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Sammanfattning 

 

Bakgrund: I palliativ vård behöver närstående existentiellt och praktiskt stöd för att kunna 

hantera den svåra livssituationen det innebär att leva med en nära i livets slutskede. 

Närstående har behov av trygghet och en önskan om att den sjuke ska ha det så bra som 

möjligt. Syfte: Att belysa närståendes behov av stöd vid vård i livets slutskede.  Metod: En 

systematisk litteraturstudie. Sökning av aktuell forskning genomfördes i databaserna Cinahl, 

PubMed, PsycINFO och SweNurse+. Sökningarna resulterade i en kvantitativ och tio 

kvalitativa artiklar som kvalitetsgranskades och tolkades med inspiration av Axelsson. 

Resultat: Fem teman framkom: information, bemötande, avlastning, kompetens och rätt 

behandling. Resultatet visar att stöd i form av information, avlastning, bemötande, kontinuitet 

och rätt behandling är centralt för att närstående ska känna sig trygga och spelar en viktig roll 

vid vård i livets slut i hemsjukvården. Upplevelser av otillräcklig information, brist på 

avlastning, dåligt bemötande, brist på kompetens och att inte få behandling i tid skapar 

otrygghet och oro för närstående. Slutsats: Sjuksköterskans bemötande är centralt för hela 

vårdandet, det är väsentligt för närståendes upplevelser av trygghet eller otrygghet. Oavsett 

om bemötandet upplevs bra eller dåligt har det en stor påverkan på närståendes upplevelse. 
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INLEDNING 
 

Många människor vårdas numera den sista tiden i hemmet tillsammans med närstående. 

Palliativ vård är en stor del av sjuksköterskans arbete inom hemsjukvård. Vid palliativ vård i 

hemmet möter sjuksköterskor inte bara den sjuke utan även närstående, som vill göra allt för 

den sjuke. Vi arbetar i hemsjukvården och på särskilt boende sedan flera år. Trots lång 

erfarenhet känner vi att det ibland är svårt att möta närståendes olika behov av stöd vid 

omvårdnaden kring patienter i livets slut. Dagligen möter vi personer i livets slut och oftast 

finns närstående med som står patienten nära. Det är inte alltid sjuksköterskan, patienten och 

närstående har samma förväntningar på vården i livets slutskede. Hur kan sjuksköterskor göra 

det lättare för närstående i deras situation?  Det är en utmaning för sjuksköterskor att se både 

patienten och närstående och vi har flera gånger funderat på hur vi bäst kan stödja och 

bekräfta närstående när de är informella vårdare. Det är tiden i livet slut författarna har valt att 

undersöka. 

 

 

 

BAKGRUND  

Palliativ vård  

Palliativ vård innebär att lindra utan att kunna bota. Begreppet palliativ kommer från det 

latinska ordet pallium som innebär mantel, en metafor för symtomlindring vid obotlig 

sjukdom (Sandman & Woods, 2003). Enligt WHO bygger palliativ vård på ett förhållningssätt 

som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer som drabbas av problem 

som kan uppstå vid livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom 

tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och 

existentiella problem. I Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård (Socialstyrelsen, 2012) 

beskrivs WHOs fyra hörnstenar.  Den första är symtomkontroll i vid bemärkelse, att lindra 

svåra symtom som till exempel smärta, oro och illamående med beaktande av patientens 

integritet och själv-bestämmanderätt. Den andra hörnstenen betonar teamarbetet, att det finns 

samarbete i ett mångprofessionellt arbetslag. Kommunikation och relation belyses i hörnsten 

nummer tre och innebär god kommunikation och relation inom och mellan arbetslag och i 

förhållande till patienten och dennes närstående. I den fjärde hörnstenen understryks vikten av 

att det ges tillräckligt med stöd till närstående under sjukdomen och efter dödsfallet. Det 
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innebär ett erbjudande till de närstående att delta i vården och att de får information samt att 

de får känna att deras deltagande är viktigt. Det finns ett stadie i palliativ vård som kan vara i 

månader eller år. Den sista tiden innan livet slut kallas slutskede och kan vara några veckor 

eller dagar, tidigare benämnt som terminal vård. När patienten befinner sig i livets slutskede är 

döden oundviklig inom en överskådlig framtid. Det huvudsakliga målet med vården ändras 

därmed från att vara livsförlängande till att vara lindrande (Socialstyrelsen, 2012) 

 

 

Närståendes roll i livets slutskede 

I palliativ vård spelar familjen en viktig roll i livets slutskede. För många familjemedlemmar 

är det ofta en komplicerad livssituation att vara närstående till en döende person. Det kan 

innebära stora uppoffringar att leva nära den sjuke och ta ansvar för att hon eller han har det 

så bra som möjligt i livets slutskede (Andershed, 2004). Begreppet närstående kan översättas 

som någon som står nära och används ofta som synonym till familj. Att använda begreppet 

närstående innebär inte endast personer sammanbundna med blodsband eller äktenskap/sambo 

utan det kan vara andra, till exempel en vän eller granne som står den sjuke nära (Benzein & 

Saveman, 2004). Närstående förknippas vanligtvis med en person, men ofta består närstående 

av flera personer. Närstående kan betraktas som ett system, ofta i form av en familj i vilken 

den sjuke själv utgör en central person (Östlinder, 2004). Närstående består av människor som 

bryr sig om varandra, beskyddar och engagerar sig i varandras liv. Enligt Wright och Leahey 

(2009) behöver sjuksköterskor kunskap om familjeband/närståendes band för att få vetskap 

om vilka relationer som har betydelse för den sjuke för att kunna hjälpa vid hälsa och 

sjukdom. Enligt SOU (2001:16) är närstående en person som den sjuka har en nära relation 

till. Till närstående räknas anhöriga men även goda vänner och grannar.  

 

 

Stödjande åtgärder i livets slutskede 

Stöd kan vara mycket, i denna studie är stöd vad som kan hjälpa och stötta närstående. Att 

lyssna kan vara stöd. Information om var närstående kan vända sig med funderingar till 

exempel kurator, kyrkan, försäkringskassan kan även det vara stödjande. Att få hjälp med 

praktiska saker är en annan typ av stöd. I palliativ vård behöver närstående existentiellt och 

praktiskt stöd för att kunna hantera den svåra livssituationen det innebär att leva med en nära i 

livets slutskede. Närstående har behov av trygghet och en önskan om att den sjuke ska ha det 

så bra som möjligt (Andershed, 2004). Milberg (2012) beskriver att närstående är en central 
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del av den palliativ vården. Enligt Bondevik (2009) är stöd till närstående stöd till patienten. 

Därför är det väsentligt att närstående får den hjälp och stöd de behöver. Många känner sig 

maktlösa när de ser att deras nära håller på att tas ifrån dem och känner en maktlöshet, 

eftersom de inte kan påverka. Närstående känner sig ensamma och får ett för stort ansvar för 

den döende. Vidare behövs avlastning, sömn och vila. Det är viktigt att sjuksköterskan hittar 

balansen mellan närståendes roll som hjälpare och som berörd (Bondevik, 2009). Närstående 

har stor betydelse i hemsjukvården, och brist på stöd till dem från vänner, familjen, hemtjänsten 

och sjuksköterskor gör ansvaret tyngre enligt Proot et al., (2003). Enligt SOU (2001:16) är det viktigt 

att sjuksköterskor och personal erbjuder omsorg, närhet och stöd även när det finns närstående runt 

patienten. Milberg (2012) menar att vårdpersonal bör uppmärksamma och ge extra stöd till närstående 

som har svårt att hantera situationen, för att skapa en trygghet. 

