
 

 

 

 

Självständigt arbete 15 Hp 

Palliativ vård av äldre 
En litteraturstudie av anhörigas erfarenheter 
 

Författare: Herman Björksved, 

Samuel Gustafsson, Kim Newstam 

Termin: HT14 

Ämne: Vårdvetenskap 

Nivå:Kandidat 

Kurskod: 2VÅ60E 



  
 

 

Abstrakt 

Familjemedlemmar är en del av den palliativa vårdprocessen och det är därför viktigt att 

ta del av deras erfarenheter och upplevelser. Syftet med studien var att belysa 

familjemedlemmars upplevelser och erfarenheter när en äldre närstående vårdas i den 

palliativa vårdprocessen.Den metod som användes var en systematisk literatturstudie 

över 10 vetenskapliga artiklar och genomfördes med ett induktivt förhållningssätt. 

Resultat presenteras i sex övergripande kategorier utifrån familjemedlemmars 

upplevelser och erfarenheter av den palliativa vårdprocessen av deras äldre närstående. 

Dessa är kommunikation, oro, stöd, personalens påverkan, döden som lättnad och 

delaktighet. Dessa kategorier kan ses som en helhet då de påverkar varandra. Vidare 

forskning behövs för mer individanpassad palliativ vårdprocess, samt att 

familjemedlemmar bör involveras från början i denna process och att personal bör vara 

lyhörd inför deras behov.  

Nyckelord 

Palliativ vård, Familjen, Äldre  
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1 Inledning 

Att involvera närstående i den palliativa vårdprocessen är utifrån våra erfarenheter svårt 

men viktigt då även deras situation påverkas när en anhörig drabbas av sjukdom. 

Sjuksköterskeutbildningen poängterar vikten av ett helhetsperspektiv, detta innebär att 

även närstående bör involveras i patientens vård och omsorg samt att sjuksköterskan 

uppmärksammar de närståendes behov (LNU, 2010). Denna litteraturstudie omfattar 

anhöriga till äldre palliativa patienter då merparten av de som går bort är 65 år eller 

äldre (Socialstyrelsen, 2014). Milberg och Campbell-Chiru (2012) skriver att palliativa 

patienter har stor inverkan på närståendes hälsa och närstående i sin tur påverkar 

patientens livskvalité i livets slutskede. En sjuksköterska kommer hamna i flera olika 

vårdsituationer däribland den palliativa vårdprocessen. Därför anses det valda ämnet 

intressant att studera. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Palliativ vård 

Begreppet palliativ härstammar från latinets Pallium som kan översättas till kappa, täcke 

eller mantel och innebörden av dessa tre begrepp är att täcka över. I palliativ vårdkontext 

innebär det att täcka över patientens symtom, dvs lindra lidande och öka välbefinnande 

(Twycross, 1998; Sandman & Woods, 2003). Öhlén (2013) skriver att lindra lidande ofta är 

det centrala målet i palliativ vård. Vidare beskrivs lidande som något individualiserat, 

subjektivt och komplext. Lidande hänger ihop med smärta och finns i fyra dimensioner 

(Henoch, 2013). Dessa fyra lyfts även fram av Strang (2012) som skriver att 

sjuksköterskans professionella förhållningssätt inom palliativ vård innefattar familjen och 

patienten och delas in i dimensionerna; psykisk, fysisk, social, existentiell. Den psykiska 

dimensionen innefattar bland annat sjukdom och förlust, medan den fysiska kan ses som 

övergripande då fysiska symtom kan vara bärare till de andra dimensionerna (Henoch, 

2013). Den sociala dimensionen består av de relationer en individ har men riskerar att 

förlora. Den existentiella dimensionen berör frågor som innefattar  existensen, dessa frågor 

väcks när existensen hotas. Alla dimensionerna påverkar varandra och kommer påverka 

patienten på olika sätt beroende på hur de upplevs. Även då smärta och lidande hänger ihop 

i dessa dimensioner, definieras smärta som ett subjektivt obehag med inslag av emotionella 

upplevelser som uppkommer till följd av skada eller potentiell skada (a.a). En sjuksköterska 

inom den palliativa vården bör utgå från den enskilde individen och dennes närståendes 
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specifika behov för att kunna bygga en förtroendefull relation, detta genom att vara lyhörd 

och lyssna (Strang, 2012). Att lindra lidande ses ofta som ett centralt mål i den palliativa 

vården och genom närståendes berättelser kan lidande aktualiseras. Med detta menas att det 

är viktigt att involvera närståendes perspektiv av den palliativa vårdprocessen, då de kan 

uppleva missnöje, utebliven vård och kränkning från personal som inte patienten upplever. 

Genom att aktualisera lidandet så skapas en möjlighet till att identifiera det som bidrar till 

lidande (Öhlén, 2013). 

Enligt en rapport från Svenska palliativa registret (2013) avlider cirka 1% av Sveriges 

befolkning årligen och uppskattningsvis skulle 80% av dessa behöva palliativ vård. Den 

palliativa vården sträcker sig från öppen-, sluten- och kommunalvård och en stor del av de 

döende tillbringar den sista tiden i den kommunalavård där ett välkänt problem är brist på 

läkarstöd. Dessutom är brister på sjukhusplatser för långtidspatienter begränsat vilket gör att 

många äldre kommer att tillbringa sina sista två veckor i livet  mellan kortvariga 

sjukhusplatser och hemsjukvård samt förflyttningar däremellan för att sedan avlida på 

sjukhuset (a.a). 

1.1.2 Den palliativa vårdens grund 

Grunden till den palliativa vården vilar på en familjefokuserad omvårdnad där fokus på 

patienten och familjen kommer före sjukdomen (Krammer, Martiness, Ring-Hurn & 

Williams, 2010). Familjefokuserad omvårdnad innebär att se familjen som en helhet 

(Wright, Watson & Bell, 2011). Öquist (2008) nämner att den antika filosofen Aristoteles sa 

”helheten är större än summan av delarna.” (s.9), detta filosofiska uttalande har varit en 

utgångspunkt i utformningen av systemteorin, där det beskrivs att om något händer den 

enskilda delen påverkas helheten. Det är genom ett systemiskt tänkande som synen på 

världen ses i flera helheter, dvs. oavsett innehållet i helheten så är samspelet mellan 

stukturen och funktionen det som är avgörande. Detta gör att varje enskild individ kan ses 

som en del av en helhet. Dessa individer skapar sin egen verklighet och påverkar därigenom 

även helheten. Att kunna se de enskilda individerna i ett samspel med varandra skapar den 

helheten som de befinner sig i (Senge 1990, refererad i Öquist 2008, 9). Senge menar alltså 

att den bakomliggande strukturen i hög grad påverkar beteendet hos människor. Ur ett 

omvårdnadsperspektiv innebär detta att om en familjemedlem vårdas i palliativ vård, så 

påverkas de personer som finns i patientens omgivning på ett eller annat sätt, detta betyder 

att patienten och familjemedlemmarna ses som en enhet och vården bör fokusera på alla 

delarna (Benzein, 2013). 

