Moules och Campbell (2010) belyser, att vårdrelationen kan se olika ut, genom att 

sjuksköterskan anpassar sig efter närståendes behov och situation. Enligt Travelbee 

(2007) byggs vårdrelationen upp över tid, och det krävs flera möten för att 

sjuksköterskan ska kunna känna empati och sympati med närstående.  I vårt arbete som 

sjuksköterskor har vi dock sett, att relationen kan byggas upp under kort tid, och 

närstående kan uppleva ett empatiskt och förstående sätt från sjuksköterskan trots att en 

djupare vårdrelation inte etablerats. För att denna förståelse ska vara möjlig på ett tidigt 

stadium i vårdrelationen krävs dock att sjuksköterskan har ett öppet förhållningssätt och 

verkligen ser människan som en individ. Travelbee (2007) menar, att för att 

sjuksköterskan ska kunna uttrycka sympati krävs både kompetens och vilja att hjälpa. 

Detta anser vi vara helt grundläggande för sjuksköterskans arbete, men också ett krav 

för att en god vårdrelation ska kunna etableras. Viljan att hjälpa tror vi många gånger är 

ett personlighetsdrag, som kanske gör att man just söker sig till vårdyrket, medan 

kompetens är något man skaffar sig dels genom studier och dels genom erfarenhet. 

För att närstående ska kunna känna sig delaktiga och kunna ta informerade beslut kring 

vården krävs en riktig och tydlig information från sjuksköterska till närstående. Enligt 

Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan se till att närstående/patienten har förstått den 

information som har getts, samt uppmärksamma närstående/patienter som har ett extra 

stort behov av information. I vårt arbete som sjuksköterskor har vi upplevt, att 

information är mycket viktigt för närstående. Ofta efterfrågas information kring själva 

dödsprocessen och vad som kan förväntas. Närstående önskar även information kring 

vad som kan lindra eventuella obehag som kan uppstå för patienten. Att som 

sjuksköterska då informera på ett sätt som närstående kan förstå och ta till sig är 

nödvändigt, för att närstående ska känna sig delaktiga. Information utgör en stor del av 

kommunikationen i mötet mellan sjuksköterska och närstående, och kommunikationen 

är enligt Travelbee (2007) ett redskap för att bygga en god relation. God information 

kan således stärka vårdrelationen mellan sjuksköterska och närstående. I vår profession 

som sjuksköterskor har vi sett att en redan god relation mellan sjuksköterska och 

närstående kan underlätta informationen, både hur den ges och hur den uppfattas. Finns 

en god vårdrelation kan samtalet vara avslappnat och personligt, samtidigt som det 

tycks kännas lättare för närstående att ställa frågor om det är något som är oklart och på 

så vis hålla sig bättre informerade.  
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8.2.2 En dålig vårdrelation 

Resultatet visade, att en dålig vårdrelation innebar olika brister i bemötandet, där 

närstående på skilda sätt upplevt, att sjuksköterskan varit respektlös eller inte haft 

empatisk förmåga för att se och möta de närståendes behov. Ibland kunde närstående 

känna sig skuldbelagda och nedvärderade i kontakten med sjuksköterskan. Lagerdahl 

(2013) skriver att närstående vid vård i livet slut lever i en extremt påfrestande situation 

och är oerhört sårbara. De flesta närstående vill vårda och se till att den döendes sista tid 

blir så bra som möjligt. Många känner dock stora krav både från sin omgivning och från 

sig själva. Att känna skuld och skam över att kanske inte orka med eller fullt ut klara av 

är vanligt. Andra närstående såg sig tvingade att agera som den sjukes ” advokat”, då de 

tvivlade på personalens duglighet och vårdens kvalitet. Att närstående kände behov av 

att uppträda som den sjukes talesman belyses även i annan forskning såsom hos Wetle, 

Shield, Teno, Miller och Welch (2005). Detta ansågs nödvändigt för att försäkra sig om 

att den döende fick den bästa omvårdnaden och hade det bra. Sjuksköterska och 

vårdpersonal bör vara extra varsamma och medvetna om sitt bemötande, för att kunna 

hjälpa de närstående samt ha förmåga att se och anpassa stöd då närstående har olika 

behov och reaktioner. Genom att skapa en enligt Travelbee (2007) mellanmänsklig 

relation kan sjuksköterskan förstå och möta de närstående som en medmänniska och ge 

stöd och hjälp, för att de ska kunna hantera sin svåra situation. Andra känslor som kan 

uppkomma hos närstående är aggression och missnöje vilket ofta är ett utslag av de 

närståendes sorg över att en nära anhörig är döende och snart kommer att förloras. Vi 

har ibland i vår profession som sjuksköterskor i hemsjukvården mött närstående som 

visar missnöje oberoende av vårdpersonalens försök att tillmötesgå deras önskemål i 