 

 

Palliativ hemsjukvård  

Hemsjukvård är vård som bedrivs i hemmet och det förutsätter att patienten och närstående 

vill det. Detta kräver att vårdorganisationen kan erbjuda kvalificerade medicinska vårdinsatser 

dygnet runt, att vårdteamet har kompetens och läkarmedverkan, att effektiv tillgång till 

hjälpmedel finns, att det finns en fungerande hemtjänstorganisation och att vårdteamet har 

god utbildning och träning i palliativ vård. För att uppnå maximal livskvalitet för den sjuke i 

livets slutskede behövs tvärprofessionellt teamarbete i hemsjukvården (Bökberg & 

Drevenhorn 2010). Enligt Socialstyrelsen (2008) innefattar hemsjukvård medicinska insatser, 

rehabilitering samt omvårdnad som ges i enskilda hem av legitimerad sjukvårdspersonal som 

sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och annan vårdpersonal med delegering som 

ingår i den offentliga hälso- och sjukvården. Ett krav i hemsjukvården är att patienten ska få 

den bästa möjliga vård och omsorg för att känna sig säker och trygg i sitt hem. Det innefattar 

inte bara det ordinära boendet utan även särskilt boende och korttidsboende, tidigare även 

kallat sjukhem. Att bedriva vård i hemmet kan ställa stora krav på sjuksköterskan. Sandman 

(2007) skriver att ett hem är uppbyggt av individen och ibland även familjemedlemmar som 

har bestämt hur hemmet ska utformas, vad som ska gälla för uppträdande i hemmet och vad 

som ska gälla för samspelet med besökande. De som byggt upp hemmet bestämmer vilka som 

ska få tillträde, ger ramar för hur de ska uppträdda, och sätter gränser för hur länge de ska få 

vara där. För patienten och närstående är det bra eftersom de har rätt att uppträda i princip hur 

de vill i hemmet om det är moraliskt acceptabelt. Patienten är mer autonom i sitt hem än på 

institution. Detta ställer givetvis stora krav på sjuksköterskans lyhördhet. 
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En mellanmänsklig relation 

Omvårdnaden består i att hjälpa den sjuka och lidande personen att finna en mening i den 

situation där individen befinner sig. Omvårdnaden sker genom att det skapas en 

mellanmänsklig relation (Travelbee, 1972). Travelbees definition av omvårdnadsbegreppet 

beskriver omvårdnaden som en mellanmänsklig process där sjuksköterskor i 

omvårdnadsprocessen hjälper en individ, en familj eller ett samhälle att förebygga och 

bemästra upplevelser av sjukdom och lidande. När behovet finns behöver sjuksköterskan 

hjälpa individen att finna en mening i upplevelser av lidande. En förutsättning för en 

mellanmänsklig relation är att sjuksköterskan känner empati, dvs. har förmåga att dela en 

annan persons upplevelser och då kan hon förstå den andres tankar och känslor. Empati leder 

till att sjuksköterskan kan förutse individens handlingar, det är en förutsättning att ha likartade 

erfarenheter och upplevelser för att kunna känna detta. Ur empatin föds sympati som är att gå 

ett steg vidare och en önskan om att lindra lidande. Sympati kännetecknas av medkänsla. 

Sympati är en attityd, ett sätt att tänka och en känsla som kommuniceras till den andre. När 

sjuksköterskan delar samma upplevelse som individen blir den innebördsrik och väsentlig. Ett 

av sjuksköterskans viktigaste redskap består av kommunikation. Kommunikation är en 

förutsättning för att nå omvårdnadsmål, vilket är en målinriktad process och syftet är att lära 

känna individen och att kartlägga och tillgodose behov. Kommunikation kräver särskilda 

färdigheter. Sjuksköterskan behöver kunskap och förmåga i att använda sig av 

kommunikation. När sjuksköterskan medvetet utnyttjar sin kunskap i kommunikation 

använder sjuksköterskan sig själv för att få ökad kunskap. Detta kräver självinsikt, förståelse 

av människans handlingar, inlevelse samt förmåga att tolka egna och andras handlingar och 

ingripa på ett produktivt sätt. För att kunna det måste sjuksköterskan använda sig av ett 

professionellt, intellektuellt tillvägagångssätt. Sjuksköterskan gör detta genom att konsekvent 

tillämpa sin kunskap och insikt (Travelbee, 1972). 

 

 

PROBLEMFORMULERING  

Eftersom fler patienter vårdas i livets slutskede i hemmet ökar även de närståendes ansvar för 

sin sjuka familjemedlem (Silfverberg & Ternestedt, 2007). Det är inte bara den sjuke i livets 

slutskede som kan behöva stöd av vårdpersonal utan även närstående. Enligt Bondevik (2009) 

kan närstående vara ett stödsystem som omvårdnaden byggs upp kring och som kan gagna 

den sjuke. I många fall vid palliativ hemsjukvård är informella vårdare en förutsättning för att 
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hemsjukvården ska fungera och för att den döende ska kunna vistas hemma den sista tiden i 

livet (Milberg, 2012). Det ställer höga krav på närstående vilket enligt Milberg, Strang och 

Jakobsson, (2004) kan leda till en känsla av maktlöshet och hjälplöshet. Närstående upplever 

ofta en känsla av skuld, ilska och ensamhet. Denna studie genomförs eftersom sjuksköterskor 

kan behöva större insikt och kunskap om närståendes behov av stödinsatser vid vård i livets 

slutskede. Önskemålet är att få ökad förståelse för närstående. 

 

 

SYFTE  

Syftet med litteraturstudien är att är att belysa närståendes behov av stöd vid vård i livets 

slutskede. 

 

 

METOD 

Utifrån Forsberg & Wengströms (2013) riktlinjer gjordes en systematisk litteraturstudie. En 

systematisk litteraturstudie innebär en sammanställning av tidigare forskningsresultat utifrån 

en systematisk sökning och kritisk granskning. Valda artiklarna kvalitetsbedöms, analyseras 

och sammanställs därefter till ett nytt resultat. 

 

 

Inklusionskriterier 

Eftersom den mest aktuella forskningen är önskvärd enligt Forsberg och Wengström (2013) 

begränsades artiklarnas publiceringsår till fem år, från 2008 till och med mars månad 2013. 

Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, norska eller svenska och inkludera närstående i 

hemsjukvården samt närstående på särskilt boende.  

 

 

Exklusionskriterier 

De studier som inte var publicerade i vetenskapliga tidskrifter har exkluderats. Studier som är 

publicerade i Asien och Afrika har även exkluderas då den kulturen inte är jämförbar med 

nordiska förhållanden.  
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Datainsamling 

Litteratursökningar gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO samt SveMED+ 

under februari och mars 2013. Fritextsökning/primärsökning gjordes med sökorden needs, 

experience och support i databaserna Cinahl, PsycINFO, PubMed och SveMed+. Enligt 

Forsberg och Wengström, (2013) behöver sökord definieras för ett första urval.  Därefter 

gjordes sökningar med hjälp av ämnesordlista som i Cinahl, SveMed+, PsycINFO och 

PubMed benämns som Medical Subject Headings (MeSH termer) och subheadings. 

Sökningarna fortsatte med sökorden palliativ care och home care services, family patient 

relations, och patient care.  Dessa sökningar gav inga för syftet relevanta artiklar.  För att 

finna ytterligare begrepp gjordes sökningar i svensk MeSH. I PubMed har sökningar gjorts på 

adult 19 and older.  I Cinahl söktes all adults. Sökorden avgränsades i Cinahl och SveMED+ 

med Peer Reviewed för att endast få träffar på de artiklar som var kritiskt granskade och 

vetenskapliga (Polit & Beck, 2003). Sökträffarna i PubMed undersöktes via Ulrich´s 

Periodicals Directory för att granska om artiklarna var publicerade i en vetenskaplig tidskrift. 

Sökningar på SveMED+ har ålder, årtal och språk utvalts på sista sökträffen av författarna 

själva. I denna litteraturstudie har uteslutande använts den booleska sökoperatorn AND 

(Forsberg & Wengström 2013).  

 

Önskemålet var att belysa vård i livets slut därför användes sökordet terminal care. Sökningar 

gjordes på MeSH begreppet home care som innebär egenvård. Det passade inte syftet lika bra 

som home care service som beskrivs som hemsjukvård. Eftersom önskan var att belysa 

närståendes behov valdes i stället begreppet home nursing som betyder hemmavård, 

anhörigvård, närståendevård och vård i hemmet. Eftersom vi önskade få fram vad närstående 

kände och önskade söktes det på family patient relations. I svensk MeSH fanns istället family 

relations som kan översättas med familjerelationer som passade syftet bättre samt var en 

MeSH term. Sökningarna på begreppen terminal care, home care och family relations gav 

många träffar. Sökningarna som gjordes i databasen PsycINFO på sökorden terminal care, 

family relations och home nursing gav inga artiklar som var relevanta för syftet. Urvalet av 

artiklarna gjordes i flera steg (Bilaga 1). Totalt lästes 126 titlar, 56 abstrakt och 30 artiklar 

igenom. I artiklarna har närstående benämnts som anhörigvårdare, anhöriga och familj. I 

studien har vi valt att använda dessa begrepp likvärdigt som närstående. Alla patienter i 

artiklarna har benämnts som den sjuke i resultatet. Trots sökningar på adult det vill säga 

vuxna över 18 år erhölls många träffar som handlade om vård av barn vid livets slutskede som 

valdes bort. Slutligen gick 12 artiklar vidare till kvalitetsgranskning. 
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Kvalitetsgranskning 