Även om palliativ vård och palliativ medicin betecknar vård av döende (Sandman & 

Woods, 2003) så tar Strang (2012) upp att ett palliativt förhållningssätt i tidiga skeden av en 
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sjukdom kan appliceras parallellt med sjukdomsspecifik behandling för att gynna patientens 

välbefinnande. Detta då det palliativa förhållningssättet innebär att sjuksköterskan ska 

stödja både patient och anhöriga. Att stödja innebär att sjuksköterskan ska visa tilltro, föra 

samtal, vara tyst aktivt närvarande och se helheten (a.a). Den helhetsvård som palliativ vård 

innebär, grundar sig i fyra palliativa hörnstenar (WHO 1998, refererad i Strang 2012, ).: 

·         Symtomlindring: Syftar till att lindra smärta, såväl som fysisk, psykisk och existentiell. 

Symtomlindringens innebörd är att den sista tiden i livet ska främja patienten och inte 

fördröja eller förkorta livet. 

·         Närståendestöd: Att se patient och närstående som en enhet. Syftet är som innan att 

främja patienten och detta kan göras med praktiskt stöd och samtalsstöd till patienten 

och anhöriga. Eftersom familjens upplevelser påverkar patienten, så är det viktigt med 

en helhetsvård som inkluderar familjefokuserad omvårdnad. Det är även viktigt att ha i 

åtanke att den palliativa vården inte slutar när patienten avlider pga. att närståendestödet 

fortfarande behövs, då det finns en ökad risk för sjuklighet efter ett dödsfall, vilket i sin 

tur kan leda till att de anhöriga behöver vårdas på sjukhus. 

·         Teamarbete: Att arbeta i ett arbetslag innebär att vara medveten om att ingen kan allt, 

dock har alla något att komma med. Det syftar till att kunna ta del av varandras 

kunskaper och kompetenser i olika professioner för att på bästa sätt tillgodose 

patientens och anhörigas behov. 

·         Relation och kommunikation: Den sista hörnstenen är kanske den viktigaste. Utan 

kommunikation fallerar de resterande hörnstenarna och varken anhöriga eller patienters 

behov kan tillgodoses. Kommunikation innebär en överföring av information. 

Informationen kan överföras via ett fysiskt medium till antingen människor, djur eller 

apparater (Fiske 2000 refererad i Andershed, Ternstedt & Håkansson 2013, 431). 

Strang (2012) skriver att alla fyra hörnstenar ses som en helhet, vilket innebär att de 

påverkar varandra och påverkar hur vården blir. Lundh Hagelind, Tishelman, Rasmussen 

och Lindqvist (2013) skriver att även då den palliativa vården vilar på dessa hörnstenar är 

det viktigt att inkludera de fyra dimensionerna för att vården ska ses som en helhet. Ses 

endast hörnstenarna eller dimensionerna förlorar vården helheten och brister. Vidare skriver 

Lundh Hagelind et al (2013) att även om hörnstenarna är välutvecklade och väsentliga, så 

täcks inte alla områden som innefattas i den palliativa vården upp varken i utbildning eller i 

diskussioner. 
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1.1.3 Palliativa vårdprocessen 

Svenska palliativaregistret (2011) beskriver den palliativa vårdprocessen som den palliativa 

vårdens helhet. Det vill säga från att den palliativa vården startar och en identifiering av den 

palliativa patienten sker, till att ett brytpunktsamtal med anhöriga och patienten skett. För 

att sedan övergå till att på bästa sätt uppfylla anhörigas och patientens behov, tills dessa är 

tillgodosedda (a.a). Med detta sagt så fortsätter alltså den palliativa vårdprocessen efter att 

patienten avlidit då anhörigas behov fortfarande ska tillgodoses (a.a).  

Den palliativa vården är indelad i två faser; den tidiga fasen och den sena fasen. Den tidiga 

fasen grundar sig på om patienten har en obotlig sjukdom eller skada, men varierar utifrån 

patientens unika situation och livsstil. Den sena fasen skrider till verket efter en brytpunkt, 

där patienten och anhöriga blir medvetna om situationen och vården övergår från att vara 

livsförlängande till att vara lindrande (Socialstyrelsen, 2013). 

1.1.4 Närstående i den palliativa vården 

Sand och Strang (2013) tar upp att närstående vid palliativ vård lätt hamnar vid sidan 

om trots att det framkommer tydligt i den palliativa vårdens grund att närståendestöd 

ska vara en del av vården. Uppmärksamheten hamnar på den som är döende men stödet 

som närstående behöver är ofta liknande det som patienten ska få(a.a). Författarna tar 

upp att det är vanligt att närstående bearbetar situationen genom att ta ansvar och 

engagera sig i vården, detta för att få en känsla av kontroll över situationen. Sand och 

Strang (2013) tar upp att närståendes förståelse för vad som händer brister då de inte 

känner av de fysiska symtom som den palliativa patienten kan uppfatta, vilket leder till 

att patienten har bra och dåliga dagar som inte framkommer lika tydligt för de 

närstående. Att de närstående inte känner av tillståndet gör att de behöver vägledning 

och information kring sjukdomsförloppet. Strang (2012) beskriver att närstående och 

patienten ofta upplever att de närstående känner en större oro än patienten själv, vilket i 

sin tur kan påverka patienten och de närståendes välmående. 

1.1.5 Professioner inom palliativ vård 

De olika professionerna som ingår i det palliativa teamet kan variera beroende vilka 

professioner som knyts till patientens utifrån dennes behov. Medlemmar i ett palliativt 

team kan bestå av allt ifrån läkaren som ska leda det medicinska arbetet till dietist, 

arbetsterapeut och kurator som tar vid då problem uppstår som rör dessa professioner. 

Oavsett teamets utformning ska det finnas ett gemensamt palliativt förhållningssätt 

(Thorén Todoulos, 2008). Vilket innebär att personalen har en helhetssyn på människan 
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genom att stödja individen att leva med värdighet och med det största välbefinnande i 

situationen fram till livets slut, oavsett ålder och diagnos (Palliativaregistret, u.å.).  