omvårdnadssituationen. Det är ibland svårt att bemöta just känslor som missnöje och 

aggression, det kan vara lätt att ta detta personligt och inte se att det i stället handlar om 

närståendes känslomässiga svar på en svår situation och hotande förlust. Sjuksköterskan 

och vårdpersonal bör vara medvetna om att reaktioner som ilska och missnöje är vanliga 

känslor i samband med den kris och sorg som en nära anförvants dödsprocess och död 

utgör. En stor del av vår yrkesprofession syftar till att lindra lidande. Travelbee (2007) 

menar att det måste finnas en empatisk förmåga hos sjuksköterskan för att dela en annan 

människas upplevelser och kunna svara an på dennes behov. Lindra lidande kan vi göra 

genom att ha modet att finnas kvar och bekräfta de närståendes olika reaktioner och visa 

förståelse för deras smärta i stunden. Att lindra lidande innebär också att visa på och 

hjälpa de drabbade att finna någon slags meningsfullhet i sitt lidande. I en vårdrelation 
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som av närstående upplevs som dålig saknas och brister det både i kommunikation samt 

i den empatiska förmågan. De närstående känner sig inte heller sedda eller bemötta med 

respekt. Sjuksköterska och övrig vårdpersonal har misslyckats i att svara upp till de 

kvalitéer som utmärker en god vårdrelation. 

 

8.2.3 Implikation och fortsatt forskning 

Den genomförda litteraturstudien visar, att i sjuksköterskans arbete med människor bör 

vårdrelationen ligga i fokus. Förmågan till ett professionellt förhållningssätt och 

bemötande på ett medmänskligt plan är därför av stor vikt. Den genomförda 

litteraturstudien anser vi vara till nytta för oss sjuksköterskor i vår professionella 

utveckling och kliniska arbete, genom att den utökar våra kunskaper av närståendes 

upplevelser. Att få ta del av de närståendes perspektiv på bemötande ger en inblick i hur 

vi som sjuksköterskor uppfattas av andra. Ibland kanske sjuksköterskans intention inte 

stämmer överens med hur närstående upplever bemötandet.  

 Vår förhoppning är att vi med vår studie ska kunna nyansera och lyfta fram nya 

aspekter av redan tidigare känd kunskap. Som förslag till fortsatt forskning kunde det 

vara intressant att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta närstående i den 

palliativa vården.  Det hade även varit av intresse att undersöka hur patienten själv 

upplever sjuksköterskans bemötande vid livets slut. Då vi utövar vår profession i 

hemsjukvården, anser vi att det även hade varit av intresse att utföra en studie enbart 

inom hemsjukvård, då vår åsikt är att relationen i hemmiljö kanske skiljer sig en del 

från hur relationen mellan närstående och sjuksköterska ser ut inom slutenvården.  

 

9 Slutsatser 

Tidigare forskning visar hur betydelsefullt det är, att sjuksköterskan vid vård vid livets 

slut har ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt för att möjliggöra 

utveckling av en god vårdrelation.  Vår litteraturstudie visar, att i den goda 

vårdrelationen upplever närstående att de möts med respekt, blir bekräftade och är 

delaktiga i vården. Trots alla tidigare gjorda studier och omvårdnadslitteratur i ämnet så 

framkommer i vår litteraturstudie, att det finns fortsatta brister i bemötandet, vilket leder 

till att vårdrelationen blir sämre. Varför, undrar vi. Beror det på brister i utbildningen? 
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Behöver vårdpersonal utbildas mer? Kan man utbilda sig i bemötande? Ja, till viss del 

anser vi att man kan det, men det är också en fråga om livserfarenhet och personliga 

egenskaper. En möjlighet är att via handledning ge berörd vårdpersonal tillfälle att 

samtala och reflektera över uppkomna etiska frågor och tankar kring förhållningssätt i 

omvårdnadssituationer. Enligt Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård 

(Socialstyrelsen, 2012b) bör all personal erbjudas regelbunden handledning, inte bara ur 

personalvårdande synpunkt utan också som ett fortsatt lärande och en 

kompetensutveckling. Vår erfarenhet är dock att möjligheten till handledning tyvärr är 

näst intill obefintlig eller mycket begränsad. Vi tror, att handledning behövs och att den 

bör ingå som en naturlig del i den palliativa vården för att möjliggöra en fortskridande 

utveckling av den professionella yrkesrollen. 
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angående sociodemografisk 

fakta och vilken typ av vård 

deras anhörig hade fått.   

24 stycken. Som deltog i 

två gruppdiskussioner 

samt svarade på enkäten. 

Strategiskt urval. 