De 12 valda artiklarna genomlästes av författarna var för sig. Därefter diskuterades 

gemensamt artiklarnas innehåll. Innan det gjordes en sammanställning av resultatet 

granskades artiklarna kritiskt för att värdera relevans och tillförlitlighet med fokus på studiens 

syfte och frågeställningar. Forsberg och Wengströms (2013) granskningsmallar (Bilaga 2 och 

3) användes som utgångspunkt vid kvalitetsgranskningen av den kvantitativa och de 

kvalitativa artiklarna. För att kunna räkna ut kvalitetsgranskningen i procent poängsattes 

frågorna i granskningsmallarna. Frågorna poängsattes med en poäng för varje fråga som 

besvarades med Ja och frågor som besvarades med Nej 0 poäng. För varje granskad artikel 

summerades poängsumman som sedan konverterades till procentsats enligt Willman, Stoltz 

och Bathzevani’s (2006) modell. En gradering konstruerades för att uppnå en fördelning 

mellan hög, medel och låg kvalitet, där hög kvalitet motsvarar 80-100%, medel kvalitet 60-79 

%, och låg kvalitet 0-59 %. Av artiklarna hade tio hög kvalitet och en hade medel kvalitet. 

Efter kvalitetsgranskningen gjordes en artikelmatris (Bilaga 4).     

 

 

Analys 

Analysen har gjorts med inspiration av Axelsson (2012). Inledningsvis lästes samtliga 

artiklarnas resultat individuellt ett flertal gånger för att få en uppfattning om innehållet. 

Artiklarnas resultat analyserades först enskilt av författarna som sökte efter vad i artiklarnas 

resultat som beskrev olika former av stöd. Därefter har gemensam diskussion utförts om 

framför allt vad artiklarnas resultat handlade om. Frågeställningen till artiklarnas resultat var 

Vad närstående har för behov av stöd vid vård i livets slutskede i hemmet? och Hur kan 

sjuksköterskor bäst stödja närstående vid vård av den sjuke i livets slutskede i hemmet?  I 

artiklarnas resultat har vi funnit teman som vi har haft som utgångspunkt för att kunna skapa 

ett nytt resultat (Axelsson, 2012). Utifrån teman som vi funnit lästes återigen resultatet i 

artiklarna igenom för att på ett systematiskt sätt kunna analysera. Färgpennor användes som 

hjälp för att markera positiva och negativa upplevelser av stöd. Efter flertalet genomläsningar 

av artiklarnas resultat framkom underrubriker som till exempel trygghet, bemötande, 

delaktighet, förståelse, osäkerhet och bristande information. Underrubrikerna skrevs upp på 

post-it lappar som klistrades upp på stora pappersark för att tydligare kunna se resultatet. 

Därefter sorterades positiva och negativa upplevelser av stöd på samma papper. Det blev 

tydligt vilka teman som skulle användas, dvs. information, avlastning, bemötande, kompetens 

och adekvat medicinsk behandling.  
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Etiska överväganden 

De vetenskapliga artiklar som inkluderas i en forskningsstudie bör vara granskade av en etisk 

kommitté (Forsberg & Wengström, 2013). Vi har redovisat allt för syftet relevant resultat från 

våra valda studier. Vi hade inga uttalade föreställningar kring vad resultatet skulle kunna visa 

innan vi gjorde studien och anser att vi inte medvetet har styrt resultatet i någon förutbestämd 

riktning. I alla valda studier har det funnits ett etiskt resonemang samt en frivillighet vilket vi 

anser är positivt. I vissa studier saknar vi däremot ett djupare forskningsetiskt resonemang. 

Enligt Forsberg & Wengström (2013) bör det i en systematisk litteraturstudie finnas ett etiskt 

resonemang rörande redovisning av resultat samt val av studier. Allt material från resultatet 

ska redovisas och att utesluta material är oetiskt. Inget funnet material är uteslutet i denna 

studie och allt relevant material är redovisat.  

 

 

RESULTAT 

En översikt av artiklarna visade bland annat att närstående har behov av stöd för att hantera 

livssituationen. Närstående behöver vägledning och information av den sjukes 

sjukdomsförlopp för att kunna förbereda sig på den okända situationen och kunna gå vidare i 

sitt liv. Att sjuksköterskor skapar en relation till patienter och närstående är viktigt vid vård i 

livets slutskede (Milberg, 2012).  

 

 

Stöd i form av information 

Många närstående upplevde stöd när de fick tydlig information om den sjukes hälsotillstånd 

av sjuksköterskor. Det minskade närståendes oro, de kände sig tryggare och detta spelade en 

central roll i vårdandet (Edwards, Olson, Koop & Northcott, 2012; Lau et al., 2009). En bra 

information handlade om att känna sig säker på att bli informerad om förändringar i 

hälsotillståndet. Det var även viktigt hur informationen gavs, att det enligt närstående var rätt 

mängd information uppskattades. Flera närstående önskade att inte bli undanhållna 

information medan andra önskade den mer försiktigt framförd (Midbust, Lykkeslet & 

Skovdahl, 2011; Liu, Guarino & Palan Lopez, 2013; Thomson, McClement & Chochinov, 

2011). Närstående upplevde stöd när de var inbjudna att kontakta vårdteamet och kände sig 
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därmed trygga. Den skriftliga och muntliga informationen om den sjukes situation var 

uppskattad. Att det fanns en informationspärm med aktuella namn och telefonnummer hemma 

upplevdes tryggt eftersom de fick god information om var de skulle vända sig (Borstrand & 

Berg, 2009). Närstående upplevde vid försämring av hälsotillståndet att personalen inte bara 

erkände att den sjuke var döende, utan även förändrade omvårdnadsplanen. Närstående blev 

även engagerade i diskussioner om vad som kunde förväntas i livet slutskede (Thompson, 

Menec, Chochinov & Clement 2008). Närstående upplevde att sjuksköterskan stöttade dem i 

de beslut som skulle fattas när den sjuke blev försämrad, sjuksköterskan informerade om det 

förändrade hälsotillståndet och närstående kände stöttning till exempel vid beslut om fortsatt 

vård (Liu et al., 2012). 

 

 

Det fanns även brister i informationen. Närstående förstod inte alltid hur dålig den sjuke var 

förrän sista levnadsveckan. De upplevde att de inte hade fått information förrän det var 

uppenbart att livet snart var slut. Flera närstående beskrev svårigheter att få information om 

den sjukes sjukdomstillstånd (Borgstrand et al., 2009; Shield, Wetle, Teno, Miller & Welch, 

2009). Det framkom att den skriftliga informationen om sjukdomsförloppet borde ha lämnats 

ut tidigare och borde ha följts upp av teamet (Borgstrand & Berg, 2009). Närstående utryckte 

även oro när vårdpersonal var ouppmärksamma på den sjukes förändringar och försämrade 

sjukdomsstatus. Det framkom även att vårdpersonal inte hade uppfattning om den sjukes 

tillstånd och därmed förbisåg att den sjuke var på väg in i den terminala fasen av livet. I vissa 

fall var rapporteringen mellan personal bristfällig och det uppfattades negativt av närstående 

(Shield et al,. 2009: Thompson et al,. 2008). Närstående uttryckte att informationen till dem 

inte var tillräcklig. De hade önskat mer information om den sjukes status vilket kunde ha 

underlättat sorgearbetet (Liu et al., 2012: Thompsson et al., 2008). 

 

 

Stöd i form av avlastning 

Närstående upplevde stöd när de fick hjälp med avlastning. Några närstående beskrev att de 

behövde stöd och uppmuntran för att orka med att vårda den sjuke. Andra beskrev att de 

försökte skydda den sjuke och andra närstående genom att inte nämna den fysiska eller 

psykiska bördan som omvårdnaden innebar (Epiphaniou et al., 2012). Det var skönt att det 

inte var långa väntetider när det exempelvis behövdes smärtlindring och närstående upplevde 

att den sjuke fick hjälp snabbt oavsett tidpunkt. Närstående upplevde avlastning när 
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sjuksköterskan och läkaren arbetade i par, vilket gjorde att närstående fick tid att prata om den 

sjukes hälsotillstånd med läkaren när den sjuke blev vårdad av sjuksköterskan eller vice versa 

(Borgstrand  & Berg, 2009). En närstående beskrev att det kändes tryggt när erfarna 

sjuksköterskor arbetade. Att sjuksköterskor ofta tittade in på rummet och undersökte den 

sjukes status, upplevde närstående som avlastning. Närstående upplevde att personalens lugn 

och trygghet smittade av sig på dem (Midburst et al., 2011). Närstående beskrev att de kände 

avlastning när de fick psykologiskt och praktiskt stöd av sjuksköterskor, vänner och familj. 