Ett fungerande team kännetecknas av att patient och anhöriga upplever det som en 

helhet, där rätt ”kugge” tar vid automatiskt då nya bekymmer uppstår. Detta utan att de 

behöver bekymra sig över vilken av de olika professionerna som tar vid Thorén 

Todoulos (2008) skriver att sjuksköterskans roll i det palliativa vården kan beskrivas 

utifrån dessa olika inriktningar: relationsskapande, stödjande, kommunikativa och 

koordinerande.  

En central del i sjuksköterskan roll är att skapa förtroendefulla relationer. Även om 

relationerna inte alltid blir förtroendefulla ska det alltid vara sjuksköterskans strävan 

och för att uppnå detta krävs det att sjuksköterskan är beredd sätta sig in i patientens 

situation, att hitta en gemensam nämnare. För att stödja patienten, familjen och teamets 

medlemmar finns det många olika tillvägagångssätt för sjuksköterskan. Tex genom att 

använda sin kompetens till att informera om vilka möjligheter som trots allt finns eller 

bara vara närvarande. Den stödjande omvårdanden behöver inte alltid fyllas med ord, 

ibland räcker det med den fysiska närvaron. En annan viktig roll rör kommunikationen, 

både verbal och icke verbal. Sjuksköterskan inom palliativ verksamhet bör ha kunskap 

om kommunikation och om patientens och de anhörigas perspektiv på kommunikation. 

Fingertoppskänsla, ödmjukhet, respekt och närvaro är viktiga begrepp när det handlar 

om den kommunikativa delen. Ofta kallas sjuksköterskan för “spindeln i nätet” och har 

ofta den största koordinerande funktionen. Det är tex sjuksköterskan som gör den första 

bedömningen, hon/han bör redan då veta vilken typ av problematik det handlar om och 

vilka insatser som kan bli aktuella. Sjuksköterskan bör även kunna bedöma om 

situationen är akut, om någon av teamets övriga medlemmar behöver kontaktas eller om 

det behövs en bedside bedömning. (Friedrichsen, 2008).  

1.1.6 Åldersberoende palliativ vård 

I dagsläget går det inte att finna en enhällig definition av äldre, det vill säga vid vilken 

ålder är en person äldre. Beroende på vilken organisation/myndighet ges olika 

definitioner. World Health Organization (2015) skriver att de flesta utvecklade länder 

har accepterat 65 år som definition av äldre eller äldre person. I arbetets 

litteratursökning och brödtext är utgångspunkten beträffande ordet äldre 65+.  

Det som skiljer äldre från yngre och medelålders patienten är att vårdtiden ofta är 

relativt längre hos äldre (Larsson & Rundgren, 2010).  Den palliativa vården i Sverige 
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skiljer sig i den utsträckning att de äldres sjukdomar oftast varierar mer än vad yngres 

gör. Dessutom missas brytpunktsamtal, symtomskattning, vidbehovsordinationer, 

smärtskattning, konsultstöd, efterlevnadssamtal oftare hos äldre än hos yngre (svenska 

palliativaregistret, 2013). 

Att vårdpersonalen dessutom oftast är yngre och skulle kunna vara patientens barnbarn, kan 

leda till språkliga missförstånd och generationsmotsättningar. Dessa brister tillsammans 

med brister i vårdmiljö kan få omfattande negativa konsekvenser för den äldre (Larsson & 

Rundgren, 2010). Andersson (2013) tar även upp att det förekommer problem i form av 

kvalitetsbrist på insatser och ej individanpassad vård. Vilket även syns på de palliativa 

hörnstenarna då en individanpassad vård inte presenteras. Att den palliativa vården är 

oberoende av diagnos och ålder och att den ska vara individanpassad skriver Socialstyrelsen 

(2014) vara väsentligt, dock presenterar de att annalkande död på vårdanläggningar i 

Sverige sällan uppmärksammas hos äldre. Information om den annalkande döden uteblev 

12-95% av gångerna och efterlevnadssamtal uteblev 0-100% av gångerna beroende på 

vilken kommun i Sverige man bor i. Andersson (2013) tar upp att det förekommer en brist i 

samverkan mellan olika vårdinrättningar som bidrar till negativ inverkan på livskvalitén hos 

patienten och familjen. Vidare beskriver (a.a) att en ökad samverkan mellan de olika 

vårdinrättningarna är av största vikt för att ge god vård och omsorg till den äldre. För att 

främja en äldres livskvalité i livets slutskede är det viktigt att visa hänsyn till vem personen 

är, dennes totala lidande och sociala relationer. 

1.1.7 Relevanta begrepp 

För att kunna se vården ur ett familjeperspektiv måste begreppen familj, anhöriga och 

närstående definieras. En definition som Wright et al. (2011) beskriver är att familjen kan 

bestå av dem som säger sig vara en del av den. Denna definition innebär att en familj inte 

behöver bestå utav blodsband eller äktenskap utan att det är upp till den enskilde att besluta 

vilka som inkluderas i familjen. Socialstyrelsen (2004a) beskriver att en närstående 

definieras som en individ som den enskilde har en nära relation med. Anhöriga definieras 

enligt Socialstyrelsen (2004b) som de inom familjen eller närmaste släkten. Dessa tre 

definitioner anser vi ha samma innebörd, därför väljer vi att utgå från begreppen familj och 

familjemedlemmar vidare i arbetet. 

1.1.8 Teoretisk referensram 

Den referensram som detta arbeta kommer utgå från är Wright, Watson och Bells 

(2011) beskrivning av familjefokuserad omvårdnad som kan delas in i familjecentrerad- 

och familjerelaterad omvårdnad. Familjecentrerad omvårdnad innebär att familjen ses 
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som en helhet där enskilda familjemedlemmar och familj fokuseras samtidigt och 

påverkar varandra. Wright et al (2011) tar upp att familjens föreställningar kring 

prognosen är grunden i vilka förväntningar de får på sjukdomsförloppet. Vidare 

beskriver de att inom familjefokuserad omvårdnad kan ett alternativ vara att “nämna det 

onämnbara” för att öppna upp för möjligheten att familjen lättare ska samtala om 

döendet, sorgen och det lidande som förknippas med situationen för att på så sätt kunna 

hantera situationen och uttrycka sina farhågor kring förloppet. Både patientens och 

familjens föreställningar påverkar synen på sjukdomsförloppet och kan komma att ha en 

viktig roll i hur det hanteras (a.a). Vidare beskrivs även systemteorin av Wright, Watson 

och Bell (2011) som att allt kan ses som olika system och att familjen i sig kan ses som 

ett system, där de enskilda individerna påverkar helheten. Vi har valt familjefokuserad 

omvårdnad som teoretisk referensram då familj och närståendestöd är en grund i den 

palliativa vården. 