Informanternas belåtenhet med vården 

som deras anförvant hade fått hade att 

göra med vårdpersonalens förmåga att 

kommunicera. Att vara delaktig i 

vården var också viktigt. Samt att 

vårdpersonal var tillgängliga och hade 

ett gott bemötande. 

 

Medel 

6. Eriksson, E., 

Arve, S. & 

Lauri, S. 

(2006) 

Finland 

Informational and 

emotional support 

received by 

relatives before and 

after the cancer 

patient`s death 

 

European Journal 

of Oncology 

Nursing 

Att undersöka vad 

cancer patienters 

anhöriga ansåg om den 

information och den 

emotionella support de 

fick av vårdpersonal före 

och efter den anhörigas 

död. 

Kvantitativ studie med enkät 

med strukturerade frågor. 

Multisvar. 

376 familje-medlemmar, 

en per patient som inom 

ett två års period avlidit i 

cancer. Sju vård-

centraler och ett sjukhus 

i sydvästra Finland 

inkluderades. 

Konsekutivt urval. 

De flesta ansåg att de fått bra 

information samt känslomässig support 

från vårdpersonal. Dock visar studien 

att det är önskvärt med mera 

information om olika former av ex 

ekonomisk hjälp  De var nöjda med 

kommunikationen som upplevdes som 

rak och ärlig och lätt att förstå. 

Hög 



  

 

 XI 
 

7. Lind, R., 

Lorem, F.G., 

Nortvedt, P. & 

Hevröy, O. 

(2012) 

Norge 

Intensive care 

nurses`involvement in 

the end-of-life process-

perspectives of 

relatives. 

 

Nursing Ethics 

Att beskriva hur anhöriga till 

intensivvårdade patienter 

upplever sjuksköterskans roll 

och bemötande vid 

beslutprocesser vid vård i livets 

slut. 

Kvalitativ studie med 

intervjuer med initialt 

öppna frågor därefter 

semistrukturerad 

intervjuguide.  

27 anhöriga till 21 

tidigare intensivvårdade 

patienter som avlidit 

efter borttagande av 

livsuppehållande 

åtgärder. Strategiskt 

urval. 

Tre teman framkom. Medkännande 

omvårdnad, vaghet i kommunikationen 

och en känsla av ensamhet i den 

stressfulla omgivningen. 

Hög 

8. Vohra J.U., 

Brazil, K. & 

Szala-Menok, 

K. 

(2006) 

Canada 

The Last Word: Family 

Members Descriptions 

of End.of-Life Care in 

Long-term Care 

Facilities. 

 

Journal of Palliative 

Care 

Att upptäcka och beskriva 

anhörigas upplevelse av vård i 

livets slutskede inom lång tids 

vård 

Kvantitativ/kvalitativ 

studie med enkät. Mot 

slutet en öppen fråga 

som granskades/ 

Analyserades med 

kvalitativ metod. 

213 respondenter. 

Strategiskt urval.   

Två teman fanns; ett där anhöriga 

upplevde vården som tillfredställande 

med tanke på psykosocial bekräftelse, 

familjevård och andlig omvårdnad. 

Andra anhöriga upplevde bekymmer 

och oro kring vården exempelvis 

fysisk omvårdnad, kompetens och nivå 

på vårdpersonal/ läkarens 

tillgänglighet, kommunikation samt 

den fysiska omgivningen. Behovet av 

utbildning av vårdpersonal framkom 

som viktigt. 

Medel 

9. Stajduhar, 

K.I., Funk, L., 

Cohen, S.R., 

Williams, A., 

Bidgood, D., 

Allan, D., 

Norgrove, L. & 

Heyland,D. 

(2011) 

Canada 

Bereaved Family 

Members Assessments 

of the Quality of End-

of-Life Care. 

 

 

Journal of Palliative 

Care 

Att identifiera kärnaspekter av 

vård i livets slut som är viktiga 

för de sörjande anhöriga och att 

utveckla ett begreppsmässigt 

ramverk för att förstå skillnader 

mellan omvårdnadsfaktorer 

dess tolkning och senare 

påverkan på familjen. 

Kvalitativ studie med 

djupintervjuer baserade 

på ett urval av tidigare 

gjord kvantitativ studie.  

49 st strategiskt urval av 

388 respondenter som 

tidigare rapporterat 

olika bekymmer eller 

oro. Av dessa togs 49 st 

ut så det skulle bli 

representativ variation 

Vården ska möta patientens behov. 

Information ska ges på ett adekvat sätt 

vikten av att bli informerad. 

Bemötande viktigt. Lugn och 

avstressande miljö komfortabel. 

Obegränsade besökstider. Att kunna 

lita på att god vård ges att känna tillit 

och förtroende till vårdpersonal. 

Vårdpersonal måste vara medvetna om 

hur bemötande och kommunikation 

påverkar och tolkas av anhöriga/pat. 

Hög 
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