Genom uppmuntran, avlastning var till exempel att samtala med den sjuke och att lyssna det 

gjorde skillnad. Det var viktigt att någon annan kunde avlasta och vara med den sjuke en 

stund (Epiphaniou et al., 2012). 

 

 

Att förutse den sjukes behov krävde uppmärksamhet hos närstående. Det tog så småningom ut 

sin rätt då den närstående blev begränsad i sitt personliga liv, blev nedstämd och trött. När 

sjukdomen avancerade, fick närstående ytterligare uppgifter i omvårdnaden kring den sjuke 

och många närstående upplevde sömnbrist. Närstående gjorde allt för att den sjukes önskemål 

skulle uppfyllas, men när ansvaret blev för tungt sökte närstående efter andra som kunde 

avlasta. Om det inte fanns avlastning att få, överfördes den sjuke till en palliativ vårdenhet. 

Överflyttningen sågs som nödvändig av närstående men bedrövade dem, då de såg det som ett 

misslyckande. När det inte fanns möjlighet till avlastning kände närstående otålighet och 

minskad tolerans och ångrade detta efter att den sjuke avlidit (Edvards et al., 2012). Det var 

otillräckligt stöd när nattvak inte kunde erbjudas i hemmet. Det var besvärligt att orka med 

och närstående upplevde det som tjänstgöring dygnet runt. Ansvaret att vårda i hemmet var 

tungt för närstående, om något hände med den sjuke var det inte alltid att närstående visste 

vad de skulle göra. Närstående kände delaktighet i den sjukes omvårdnad och tillsammans 

med vårdteamet delades ansvaret, men trots det kändes ansvaret ändå tungt för den närstående 

(Borstrand & Berg, 2009). 

 

Stöd i form av ett gott bemötande. 

Många närstående var tillfredsställda med sjuksköterskors bemötande av den sjuke. 

Närstående upplevde att sjuksköterskor var medkännande, mycket tålmodiga, känsliga och 

omsorgsfulla mot den sjuke. Möjligheter att ställa frågor och att ha en bra relation med 

sjuksköterskor var positivt (Liu et al., 2012). Närstående betonade hur viktigt det var att bli 

respekterad för beslut som de fattade rörande den sjuke vid vård i livets slut. Några närstående 
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uttryckte att de behandlades med respekt och vänlighet när de fick vara med och fatta beslut i 

vård av den sjuke (Midtbust et al., 2011; Thompson et al., 2011).  Att sjuksköterskan lyssnade 

beskrev närstående som ett uttryck för omsorg och det gav tröst. Närstående tyckte att det var 

ett bra bemötande när sjuksköterskan tog sig tid att lyssna på den sjuke. Närstående upplevde 

att sköterskan var bra och att hon brydde sig om den sjuke (Guo, Phillips & Reed, 2010). 

Uppmuntran uppfattades som en form av stöd och betydde mycket för närstående för att de 

skulle klara den svåra utmaningen när en person som stod dem nära blev svårt sjuk 

(Epiphaniou et al., 2012; Guo et al., 2010; Thomson et al., 2011). Flera närstående 

uppskattade förtroendet som gavs till dem, för sin förmåga att ge vård. När sjuksköterskan 

bekräftade den person som vårdade den sjuke var det värdefullt. Det upplevdes som en form 

av delaktighet och stöd och kändes positivt när sjuksköterskorna litade på närståendes 

förmåga (Guo et al., 2010). Närstående uppskattade ett genuint intresse från sjuksköterskan 

och att den sjuke blev behandlad med vänlighet, respekt och värdighet. Det var också 

uppskattat att sjuksköterskan var lyhörd för närståendes oro och fanns tillgänglig. Det var 

bekräftande när sjuksköterskan var medkännande, empatisk och omvårdande. Många 

närstående upplevde att det var skönt att sjuksköterskor var professionella och icke dömande. 

Nästan alla närstående var tillfredsställda med omvårdnaden (Liu et al., 2012). Flera 

närstående beskrev att de var nöjda med relationen till sjuksköterskorna. Sjuksköterskornas 

förhållningssätt mot den sjuke var över förväntan (Steindal & Sörbye, 2010). 

 

 

Närstående upplevde att de var nyckelpersoner i beslutfattandet vid vård i livets slut. Deras 

synpunkter och förslag var viktiga. Flera närstående upplevde däremot i vissa situationer att 

sjuksköterskorna var okänsliga och inte bjöd in till samtal (Gou et al., 2010). Närstående 

upplevde att de inte blev tagna på allvar när de påpekade om förändringar av den sjukes 

hälsotillstånd. Det kunde leda till att närstående tog rollen som den sjukes advokat och noga 

övervakade vårdpersonalen (Steindal et al., 2010). 

 

 

Stöd i form av adekvat medicinsk behandling. 

Närstående upplevde att den sjuke fick bättre behandling när de var på sjukhemmet än i 

hemmet (Sheild et al,, 2010). Närstående upplevde att det var tryggt när de hade kunskap och 

erfarenhet att se symtom och att veta behandlingen för dessa (Lau et al., 2009). Många 
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närstående berättade om att det var betydelsefullt att den sjuke fick rätt smärtlindring i rätt tid. 

Det var viktigt för närstående att den sjuke hade god smärtlindring och att personalen var 

observanta på eventuell smärta och gjorde så gott de kunde för att den sjuke skulle ha det så 

bra som möjligt (Midburst et al., 2011; Sheild et al., 2010; Lau et al., 2012). 

 

 

När personalen inte uppmärksammat att den sjuke var försämrad ansåg närstående att 

personalen inte hade kunskap eller erfarenhet för att erbjuda kvalitet i vård i livets slutskede. 

Denna känsla var särskilt framträdande när det gäller smärta och symtomhantering (Thomson 

et al., 2011). För närstående var det viktigt att ha tillit till och kunna lita på att personalen 

tillvaratog deras näras behov. Flera närstående upplevde att behovet inte blev tillräckligt 

tillvarataget och att personalen inte gjorde nog för den sjuke. Två närstående upplevde att 

deras nära blev överdoserade med lugnande medel under vistelsen på vårdhemmet (Steindal et 

al., 2010). Närstående upplevde otrygghet när den sjuke fick vänta länge på smärtlindring när 

sjuksköterskorna var försenade. Vidare upplevde närstående en viss oro och osäkerhet när 

vårdaren hade brist på kunskap om tekniska apparaturen vilket ledde till att patienten inte blev 

smärtlindrad. Att kontrollera effekter av medicinering och återrapportera till vårdteamet samt 

att få i patienten vätska och kontrollera urinmängder, var också betungande för närstående 

(Borstrand & Berg, 2009). 

 

 

Stöd i form av kompetens 

Närstående förlitade sig på att sjuksköterskorna var samspelta och att det fanns en jämn och 

hög yrkesskicklighet samt god kommunikation och rapportering. Det kom den sjuke och 

närstående till godo. Det var många personer inblandade i vården men de återkom regelbundet 

vilket ändå innebar en viss kontinuitet. Den patientansvariga sjuksköterskan i vårdteamet hade 

en betydande roll för den sjuke och närstående och förtroendefulla samtal utvecklades. 

Sjuksköterskan kunde hjälpa till med det mesta som efterfrågades. Närstående kände trygghet 

när sjuksköterskorna som vårdat gjort lika (Borgstrand et al., 2009). För närstående var det 

viktigt att ha tillit till och kunna lita på att personalen tillvaratog den sjukes behov (Stiendal et 

al., 2010). 
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Närstående upplevde det stundtals otryggt med omvårdnaden på grund av brist på kontinuitet 

från sjuksköterskor (Liu et al., 2012; Thompson et al., 2008). Många närstående upplevde att 

de var tvungna att vara närvarande hela tiden för att kontrollera att vården av den sjuke blev 

rätt utförd. Det uttrycktes ofta som att närstående var tvungna att bevaka vårdandet och föra 

den sjukes talan för att vården skulle bli god (Thomson et al., 2008; Sheild et al., 2010; 

Steindal et al., 2010). Bristande kunskap hos vårdpersonal bidrog till otrygghet (Thompson et 

al., 2008). 