1.2 Problemformulering 

När en person drabbas av obotlig sjukdom och omfattas av den palliativa vården så 

kommer även familjen att bli påverkad på olika sätt då patient och familj kan ses som en 

helhet där delarna påverkar varandra. Det har visat sig finnas stora skillnader nationellt 

avseende kvaliteten på den palliativa vården. Några av de brister som förekommer är att 

annalkande död ej uppmärksammas och att efterlevnadssamtal inte utförs, dessa brister 

förekommer i större utsträckning hos de äldre palliativa patienterna. Merparten av de 

som avlider i Sverige är över 65 år och hos dessa äldre patientgrupper finns ytterligare 

problem i form av kommunikationsbrister och generationsmotsättningar. 

Närståendestöd är en del av den palliativa vården och närstående har möjlighet att ge en 

bild av vården vid livets slutskede och tiden därefter, något som den palliativa patienten 

inte kan ge. Det är då av vikt att belysa anhörigas upplevelser och erfarenheter av den 

palliativa vården för att synliggöra de brister som förekommer för både patient och 

närstående. 

1.3 Syfte 

Att belysa familjemedlemmars upplevelser och erfarenheter när en äldre närstående 

vårdas av professionell vårdpersonal i den palliativa vårdprocessen. 
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2 Metod 

Detta arbete är en systematisk litteraturstudie vilket är en systematisk sökning, 

granskning och sammanställning av relevant forskning inom ett ämne(Forsberg & 

Wengström, 2013). I denna litteraturstudie har det systematiska tillvägagångssättet 

tillämpats.  

2.1 Sökstrategi 

Via ämnesguiden på universitetsbiblioteket valdes kategorin hälso- och vårdvetenskap 

för att hitta databaser som passar inom omvårdnad. Därifrån valdes Cinahl, Pubmed och 

Psycinfo som bäst lämpade databaser att söka i. Databaserna beskrivs av Forsberg och 

Wengström, (2013) som; 

• PubMed: är en version av databasen Medline som täcker medicin, omvårdnad och 

odontologi. Ämnesordlista i form av Mesh termer. 

• Cinahl: en databas med fokus på omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. 

Ämnesordlista är här Cinahl headings. 

• PsycInfo: är en bred databas som innefattar psykologisk forskning inom medicin, 

omvårdnad och närliggande område. Denna databas utgår från en ämnesordlista som 

heter Thesaurus. 

Våra övergripande sökord var Palliativ och Familj vilka blev Palliative Care och Family 

när de översattes i databasen Swedish MeSH, som används för att översätta svenska ord 

till engelska. Därefter skrevs de engelska orden in i respektive databas ämnesordlista. 

 Sedan valdes sökord ut för varje enskild databas för att identifiera relevanta begrepp för 

de enskilda databaserna. Sökorden riktade mot erfarenheter och upplevelser kom ifrån 

att det översattes till Experience och utvecklades i respektive ämnesordlista. Dessa 

sökord kombinerades sedan med en boolesk sökning, vilket innebär att de kombineras 

med OR och/eller AND för att begränsa och/eller kombinera sökord (Forsberg & 

Wengström, 2013). Sökorden på de olika databaserna skiljer sig beroende på vad 

respektive databas ämnesordlista rekommenderade. 

Då våra övergripande sökord Palliative Care och Family söktes i PsycInfos 

ämnesordlista Thesaurus rekommenderades andra relevanta termer som har ett samband 

med våra primära sökord. Palliative Care gav oss ytterligare sökorden Hospice och 

Terminally Ill Patients och sökordet Family var enligt Thesaurus ett väldigt brett sökord 
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och vi rekommenderades att välja underrubriker för att få mer specifika sökningar. De 

mest passande underrubrikerna var Family Members, Family Relations och Kinship. 

Vidare användes sökorden Perception, Life Experiences och Experiences (events) för att 

ytterligare begränsa och få fram artiklar relevanta för syftet. Efter den sista 

begränsningen fick vi för få träffar därför valde vi att manuellt gå igenom de 353 

träffarna från föregående sökning (Se bilaga 2). 

Sökningen i PubMed gjordes genom att söka på Palliative Care i databasens Mesh-

termer som gav oss Hospices, Hospice Care. Vidare gjordes en sökning på Family med 

tillhörande underrubriker samt att Mesh-termerna Perception och Life Change Events 

användes för att begränsa sökningen mot upplevelser och erfarenheter. 

På databasen Cinahl används Cinahl headings där Palliative Care gav oss de relaterade 

orden Hospice Care, Terminal Care och Terminally Ill Patients och sökningen på 

Family rekommenderades även ordet Extended Family. Cinahl headings gav Life 

Experience som rekommendation till Experiences men det saknades förklaring på vad 

som innefattades i Life Experiences så därför valde vi att söka på Experience i fritext 

med en trunkering. Trunkering innebär att man ersätter slutet på ett ord med en asterix 

som ger resultat på samma ord fast med alla olika ändelser (Forsberg & Wengström, 

2013). Perception fanns som Cinahl heading och användes därför i kombination med 

Experience för att få fram relevanta resultat. 

2.2 Urval 

Efter sökningen som gav 49 träffar i PubMed, 353 träffar i PsycInfo och 319 i Cinahl 

gjordes ett urval utifrån inklusions och exklusionskriterier för att få fram de artiklar som 

var relevanta utifrån vårat syfte. 

2.2.1 Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier i urvalet var att det skulle vara äldre som vårdas palliativt, 65 år eller 

äldre var vår avgränsingen utifrån WHOs (2015) definition av äldre. Vi inkluderade 

endast artiklar där det var de anhörigas erfarenheter och upplevelser som belystes. 

Vidare inkluderades artiklar som var publicerade mellan 2004 till 2014 för att äldre 

artiklar kan ses som oaktuella för situationen idag. Ytterligare inklusionskriterier var att 

de palliativa patienterna vårdades av professionell personal för att vara relevant för 

vårdpersonal. För att få högre kvalité på artiklarna valde vi att endast inkludera artiklar 

som var “Peer reviewed”. Peer reviewed innebär att artiklarna är granskade av experter 
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inom det aktuella ämnet (Polit & Beck Tatano, 2008). Ytterligare ett 

inklusionskriterium var att det skulle förekomma etiska godkännande för artiklarna som 

valdes ut. 

2.2.2 Exklusionskriterier  

Artiklar skrivna på andra språk än svenska och engelska exkluderades. Artiklar som fick 

beställas mot kostnad uteslöts. Andra exklusionskriterier var att de artiklar där 

närstående var officiella vårdare exkluderades samt artiklar med för snäv kulturell 

inriktning, som t.ex. en artikel som inriktades på hur en minirotitetsgrupp på Nya 

Zeeland såg på den palliativa vårdprocessen. 

2.3 Kvalitetsgranskning 

Relevanta artiklar kvalitetsgranskades utifrån de granskningsmallar som beskrivs i 

Forsberg och Wengström (2013). Utifrån granskningsmallarna så bedömdes artiklarnas 

kvalité med låg, medel eller hög. Artiklarna delades upp mellan oss tre författare, lästes 

igenom granskades och presenterades för de övriga två när granskningen var klar. 

Därefter skedde en gemensam granskning av artiklarna för att säkerställa kvalitén. 

Granskningsmallarna i Forsberg och Wengström (2013) är uppbyggda kring Ja och Nej 

frågor samtidigt som det förekommer förklarande frågor, därför valde vi att inte sätta 

upp ett poängsystem utan utgick från vår gemensamma bedömning för att bestämma 

kvalitetsnivå på artiklar. Eftersom litteraturöversikten fokuseras på äldre patienter lades 

stor fokus på åldern på de patienter vars anhöriga deltog i studien. I de artiklarna där 

information om patientens ålder saknades kontaktades artikelförfattaren i syfte att 

tydliggöra åldern. Se bilaga 4 för inkluderade artiklar. 

2.4 Analysmetod 

I det här arbetet har en innehållsanalys som beskrivs av Forsberg och Wengström 

(2013) gjorts. Det innebär att de inkluderade artiklarna lästs igenom för att skapa en 

helhetsbild av innehållet. Sedan togs det individuellt fram utsagor vilka ska visa vad 

texten handlar om, vilka översattes och kontrollerades av samtliga författare. Utöver 

innehållsanalysen som beskrivs av (a.a) har vi valt att kondensera utsagorna för att 

enklare få en överbild av det relevanta innehållet. De kondenserade utsagorna gavs 

koder gemensamt av författarna för att sedan sammanfattas till kategorier vilka 

presenteras i resultatet. Denna analysmetod har applicerats på både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. I de kvantitativa artiklarna var resultaten väl beskrivna i text vilket 
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gjorde att vi valde att använda denna analysmetod även här. Nedan visas ett exempel på 

analysen. 

Engelska utsagor Utsagor Kondenserade 

utsagor 

Koder Kategorier 

Respondents were troubled 

about being asked to make 

urgent decisions without 

adequate consideration of the 

implications for ultimate goals 

of treatment. 

Deltagarna var oroliga över att 

bli ombedda att göra brådskande 

beslut utan tillräcklig hänsyn till 

konsekvenserna för de slutgiltiga 

målen med behandlingen. 

Oro över att göra 

brådskande beslut 

Oro över 

beslut 

Anhöriga 

upplevde 

oro kring 

den sista 

tiden 

Families consistently voiced 

concern about their loved one 

being alone at the time of 

death. 

Familjer uttryckte konsekvent 

oro att sin älskade skulle vara 

ensam vid tidpunkten för döden. 

Oro att sin älskade 

skulle vara ensam 

vid tidpunkten för 

döden.  

Oro om 

ensamhet.  

Several family members cited 

instances of staff members 

going “beyond the call of 

duty” to provide humane and 

attentive care. 

Flera familjemedlemmar 

berättade om fall där 

vårdpersonal gjort mer än vad 

deras jobb kräver av dem, i syfte 

att ge humant och omsorgsfullt 

omhändertagande. 

Gjort mer än vad 

deras jobb kräver av 

dem, i syfte att ge 

humant och 

omsorgsfullt 

omhändertagande.  

Göra mer 

än det som 

krävs.  

Personalens 

betydelse 

för den 

palliativa 

vårdprocess

en 

Some respondents believed 

that staff members 

misinterpreted the rules and 

unnecessarily restricted the 

autonomy of nursing home 

residents 

Somliga deltagare ansåg att 

personalen feltolkade regler och 

begränsade de boendes 

självbestämmande mer än 

nödvändigt. 

Personalen 

feltolkade regler och 

begränsade 

självbestämmande. 

Personalen 

feltolkar 

och 

begränsar.  

 

2.5 Etiska övervägande 

Forsberg och Wengström (2013) skriver om etiska överväganden och att dessa bör 

tänkas över innan arbetet inleds. Fusk och ohederligheter är förbjudet och innebär att 
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medvetet eller på grund av oaktsamhet orsaka ett felaktigt eller förvrängt resultat, det 

innefattar även felaktiga uppgifter om personers insatser i forskningen. Vidare tar (a.a) 

upp tre punkter som är lämpliga att ha i åtanke ur ett etiskt perspektiv när en 

litteraturstudie ska skrivas. Den första punkten handlar om att endast artiklar som har 

fått godkännande av en etisk kommitté eller har ett tydligt etiskt resonemang ska 

inkluderas.Den andra punkten tar upp att alla artiklar som ingår i litteraturstudien ska 

redovisas och att dessa ska arkiveras i tio år på ett säkert sätt. Punkt nummer tre påpekar 

att alla relevanta resultat från de inkluderade artiklarna ska redovisas då det är oetiskt att 

endast välja ut de resultat som stödjer eller gynnar ens egna åsikter. Det är dessa tre 

punkter det här arbetet genomgående har utgått ifrån beträffande urval och presentation 

av resultat för att säkerställa att det är ett etiskt riktigt arbete där inget är förtiget eller 

manipulerat. 

3 Resultat 

Studierna var publicerade i Sverige, Norge, Australien, Storbritanien, USA eller Kanada 

och bestod av kvalitativ-, kvantitativ- och mixad metod. Även då resultaten skiljde sig i 

erfarenheter och upplevelser av familjemedlemmar så berörde studierna samma 

ämnesområden. Dessa ämnesområden delades sedan in i kategorier; Personalens 

betydelse under den palliativa vårdprocessen, Kommunikationens betydelse för 

upplevelsen, Delaktighet viktigt men krävande, Anhöriga upplevde oro kring den sista 

tiden, Stöd gav ökad trygghet och tröst och Döden upplevdes som en lättnad. 

3.1 Personalens betydelse under den palliativa vårdprocessen 

Familjemedlemmar ansåg att personalen hade en påverkan på hur den palliativa vården 

uppfattades. Personalen påverkade familjemedlemmarnas upplevelser och erfarenheter 

av den palliativa vårdprocessen olika beroende på hur vården gentemot patienten 

upplevdes. 