 

 

METODDISKUSSION 

Syftet med studien formulerades efter eget intresse. Vi funderade på vad som kan underlätta 

för närstående vid vård i livets slut. Avsikten med en litteraturstudie är att sammanställa 

tidigare forskning och få en överblick över ämnesområdet. Nackdelen med en litteraturstudie 

enligt Axelsson (2012)  är att litteraturen redan är tolkad och bearbetad vilket kan leda till 

misstolkning då ytterligare analys av texten sker, vilket kan ses som en svaghet för studien. 

Studien blir en sekundärkälla till ursprunget enligt Axelsson (2012). Vidare anser Axelsson  

att det kan vara en fördel att inkludera både kvalitativ och kvantitativ forskning i 

litteraturstudier, för att studera problem ur olika perspektiv. 

 

Vi valde att göra litteraturstudien tillsammans för att skapa ett rättvist engagemang och vara 

lika involverade i studiens alla delar. Att arbetet till större delen gjorts av oss två stärker 

trovärdigheten då kontinuerlig diskussion och reflektion gjordes under arbetsprocessen 

(Forsberg & Wengström 2013). Litteraturstudien genomfördes med triangulering vilket 

innebär att flera forskare var involverade i datainsamlingen och analysen. Dessutom ökar 

trovärdigheten då båda individuellt granskade artiklarna (Forsberg & Wengström 2013).  

 

Från början var vår önskan att belysa hur sjuksköterskor bäst kunde hjälpa närstående till 

patienter i livets slutskede med att förstå begränsningarna som de sjuka har de sista dagarna. I 

det dagliga arbetet har vi upplevt att närstående blir stressade och oroliga när funktionerna hos 

de sjuka försvinner och de orkar allt mindre. Hur kan sjuksköterskor hjälpa till i dessa 

situationer? Fritextsökningarna resulterade i mycket få forskningsartiklar som svarade mot det 

första skrivna syftet, därför skrevs syftet om för att istället få svar på en större fråga. Trots det 

har de sökta artiklarna gett de svar vi önskade få i första frågeställningen. Det hade varit 
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möjligt att öka sökningen med ytterligare fem år från 2003-2013 för att söka ytterligare 

relevanta artiklar, men då den senaste forskningen är önskvärd valdes att inte utöka 

sökningen. Ny forskning tillkommer kontinuerligt och den senaste forskningen är 

eftersträvansvärd enligt Forsberg och Wengström (2013).  

 

Att använda andra sökord och ytterligare kombinationer av sökorden kunde inverkat på 

resultatet. En ny sökning med nya sökord var inte genomförbart inom tidsramen för studien. 

Relevanta databaser som har inriktning på omvårdnadsforskning användes, Cinahl, PubMed 

och SweMed+, vilket kan ses som en styrka för studien. Språket är en svaghet eftersom 

författarna inte har engelska och norska som modersmål. Översättning av artiklarna har gjorts 

med hjälp av lexikon, trots det kan något missats i tolkningen. Avsikten var att söka artiklar 

som handlade om hemsjukvård men de flesta artikelträffarna skildrade särskilt boende eller 

sjukhem. Trots att det inte är fullt jämförbart valdes att använda artiklar som beskrev 

hemsjukvård och särskilt boende, av den orsaken att båda arbetar på särskilt boende och i 

ordinärt boende.  

 

Kvalitetsgranskningen utfördes med hjälp av Forsberg och Wengström (2013) checklistor. 

Eftersom det inte finns beskrivning på hur mallen ska poängsättas vid kvalitetsgranskningen 

har Willman, Stoltz och Bathzevani’s (2006) modell använts för att poängsätta artiklarna, 

vilket kan ses som en stryka för studien. Det finns ändå risk för feltolkningar på grund av 

olika uppfattningar om poängsättningen av artiklarna under kvalitetsgranskningen, vilket är en 

svaghet. En artikel valdes bort på grund av att den inte tillförde något till resultatet och hade 

låg kvalitét, det har inte påverkat resultatet.  

 

 

De valda studierna var genomförda i fem olika länder Canada, England, USA, Norge och 

Sverige. Vi anser att det går att jämföra dessa förhållande med försiktighet. Önskemålet var att 

välja ut hur sjuksköterskor bäst kan stödja närstående. I vissa artiklar framgår sjuksköterskor 

tydligt men inte alltid. De avsnitt där det uttryckligen hänvisas till läkare och undersköterskor 

har tagits bort men det framgår inte alltid vem det syftas på och det kan vara ett minus för 

studiens tillförlitlighet. Även de avsnitt som beskriver sjukhusvistelse har inte redovisats i 

resultatet. I resultatpresentationen benämns närstående och informella vårdgivare som 

närstående, trots att de i artiklarna har benämns som anhörigvårdare, anhöriga samt familj.  I 

denna studie har vi valt att använda dessa begrepp likvärdigt med närstående. Under 
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analysprocessen har vi försökt att sätta förförståelsen inom parentes, för att inte medvetet 

påverka resultatet. Trots det finns risk att det omedvetet har påverkat tolkningarna vilket kan 

vara en svaghet (Lundman & Graneheim, 2012).  

I tio studier var det flest kvinnor som undersökningspersoner det varierade mellan 63 %- 85% 

oftast döttrar. En studie avvek, där var 73 % av undersökningspersonerna män som vårdat, de 

var make eller sambo till den sjuke (Borstrand & Berg, 2009). 

 

 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper eller 

situationer (Polit & Beck, 2003). Vi anser att resultatet av studien kan överföras till 

slutenvården trots att de använda artiklarna behandlar andra vård former. Resultatet visar att 

närstående har samma behov av stöd när det gäller information, bemötande, kompetens och 

medicinsk behandling. Det är även angeläget att slutenvården känner till hur betydelsefullt det 

är med avlastning för närstående.  

 

 

RESULTATDISKUSSION 

Syftet med litteraturstudien var att belysa närståendes behov av stöd i livets slut i hemmet. 

Resultatet visar att stöd i form av information, avlastning, bemötande, relation och kontinuitet 

är centralt för att närstående ska känna sig trygga och spelar en viktig roll vid vård i livets slut 

i hemsjukvården. Upplevelser av otillräcklig information, brist på avlastning, dåligt 

bemötande, brist på kompetens och att inte få behandling i tid skapar otrygghet och oro för 

närstående. Det har framkommit att närstående önskar mer stöd efter att den sjuke har avlidit, 

då de ofta upplever en stor tomhet, en stor saknad efter den avlidne och även en förlust av det 

stödsystem som vårdpersonalen har varit under sjukdomstiden (Borstrand et al., 2009).   

I följande avsnitt kommer delar ur teman diskuteras i förhållande till Travelbees (1972) teori. 

 

 

Information 

Vid vård i livets slutskede är information nödvändig vid samspelet mellan sjuksköterskan och 

närstående. Det visar sig i flera studier att närstående önskar stöd i form av tydlig information 

om den sjukes sjukdomsstatus. Det har även konstaterats att när närstående blir informerade 

om försämringar i status minskar deras oro och de känner sig trygga (Edwards et al., 2012; 
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Lau et al., 2012; Midbust et al,. 2011; Liu et al,. 2013; Thompson et al,. 2011). För närstående 

och den sjuke kan tydlig information om vanliga symtom hjälpa dem att förbereda sig 

mentalt. Även andra studier har visat att, om närstående får information ökar beredskapen och 

de får en möjlighet att kunna fokusera på någonting annat (Milberg et al., 2012).  I flera 

studier har det framkommit att bristande information upplevs av närstående som ett problem 

(Shield et al., 2010; Thompson et al., 2008 Borgstrand & Berg, 2009). De uppfattar ibland en 

brist på tillgång till information eftersom det inte finns några möjligheter att tala med 

vårdpersonal ensam, eller för att de tror att de inte kan ställa rätt frågor och därför inte får 

några svar samt att vårdpersonal bara ger information till patienten (Proot et al., 2003). 

Resultaten kan jämföras med Travelbees (1972) beskrivning om att kommunikation är en 

förutsättning för att nå omvårdnadsmål. Målet med omvårdnaden enligt Travelbee är att hjälpa 

den sjuka och lidande personen att finna en mening i den situation där individen befinner sig. 

För att kunna stödja närstående och den sjuke att finna en mening vid svåra situationer är det 

viktigt att sjuksköterskor har god förmåga och kunskap att kommunicera. Genom 

kommunikation kan sjuksköterskor lära känna närstående och den sjuke samt kartlägga och 

tillgodose dessa behov (Travelbee, 1972). Kommunikation är en viktig del i vård i livets slut 

och är ofta svårt anser vi. Även Milberg (2012) tar upp att närstående behöver bekräftelse och 

individuellt anpassad information.  