Om de tyckte att personalen verkligen brydde sig om patienten stärktes deras positiva 

känslor om den palliativa vården (Jackson, White, Fiorini, Shay, Derderian, Ayotte & 

Hall, 2012). Vidare stärktes familjemedlemmarnas positiva känslor om personalen 

försökt att uppfylla deras behov och säkerställa deras komfort under den palliativa 

vården (Goodridge, Bond & Cameron, 2005). Många familjemedlemmar hade en 

anhörig boende på hospice och andra hade en anhörig boende på vårdhem. Vissa 

familjemedlemmar vägrade hospisvård om de upplevde att vården redan var god då 

personalen gjort mer än vad som krävts och sträckt sina resurser till det yttersta för att 
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ge god vård. Andra värderade hospis högt och ansåg att kvalitén på vården ökade när 

hospispersonal blandades in, detta då familjemedlemmarna upplevde en bättre 

behandling för den boende och bättre stöd till familjemedlemmarna (Wetle, Shield, 

Teno, Miller & Welsh, 2005). Familjemedlemmar uppskattade att personalen visade 

stor sensibilitet och gav högkvalitativ fysiskvård (Vohra & Brazil., 2006; Jackson et al., 

2012; Goodridge et al., 2005). När personalen var närvarande, engagerade i sina jobb 

och ansträngde sig för att ta hand om patienten kände familjemedlemmarna både stöd 

och tröst i situationen. Om personalen dessutom visade omtanke, lyhördhet och respekt 

till boende som familjemedlemmar uppgett vara svåra att hantera så ökade deras 

positiva känsla av den palliativa vården. Många familjer associerade vårdpersonalen 

med begreppet hopp, då de genom sin kompetens och tillgänglighet ingett denna känsla 

(Jackson et al., 2012). 

Familjemedlemmar uttryckte att de upplevde bristande personaltäckning för att en 

tillfredsställande vård skulle kunna uppnås (Vohra & Brazil., 2006; Jackson et al., 

2012). Många var även besvikna på att läkaren nästan aldrig syntes till och de ansåg att 

vårdpersonalen saknade utbildning i hur den palliativa vården ska gå till (Wetle et al., 

2005). Dessutom rapporterade familjemedlemmar att den personal som fanns tillgänglig 

inte hade tillräckligt med tid för att ge god vård. Ytterligare rapporter från 

familjemedlemmar visade att personalbristen gjorde att oerfaren personal jobbade vilket 

ledde till sämre vård och avsaknad av kontinuitet, som i sin tur inte gjorde att de 

känslomässiga behoven hos familjemedlemmarna inte uppfylldes (a.a). När de boende 

närmade sig döden uppgav flera familjemedlemmar att vårdpersonalen inte 

uppmärksammade detta vilket ledde till att de känslomässiga behoven inte upptäcktes 

eller kunde uppfyllas, dessutom var det oftast familjemedlemmarna som uppfattade 

patientens annalkande död (Wetle et al., 2005). Familjemedlemmarna upplevde att 

vårdpersonalen inte ansåg situationen kring deras döende anhöriga vara så seriös som 

den egentligen var (Andersson, Ekwall, Hallberg & Edberg, 2010). Goodridge et al. 

(2005) beskriver att det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om familjers förmåga 

att hantera information. Detta då felaktiga utsagor kan inge en känsla av hopplöshet 

(Milberg & Strang, 2007). Trots att familjemedlemmar uttryckte en vilja att bli 

informerade av personalen om tillståndet hos den döende och hur det utvecklades, 

delade inte personalen med sig av informationen (Vohra & Brazil, 2006). Bristen på 

information och samtal kring de boendes prognoser ledde ofta till akuta och svåra 

beslut, vilka uppfattades som negativa erfarenheter av familjemedlemmarna (Wetle et 



 

14 

al., 2005). Familjemedlemmarna upplevde att sjukhusvården uppfattades som sämre 

gentemot vårdhemmen, vilket stärktes då resorna mellan olika vårdinrättningar 

upplevdes jobbiga (Wetle et al., 2005). 

3.2 Döden upplevdes som en lättnad 

När den avlidne tillhörde den äldre generationen ansåg familjemedlemmar att det var 

lättare att se döden som en process av livet (Benkel, Wijk & Molander, 2009). 

Ytterligare var det en lättnad och en tröst när den äldre anhöriga avled om det fanns en 

vetskap att den avlidne haft ett långt och lyckligt liv och inte behövde lida längre, samt 

att vården varit god (Andersson et al., 2010; Jackson et al., 2012). Denna lättnad 

upplevdes oavsett om den avlidne varit fysiskt sjuk lång eller kort tid (Goodridge et al., 

2005). Familjerna fann ytterligare styrkor i att veta att den avlidne fick lov att dö och 

inte hölls kvar mot sin vilja (Jeong, Higgins & McMillan, 2011). Dock så kunde 

existentiella frågor om det egna livet uppstå om den avlidne var den sista föräldern 

(Benkel et al., 2009). 

3.3 Anhöriga upplevde oro kring den sista tiden 

En gemensam upplevelse som nästintill alla familjerna upplevde var oro av olika slag 

och kopplades till dåliga erfarenheter (Andersson et al., 2010; Vohra & Brazil, 2006; 

Goodridge et al., 2005; Jeong et al., 2011; Wetle et al., 2005; Schaffer, 2007). Det 

framkom en oro att inte få veta vad som sker med patienten (Jeong et al., 2011). Många 

uppgav att de kände en oro att vården inte skulle levereras på ett bra sätt om de inte var 

närvarande hela tiden (Andersson et al., 2010). Andra kände en oro kring att det skulle 

bli problem med rätt smärtlindring, toabesök, andningsproblematik och övervakning 

(Vohra & Brazil, 2006; Schaffer, 2007). Även dåligt med material och gammal 

utrustning ökade oron bland familjemedlemmarna (Wetle et al., 2005). Den värsta oron 

familjemedlemmarna uttryckte var dock att den döende skulle vara ensam vid 

tidpunkten för döden (Goodridge et al., 2005). Trots detta uttryckte många familjer en 

oro över att de boende inte skulle lämnas i fred av personalen (Jeong et al., 2011). 

Utöver sin oro gentemot den döende så uttryckte familjemedlemmarna även en oro 

angående övriga familjemedlemmar och hur de kommer att reagera på situationen som 

den döende befinner sig i, samt hur de kommer att klara sig när den döende har avlidit 

(Schaffer, 2007). 
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3.4 Stöd gav ökad trygghet och tröst 

Stöd kan ses som en viktig grund och involverar både kommunikation och personal. 