 

 

Avlastning 

I hemsjukvård behöver närstående mer avlastning med praktiska göromål. När den sjuke 

vistas på sjukhem har närstående oftast mycket mer dåligt samvete det tycker vi framgår av 

resultaten i artiklarna. Att vårda den sjuke i hemmet är ett tungt ansvar för närstående 

(Edwards et al., 2012). Det bekräftas även i Milberg et al. (2004) studies, att det för många 

närstående är själva vårdandet som upplevs svårt att hantera. Till exempel att kontrollera den 

sjukes symtom, trötthet, smärta, andfåddhet depression och ångest är krävande. Närstående är 

trötta och lider brist på sömn (Edwards et al., 2012) och de behöver avlastning, vila och sömn 

(Bondevik, 2009). Närstående upplever även att emotionellt stöd från vårdpersonal, familj och 

vänner också är en form av avlastning (Epiphaniou et al., 2012).  För att närstående ska kunna 

hantera den svåra situationen vid vård i livets slut behöver de praktiskt och existentiellt stöd. 

Närstående har behov av trygghet och en önskan om att den sjuke ska ha det så bra som 

möjligt (Andershed, 2004). För att kunna avlasta närstående med det betungande ansvaret är 
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det viktigt att sjuksköterskan hittar balansen mellan närståendes roll som hjälpare och som 

berörd (Bondevik, 2009). Enligt Travelbee (1972) ingår det i sjuksköterskans profession och i 

omvårdnadsprocessen att hjälpa närstående och den sjuke att bemästra upplevelser av 

sjukdom och lidande.  När närståendes resurser inte räcker till vid svåra situationer, 

exempelvis vid vård i livets slutskede vänder sig närstående till andra för att få stöd i form av 

avlastning. Sammanfattningsvis är det betydelsefullt för närstående att få avlastning för att 

kunna orka vårda den sjuke i livets slutskede i hemmet, men också för att orka med när den 

sjuke vårdas på sjukhem. Stöd i form av avlastning är nödvändigt för att förebygga ohälsa för 

närstående. Vi ser av resultatet att det inte alltid finns möjlighet för närstående att få rätt form 

av avlastning vilket vi anser är en stor brist vid vård i livets slutskede. Ofta byggs vårdandet 

upp kring närstående och de är ibland huvudansvariga för omvårdnaden, vilket vi inte tycker 

är riktigt. 

 

 

Bemötande 

Vi ser i resultatet att det har varit varierande om sjuksköterskorna lyckats bemöta närstående 

med en medmänsklig relation. Hade de gjort det fanns det inget negativt bemötande i 

resultatet. Närstående var nyckelpersoner i beslutfattande vid vård i livets slutskede. Deras 

synpunkter och förslag var viktiga. Flera närstående upplevde i vissa situationer att 

sjuksköterskorna var okänsliga och inte inbjöd till samtal (Gou et al., 2010). Närstående 

upplevde att de inte blev tagna på allvar, när de såg förändringar av den sjukes hälsotillstånd. 

De tog rollen som den sjukes advokat och övervakade noga vårdpersonalen (Steindal et al., 

2010). Flera närstående var tillfredsställda med sjuksköterskors bemötande av deras anhöriga. 

De kommenterade att sjuksköterskor var medkännande, mycket tålmodiga, känsliga och 

omsorgsfulla. Möjligheter att ställa frågor och att ha en bra relation med sjuksköterskor var 

positivt (Liu et al., 2012). Vid vård i livets slutskede är det viktigt att sjuksköterskor har en 

förmåga att skapa en stödjande relation till närstående och den sjuke (Hanratty & Higginson, 

1997). Travelbee (1972) ser varje människa som en unik individ. För att sjuksköterskan ska 

kunna se sina medmänniskor krävs att hon/han ser individen som en medmänniska och inte 

som närstående. Först då kan de mötas. Det första mötet är viktigt, det ger ett första intryck 

och där sjuksköterskan behöver kunna intressera sig för individen som person. Saknar 

sjuksköterskan förmåga att se närstående som en unik individ blir omsorgen opersonlig ytlig 

och mekanisk. 
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Kompetens 

Närstående behöver stöd för att att vårda den sjuke vid livet slutskede. Ofta har närstående 

stora förväntningar och förlitar sig på att vårdpersonal har hög yrkesskicklighet och 

kompetens i palliativ vård (Thompson et al., 2008). När närstående var tillfredsställda med 

sjuksköterskans insats vid vård i livets slutskede kände de tillit och trygghet (Borstrand et al., 

2009). Det är viktigt för närstående att ha tillit och att kunna lita på sjuksköterskor (Steindal et 

al., 2010). Personalens kompetens, tillgänglighet och utbud av tjänster värderades högt av 

närstående (Millberg et al., 2003) och bristande kunskap hos vårdarna har bidragit till 

otrygghet (Thompson et al., 2008).  Travelbees (1972) teori är överförbar till resultaten, 

sjuksköterskors förmåga att skapa en god mellanmänsklig relation till den sjuke och 

närstående skapar goda förutsättningar för god omvårdnad. Sjuksköterskor med goda 

kunskaper och bra kompetens är essentiellt vid vård i livets slutskede.  

 

Resultatet visade att närstående önskade samma information om sjukdomsförlopp och 

planering. Kompetens, bemötande och medicinsk behandling var lika viktiga för båda 

grupperna. Gällande avlastning fanns det däremot en skillnad mellan särskilt boende och 

hemsjukvård. Närstående på särskilt boende kände ofta att de behövde vara närvarande och 

övervaka för att vården skulle bli rätt utförd och de hade mer dåligt samvete. I hemsjukvården 

däremot var närstående trötta och slitna. I övrigt påvisades inte några stora skillnader mellan 

de olika kontexterna. 

 

 

 

Förslag till vidare forskning 

Resultatet av litteraturstudien visar att närstående önskar information angående vad som kan 

förväntas i sjukdomsförloppet, vilka symtom som kan uppstå och en plan för lindrande av 

symtom vid vård av den sjuke i livets slut. Det vore intressant att få veta mer om hur 

sjuksköterskor ska kunna ge god individuellt anpassad information till närstående eftersom 

det skiljer sig åt vad närstående tycker är god information. Det är även önskvärt att undersöka 

vad som händer med närstående när de inte får rätt form av avlastning i vårdandet, för att 

förhindra ohälsa. En enkätundersökning som behandlar hur närstående upplever 

sjuksköterskors informativa förmåga är ett förslag till vidare forskning. Vi anser även att det 

behövs mer utbildning i palliativ vård för sjuksköterskor under utbildning och i arbetslivet, för 



 

19 
 

att kunna ge god palliativ vård i hemmet. 

 

 

SLUTSATS 

Att vårda en person i livets slut är krävande för närstående de har ofta en känsla av att inte 

räcka till, att inte kunna påverka. Önskan att kunna förändra situationen och viljan att göra 

gott för den sjuke är stor. Närståendes hälsa påverkas, ofta känns ansvaret tungt vilket kan 

bidra till utmattning och oro. Det förekommer även en oro för hur framtiden ska te sig hur det 

ska gå med ekonomin i framtiden. I vårdandet är även en stor sorg närvarande, sorg över att 

förlora en god vän, livskamrat eller förälder. Många närstående har ingen erfarenhet i att 

vårda, de vet inte vad som väntas i livets slut. Det ställer höga krav på sjuksköterskor att 

bekräfta närstående och ge individuellt anpassad information i rätt mängd. Sjuksköterskor får 

inte anta att närstående ser det vi ser och förstår vad det innebär i de skeden där den sjuke blir 

försämrad. Närstående behöver stöd i vårdandet för att få kännedom om vilka behov den sjuke 

har för att kunna vårda. Sjuksköterskans bemötande är centralt för hela vårdandet, det är 

väsentligt för närståendes upplevelser av trygghet eller otrygghet. Oavsett om bemötandet 

upplevs bra eller dåligt har det en stor påverkan på närståendes upplevelse. Palliativ vård skall 

ses som en helhet. Det är en helhet som ska vårda inte bara den sjuke utan en hel enhet i form 

av den sjuke och närstående med allt vad det innebär för dagen. 

Det är utmanande för sjuksköterskor att möta närstående vid vård i livets slutskede i hemmet 

och kunna erbjuda dem det stöd som de behöver.   
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Bilaga 1: Litteratursökning 

Tabell 1: sökningar i Cinahl sökningsperiod 2013-02-12 till 2013-03-24 

Sök 

nr 

Sökord  Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

använda 

artiklar 

Artikel 

nr. 

1 Home nursing 2314 0 0 0 0 0 

2 Terminal care 695 0 0 0 0 0 

3 Family relations 1531 0 0 0 0 0 

4 1 and 2 87 0 0 0 0 0 

5 1 and 3 89 0 0 0 0 0 

6 2 and 3 94 0 0 0 0 0 

7 1and 2 and 3 7 7 7 5 2 3,10, 

8 MH”caregivers/

PF” 

759 0 0 0 0 0 

9 7 and 8 1 1 1 1 1 3 

MH = MeSH Headings      PF = Psychololgical factors 



 

 
 

Tabell 2: Sökningar i SveMed+ Sökningsperiod 2013-02-22 – 2013-03-26 

Sök nr Sökord 

Antal  

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lista 

artiklar 

Antal 

använda 

artiklar 

Artikel 

nr. 

1 Home 

nursing 

fritext 

213 0 0 0 0 0 

2 Family 

relations 

fritext 

229 0 0 0 0 0 

3 Terminal 

care 

fritext 

63 0 0 0 0 0 

4 1 and 2 22 22 8 4 3 1,7,9 

5 1 and 3 15 15 8 4 3 1,7,9 

6 2 and 3  

 

17 17 6 4 3 1,7,9 

7 1and2 and3 4 4 4 4 3 1,7, 9,  



 

 
 

8 Caregiver 

psychological 

factors 

7 7 2 0 0 0 

9 7 and 8 0 0 0 0 0 0 

 

 

Tabell 3: Sökningar i PubMed Sökningsperiod 2013-02-18 till 13-03-24 

Sök nr Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

använda 

artiklar 

Artikel 

nr 

1  Home 

nursing 

4095 0 0 0 0 0 

2      Family 

relations 

8875 0 0 0 0 0 

3 Terminal 

care 

2300 0 0 0 0 0 

4 1 and2 270 0 0 0 0 0 

5 1 and 3 232 0 0 0 0 0 



 

 
 

6 2 and 3 238 0 0 0 0 0 

7 1and 2and 3 37 37 29 20 8 2, 3, 4, 

5, 6, 8, 

10,11. 

8 Caregiver 

psychological 

factors 

3992 0 0 0 0 0 

9 7 and 8  11 11 5 0 0 0 

 

 

Tabell 4: Sökning i PsycINFO Sökningsperiod 2013-03-24 

Sök nr Sökord 

Antal  

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

använda 

artiklar 

Aritkel 

nr. 

1 Home 

nursing 

2042 0 0 0 0 0 

2 Family 

relations 

2861 0 0 0 0 0 



 

 
 

3 Terminal 

care 

92 0 0 0 0 0 

4 1and 2   13 13 0 0 0 0 

5 1 and 3 4 4 0 0 0 0 

6 2 and 3 0 0 0 0 0 0 

7 1and2 and3  0 0 0 0 0 0 

8 Caregivers 

psycholocical 

factors 

1 1 0 0 0 0 

9 7 and 8 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  



 

 
 

Bilaga 2 

 

GRANSKNINGSMALL: KVALITATIVA ARTIKLAR 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 

Natur och Kultur. 

 

Ja-svar ger 1 poäng. Nej svar ger 0 p. Max 27 p. 

A. Syftet med studien?  Väl beskrivet? 1p 

Vilket kvalitativ metod använts? Väl beskrivet? 1 p. 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja 1 p              Nej 0 p. 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydlig beskrivna? (Inklusions-och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna). 1 p. 

Var genomfördes undersökningen?  Väl beskrivet ? 1 p.  

Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 1p 

Vilken urvalsmetod användes? Väl beskrivet?  1p 

Strategiskt urval 

Snöbollsurval 

Teoretiskt urval 

Ej angivet 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant 

demografisk bakgrund.) 

Är undersökningsgruppen lämplig?  

Ja 1p         Nej 0p 

 

C. Metod för datainsamling 

Är fält arbete tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)?  

Ja 1p    Nej 0p 

Beskriv:  

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 1 p. 

Beskriv: 

Ange datainsamlingsmetod: Väl beskrivet? 1 p 



 

 
 

Ostrukturerade intervjuer 

Halvstrukturerade intervjuer 

Fokusgrupper 

Observationer 

Video-/bandspelning 

Skrivna texter eller teckningar 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?  

Ja 1p      Nej  0 p 

 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Ange om: 

Teman är utvecklade som begrepp. 1 p. 

Det finns episodiskt presenterade citat. 1 p. 

De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna beskrivna. 1 p. 

Svaren kodade 1 p. 

 

Resultatbeskrivning: 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja 1p   Nej  0p. 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges). 

Ja  1p   Nej 0p. 

Är resultaten  pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja 1p   Nej 0 p. 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja  1p Nej  0 p. 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja  1p Nej 0p. 

Är teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja  1p  Nej  0 p. 

 

E. Utvärdering  

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 



 

 
 

Ja  1p  Nej  0 p. 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja 1p Nej  0 p. 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja  1p   Nej  0 p. 

Diskuteras metodiska brister och risk för bias? 

Ja  1p  Nej  0 p. 

Finns risk för bias? 

Ja 1p  Nej 0 p. 

Viken slutsats drar författaren? 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja   Nej  

Om nej varför inte? 

Ska artikelns inkluderas? 

Ja Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3 

GRANSKNINGSMALL: KVANTITAVA ARTIKLAR – KVASI-EXPERIMENTELLA 

STUDIER 

Forsberg, C, & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 

Natur och Kultur. 

 

Ja-svar ger 1 p. Nej-svar ger 0 p. Max 17   

A. Syfte med studien?  Tydligt beskrivet? 1p 

Är frågeställningar tydligt beskrivna? Ja 1p Nej 0 

            Är designen lämplig utifrån syfte?  Ja 1p  Nej 0 

 

B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna?  1p 

Vilka är exklusionskreterierna? 1p 

Vilka är urvalsmetod användes? Väl beskrivet? 1p 

Randomiserat urval 

Obundet slumpmässigt urval 

Kvoturval 

Klusterurval 

Konsekutivt urval 

Urvalet ej beskrivet  

Är undersökningsgruppen representativ? Ja 1p Nej 0 p 

           Var genomfördes undersökningen? Väl beskrivet? 1p  

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? Väl beskrivet 1p 

C. Mätmetoder 

Vilka metoder användes?   

Var reliabiliteten beräknad? Ja 1p Nej 0 p 

Var validiteten diskuterad? Ja 1p Nej 0 p 

 

D. Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna?  Ja 1 p Nej 0 p 

Om nej, vilka skillnaden fanns? 

Hur stort var bortfallet? 

Finns en bortfallsanalys? Ja 1p Nej 0 p    



 

 
 

Var den statistiska analysen lämplig? Ja 1 p Nej 0 p   

Om nej, varför inte? 

Vilka var huvudresultaten? 

Erhölls signifikanta skillnader?  Ja 1p Nej 0 p  

Om Ja vilka variabler? 

Vilka slutsatser drar författaren?¨ 

Instämmer du?  Ja 1p Nej 0 p 

 

E. Utvärdering 

      Kan resultaten generaliseras till annan population? Ja 1 p Nej 0p 

      Kan resultaten ha klinisk betydelse? Ja  Nej  

Ska denna artikeln inkluderas i litteraturstudien? Ja  Nej  

Motivera varför eller varför inte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 4: ARTIKELMATRIS 

 

Nr Författare, 

år, land 

Tidskrift, 

titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Borstand., Berg 

(2009). Sverige 
Vård i Norden: 

Närståendes 

erfarenheter av ett 

palliativt 

hemsjukvårds-

team. 

Att belysa 

närståendes 

erfarenheter av ett 

palliativt 

hemsjukvårdsteam. 

Kvalitativ innehålls 

analys med 

ostrukturerad 

intervjuer på ca 25-75 

minuter där 13 

närstående deltog. 

Närstående var 

nöjda med muntlig 

och skriftlig 

information samt 

upplevde stöd när 

de fick 

information om 

den sjuke.  

Hög  

25/27 92% 

2 Edward., Olson., 

Koop., & 

Northcott. (2012). 

Canada. 

Cancer Nursing: 

Patient and family 

caregiver decision 

in the context of 

advanced cancer. 

Att förstå vad som 

var avgörande vid 

beslutsfattande i det 

dagliga livet mellan 

den sjuke och 

närstående. 

Kvalitativ studie med 

induktiv metod 

baserad på Grounded 

theory. Teoretiskt 

urval med 

ostrukturerad 

intervjuer på ca 1-2 

timmar där deltog 13 

deltagare. 