Detta genom att familjemedlemmarna kunde uppleva stöttning genom god 

kommunikation och information, samt genom att personalen var närvarande och tog 

familjens behov i beaktning. 

Vårdpersonalen kunde inge en känsla av styrka till familjemedlemmar om de visade sitt 

stöd (Andersson et al., 2010). De kunde t.ex. ge stöttning genom motivering så att 

familjemedlemmar kunde omvandla negativa känslor och känslomässigt kaos till en 

stabilare tillvaro (Jeong et al., 2011), stöttning kunde även vara i emotionell form 

(Goodridge et al., 2005). Att vårdpersonalen var noga med att göra täta kontroller och 

ge smärtstillande när det behövdes var även något som kunde kännas som stöttning 

(Jackson et al., 2012; Goodridge et al., 2005). För att familjemedlemmar skulle vara 

nöjda med vården och med det stöd som gavs skulle psykosociala faktorer uppfyllas 

(Vohra & Brazil, 2006). Om de psykosociala faktorerna uppfylls och personalen visar 

sin kompetens och sitt stöd, så inger det en säkerhet/trygghet för familjemedlemmarna 

att deras anhöriga är i god vård (Milberg & Strang, 2007). 

När vårdinrättningar hade begränsade tillgångar både gällande personal och material 

gjorde att familjemedlemmar upplevde att varken de eller sin anhöriga fick det stöd som 

de behövde (Wetle et al., 2005). När familjemedlemmarna ansåg att regler som styrde 

på olika vårdinrättningar inte tog i åtanke de behov som fanns, ledde detta till en känsla 

av att stöttning uteblev (Wetle et al., 2005). 

 

3.5 Kommunikationens betydelse för upplevelsen 

Beroende hur kommunikationen uppfattades så kunde den givna informationen leda till 

en förståelse att den anhöriga är döende eller orsaka ett inre kaos och där ovetskap råder 

(Milberg & Strang, 2007). Kommunikation mellan familjer och vårdgivare är något 

väsentligt och beroende hur kommunikationen upplevdes så påverkades erfarenheterna 

av de specifika vårdtillfällena(Milberg & Strang, 2007; Vohra & Brazil, 2006; Wetle et 

al., 2005). 

Kommunikationen ansågs vara bra om personalen höll familjemedlemmar informerade 

om situationen deras anhörige befann sig i, den ansogs även bra till att förbereda 

familjer på sin anhörigas död (Jackson et al., 2012). Om vårdpersonal gav 
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familjemedlemmar den information de bad om och uppdaterar dem om situationen deras 

anhörige befann sig i så utvecklades positiva erfarenheter av kommunikationen hos 

familjemedlemmarna (Wetle et al., 2005). 

Uteslöts information eller om familjemedlemmar kände att de fick för lite information 

och möjlighet till diskussion om situationen, som exempelvis innebörden med 

hospicevård kände familjemedlemmarna sig uteslutna (Andersson et al., 2010; Wetle et 

al., 2005). Vidare bidrog bristande kommunikation mellan vårdinrättningarna till 

försämrad behandling i form av utebliven smärtlindring (Wetle et al., 2005). Att inte bli 

uppdaterad om situationen eller förändringar i sina anhörigas tillstånd var något som 

oroade familjemedlemmarna då de upplevde att de inte kunde lita på att vården gav dem 

all information, samt att de upplevde att felaktig fokus och behandling gavs (Vohra & 

Brazil, 2006; Wetle et al., 2005). Detta ledde till en rädsla att kommunikationen till 

familjemedlemmarna skulle sluta efter att den anhöriga avlidit. En annan viktig sak som 

framträdde var att många familjemedlemmar uttryckte ett behov av att få prata, om och 

om igen. De kände ett behov av att få prata om känslor av skuld, om vad som hänt, tiden 

före dödsfallet, hur de mådde och hur framtiden kan komma att se ut. Detta var något 

som familjemedlemmarna kände fallerade och de fick inte möjlighet till att samtala om 

det som var viktigt för dem(Milberg, Olsson, Jakobsson, Olsson & Friedrichsen, 2008; 

Wetle et al., 2005). 

3.6 Delaktighet viktigt men krävande 

Trots att det var jobbigt att vara delaktig i den palliativa vården av den döende så 

uttryckte majoriteten av familjemedlemmar en stark önskan om att få delta när döden 

närmade sig (Milberg & Strang, 2007; Jackson et al., 2012). Att få döendeprocessen 

förklarad gjorde att familjemedlemmar kunde förstå vad som hände och upplevde sig 

mer delaktiga i vården (Vohra & Brazil, 2006). Dock fanns det familjemedlemmar som 

tvekade kring att delta i den palliativa vården, då de ansåg att besluten som fattades 

antingen representerade att släppa taget eller att låta den döende lida (Jeong et al., 

2011). Om personal stöttade familjemedlemmarnas beslut, behandlade familjen med 

respekt och var hjälpsamma så upplevde familjen att de blev inbjudna och att deras 

behov också var en del av vården (Vohra & Brazil, 2006). 
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4 Diskussion  

4.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna systematiska literatturstudie var att belysa anhörigas upplevelser och 

erfarenheter när en äldre närstående vårdas i den  palliativa vårdprocessen. Anhöriga 

beskrev olika upplevelser och erfarenheter kring den palliativa vårdprocessen. Dessa 

erfarenheter och upplevelser berörde ämnen som Personalens betydelse under den 

palliativa vårdprocessen, Kommunikationens betydelse för upplevelsen, Delaktighet 

viktigt men krävande, Anhöriga upplevde oro kring den sista tiden, Stöd gav ökad 

trygghet och tröst och Döden upplevdes som en lättnad. 