Närstående och 

patienter upplevde 

att deras oro 

minskade när de 

fick tydlig 

information och 

stöd från 

sjuksköterskor.  

Hög  

24/27 88/% 

3 Epiphaniou., 

Hamilton., 

Bridger., 

Robinson., Rob., 

Beynon., 

Higginson., & 

Harding. 

(2012) London 

UK 

International 

Journal of 

Palliative Nursing: 

Adjusting to 

caregiving role: 

the importance of 

coping and 

support. 

Att identifiera 

informella 

vårdgivares coping 

och stödmekanismer 

för att upplysa om 

deras omfattande 

utveckling. 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerad 

intervjuer på ca 30-90 

minuter där 20 

informella vårdare 

deltog. Intervjuer 

bandinspelades, 

transkriberades 

ordagrant och 

använde NVIVO 9 

software för data 

analys.  

Närstående 

upplevde att de 

fick professionellt 

stöd av 

sjuksköterskor vid 

vård av den sjuke i 

livets slutskede 

Hög  

26/27 96% 

4 Gou., Philip., & 

Reed. (2010).  

China, USA 

Journal of Nursing 

Care Quality: End-

of-Life caregiver 

interactions with 

health care 

providers. 

Learning from bad. 

Att beskriva 

familjens 

upplevelser vid vård 

i livets slutskede och 

samspel med 

vårdpersonal utanför 

hospice. 

Kvalitativ studie med 

explorativ/deskriptiv 

metod med 

semistrukturerad 

intervjuer på ca 

45minuter till 2 

timmar där deltog 27 

närståendevårdare. 

Intervjuer 

bandinspelades och 

transkriberades 

ordagrant. Konstant 

jämförande analys 

användes som metod. 

Stöd förmedlas av 

sjuksköterskor på 

olika sätt, genom 

uppmuntran vid 

svåra utmaningar. 

Vid vård av den  

sjuke och genom 

information för att 

underlätta för 

närstående att fatta 

beslut. 

Hög 

24/27 88% 

5 Lau et al. (2009). 

USA 
The Journals of 

Gerontology 

Series: 

Psychological 

Sciences and 

Social Sciences. 

Family caregiver 

skills in 

medication 

management for 

Hospice patients: 

A qvalitative study 

a construct.  

Att undersöka 

närståendes kunskap 

och förståelse 

gällande 

läkemedels-

hanteringen. 

Kvalitativ strategisk 

studie med 

semistrukturerad 

intervjuer på ca 1 

timma där deltog 44 

deltagare. Intervjuer 

bandinspelades och 

transkriberades 

ordagrant samt 

analyserades med 

hjälp av 

innehållsanalys. 

Flera närstående 

upplevde stöd när 

sjuksköterskor gav 

information om 

den sjukes 

sjukdoms tillstånd. 

Några närstående 

upplevde att de var 

dåligt förberedda 

vid livets 

slutskede p g a 

bristande 

information.  

Hög 

24/27 88% 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

6 Liu, L.M., 

Guarino., & 

Lopez. (2012). 

USA. 

Clinical Nursing 

Research: Family 

satisfaction with 

care provided by 

nursing 

practitioners to 

nursing home 

residents with 

Dementia at the 

end of life. 

Att undersöka 

familjens 

tillfredställelse vid 

vård av dementa på 

sjukhem som ges av 

sjuksköterskor 

Kvalitativ studie med 

retrospektiv och 

deskriptiv design för 

att samla både 

kvalitativ och 

kvantitativ data. 

Enkät med öppna 

frågor där deltog 131 

familjemedlemmar. 

Deskriptiv statistik 

användes för analys. 

Svaren till öppna 

frågor transkriberades 

ordagrant för analys. 

Närstående var 

tillfredsställda 

med 

sjuksköterskors 

bemötande av 

deras anhöriga. 

Närstående kände 

sig tillfredsställda 

när de kunde ställa 

frågor till 

sjuksköterskor och 

fick information 

om den sjuke. 

Hög 

24/27 88% 

7 Midtbust., 

Lykkeslet., & 

Skovdahl. (2011). 

Norge 

Nordisk Tidskrift 

for 

Helseforskning: 

”Med mobilen i 

lomma” 

Pårörendes 

erfaringer når en 

av nära dör i 

sykehjem. 

Att öka förståelsen 

för hur det 

upplevdes att vara 

anhörig vid livet slut 

på sjukhem.  

Kvalitativ studie med 

semistrukturerad 

individuell intervjuer 

av sex närstående. 

Intervjuerna 

bandinspelades och 

transkriberades 

ordagrant. 

Datamaterialet 

analyserades med 

hjälp av 

innehållsanalys. 

Flera närstående 

upplevde 

tillfredställelse när 

de hölls 

informerad om 

den sjukes 

sjukdomsstatus. 

Några närstående 

betonade vikten av 

att få respekt och 

stöd för  valen de 

gjorde till sina 

nära. 

Hög 

22/27 81% 

8 Shield., Wetle., 

Teno,J., Miller., 

& Welch. (2010). 

USA. 

Journal of 

Palliative 

Medicine: Vigilant 

at the end of life: 

Family advocacy 

in the nursing 

home. 

En uppföljning av 

tidigare studien som 

fokuserade på 

familjemedlemmars 

uppfattningar av 

vård i livet slutskede 

för sin avlidna 

familjemedlem. 

Kvalitativ studie som 

en uppföljning till en 

tidigare kvantitativ 

studie med kvalitativ 

telefon intervjuer på 

35-90 minuter där 

deltog 54 personer. 

Intervjuerna 

bandinspelades, 

analyserades och 

kodades med hjälp av 

Atlas.ti ethnographic 

software. 

Svårigheter att få 

information, 

vilseledande 

information och 

försenade remisser 

ansåg av 

närstående som 

problem. 

Emotionellt stöd 

och 

symtomlindring 

upplevdes positivt 

av flera 

närstående. 

Medel 

21/27 77% 

9 Stiendal., & 

Sörbye. (2010). 

Norge. 

Sykepleien 

Forskning, Er 

sykehjemmet et 

verdig sted å dö? 

Att belysa 

överflyttning från 

sjukhem till sjukhus 

vid livets slut och 

diskutera faktorer 

som kan bidra till att 

anhöriga upplever  

att deras nära får en 

värdig död på 

sjukhem. 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer på ca 20-

120 minuter med 20 

deltagare. 

Intervjuerna 

antecknades. 

Analyserades med 

hjälp av Innehålls 

analys. 

Att närståendes 

bekymmer inte tas 

på allvar av 

vårdpersonal 

upplevdes som ett 

problem av flera 

närstående. Några 

närstående var 

nöjda med 

sjuksköterskors 

professionella 

förhållningssätt. 

Hög 

22/27 81% 

10  Thompson,. 

McClement., 

Chochinov. 

(2011) Canada.  

Clinical Journal 

Nursing Research: 

How respect and 

kindness are 

experienced at the 

end of life by 

nursing home 

residents.  

Att undersöka 

faktorer som är 

sammankopplade 

med att behandlas 

med respekt och 

vänlighet den sista 

månaden på 

sjukhem. 

Kvantitativ studie 

med telefon och 

personlig intervjuer 

på ca 20-120 minuter 

med 208 deltagare. 

Deskriptiv statistik, 

Chi-square test och 

SPSS version 18 

används för data 

analys. 

Tydlig och rätt 

mängd 

information samt 

information om 

hur känslor skulle 

hanteras efter 

döden upplevdes 

av flera närstående 

som stöd. 

Hög 

16/17 94% 



 

 
 

11 Thompson., 

Menec., 

Chochinov.,  Mc 

Clement. (2008), 

Canada 

Journal of 

Gerontological 

Nursing: Family 

Satisfaction with 

care of dying loved 

one in nursing 

homes: What 

makes the 

difference? 

Att undersöka 

övergripande teman 

som påverkade 

närståendes 

tillfredställelse med 

vården. 

Kvalitativ studie där 

tre fokusgrupper 

samtalade ca 87 

minuter. Där deltog 

14 personer. Med 

hjälp av Likert scales 

placerades 

deltagarna. I olika 

grupper de som var 

missnöjda och de som 

var nöjda med 

vården. 

Innehållsanalys 

används som metod. 

Två nöjda 

fokusgrupper 

upplevde stöd i 

form av god 

information. 

Medan en 

missnöjda 

fokusgrupper 

upplevde bristande 

information och 

kontinuitet vid 

vård i livet slut. 

Hög 

25/27 93% 

 

 

 