Personalens betydelse för den palliativa vårdprocessen var det som framkom som mest 

påverkande av närståendes erfarenheter och upplevelser. Heyland et al (2006) lyfter 

även detta i sin studie där det visade sig att personalen var det viktigaste för både familj 

och patient. Detta anser vi stämma överens med det Wright, Watson och Bell beskriver 

när de skriver att familjcecentrerad omvårdnad ska se familjen som en helhet där den 

enskilde familjemedlemmen påverkar den andre. Personalen påverkade hur helheten 

uppfattades av närstående. Personalens betydelse är något som även lyfts fram generellt 

för vården av Magnus Stolt (2004) där de beskriver att sjukvårdens kärna är det 

mellanmänskliga mötet som är grunden i att kunna lindra lidande vilket ses som det 

centrala målet i den palliativa vårdprocessen. Personalens betydelse grundade sig inte 

enbart i deras bemötande, utan även i mer organisatoriska problem som bristande 

personaltäckning och kompetens. Något som framkommer som är av betydelse är att 

inte enbart se till hur personalen påverkar patient och närstående utan att även se vidare 

till utveckling av organisationerna som ansvarar för personalen. Att vidare undersöka 

om personalens brister som förekom i resultatet beror på personaltäckning, den 

individuella kompetensen eller kanske även direkt missköter de arbetsuppgifter de ska 

utföra. Detta stärks av Cancercentrum (2012-2014) som tar upp att systematisk 

utveckling och kvalitetssäkring, genom aktuell forskning kring förbättringsarbete ska 

ingå som en naturlig del vid enheter som vårdar patienter i det palliativa skedet. Detta 

borde alltså innefatta utveckling och kvalitetssäkring med inriktning på palliativ vård 

inom alla vårdinrättningar då palliativa patienter kan förekomma var man än jobbar.  

Resultatet visar personalen har betydelse för den helhet inom den palliativa 

vårdprocessen där familjemedlemmar har olika upplevelser och erfarenheter på olika 
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delar av helheten. Att se världen som flera helheter beskrivs av Öquist (2011) vara 

grunden för ett systemtänkande. Wright, Watson och Bell (2013) skriver att 

familjecentrerad omvårdnad innebär att se familjen som en helhet, där de enskilda 

familjemedlemmarna påverkas och påverkar varandra. Strang (2012) tar upp att 

närståendes upplevelser påverkar patienten i den palliativa vården och utifrån vårt 

resultat kan man då anta att de negativa upplevelserna även har en inverkan på 

patientens sista tid i livet. Det kunde röra sig om hur personalen bemötte familjen, till 

hur familjemedlemmarna kunde uppleva brister av olika slag. Weber, Claus, Zepf, 

Fischbeck och Escobar Pinzon (2012) skriver i sin artikel att anhöriga upplevde att de 

inte fick det stöd som de var i behov av från vårdpersonalen. Detta var extra tydlig på 

sjukhus då personalen inte hade tid att uppfylla familjemedlemmarnas behov (a.a). 

Detta kan vara en anledning till att familjemedlemmarna i vårt resultat föredrog 

hospisvård istället för sjukhusvården. Vidare i resultatet framkommer det att 

närståendes missnöje med vårdpersonalen kommer från att de inte anser att 

vårdpersonalen inser allvaret i situationen. Detta kan grunda sig i att personalen 

tillsammans med patienten har mer kunskap om tillståndet, personalen i form av 

kompetens inom vården och patienten i form av självkännedom om sitt tillstånd. Sand 

och Strang (2012) stärker detta i form av att de beskriver att närstående ofta hamnar i 

skymundan och behöver mer vägledning och information om situationen då de inte kan 

känna av det patienten känner av. 

Vi anser att det är av största betydelse att ha en familjefokuserad omvårdnad i åtanke till 

varje unik patientsituation med utgångspunkt från den individuella patienten och dennes 

livsvärld och tankar. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att begreppet patient betyder 

den lidande och betecknar den individ som på något sätt står i kontakt med 

vårdsystemet. Utifrån detta resonemang kan alla medlemmar i den berörda familjen ses 

som patienter då även de omfattas av lidandet. Vidare så skriver (a.a) även om 

begreppet livsvärld vilket innebär hur den enskilde individen erfar världen omkring sig. 

Wright, Watson och Bell (2013) uttrycker sig i skrift om begreppet föreställningar och 

att dessa föreställningar utgör perspektiv på hur vi betraktar världen. Vidare skriver (a.a) 

att föreställningar både kan skilja och sammanföra människor och att föreställningarna 

ofta omedvetet påverkar den enskilde och dennes omgivning. Då sjuksköterskor ska 

vara medvetna om och ha i åtanke både familjens föreställningar samt patientens 

föreställningar och livsvärld, så anser vi att den familjecentrerade vården stärks 

ytterligare. I resultatet framgick det att olika familjer upplever och erfar sin situation i 
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den palliativa vårdprocessen olika. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskan är 

medveten om dessa olikheter i de inblandades upplevelser och se var och en som en 

unik individ för att kunna erbjuda adekvat bemötande och omsorg. Detta resonemang 

stärks även av Wright, Watson och Bell (2013) som säger att familjer har olika behov, 

vissa är i stort behov av personalens uppmärksamhet och omsorg medan andra uttrycker 

behov av att att få vara ensamma och det är dessa skillnader som sjuksköterskan och 

den övriga personalen måste vara medvetna om och bemöta. 

 

4.1.1 Resultat i förhållande till trovärdighet och överförbarhet 

Trovärdighet består av två delar. Den första delen är att forskarna säkerställer att regler 

och föreskrifter har följts under hela forskningens gång. Den andra delen bygger på 

“member-check” vilket innebär att forskarna presenterar resultatet till personerna som är 

inkluderade för att antingen få ett godkännande eller förslag till korrigering (Bryman, 

2011). Eftersom vår studie konsekvent följt de regler och föreskrifter som föreligger för 

en systematisk literatturstudie så uppfylls den första delen av Brymans beskrivning av 

trovärdighet. Den andra delen som bygger på “member-checks” har tyvärr uteslutits då 

vi ej haft möjlighet att kontakta de deltagande personerna. Detta hade kunnat lösas 

genom att fråga forskarna bakom de tidigare studierna om en member-check 

genomförts. Utifrån detta anser vi att vår studies trovärdighet hamnar på medelnivå då 

inte alla kriterier uppfylldes.  

Överförbarhet innebär om studien kan överföras till andra miljöer eller kontext 

(Bryman, 2011). Då vår studie lyfter anhörigas erfarenheter och upplevelser kring en 

äldre anhörig i den palliativa vårdprocessen anser vi att studien kan överföras till 

liknande kontext där familjemedlemmar berörs och där studierna berör äldre. Vårt 

resultat kan inte överföras till den palliativa vårdprocessen generellt då processen i sig 

inte begränsas till ålder och det har framkommit att upplevelser och erfarenheter har 

skiljt sig beroende på åldersgruppen. 

4.2 Metoddiskussion 

Valet av informationskällor stämmer överens med Östlundhs (2012) beskrivning av hur 

man ska gå tillväga för att få fram relevanta databaser, genom att utgå från 

universitetetsbibliotekets beskrivningar av databaser välja de som är passande för det 

valda ämnet. Östlundh (2012) tar upp att användningen av ämnesordlistor och 

sekundärsökningen för att få fram ytterligare sökord är viktigt för att få en så 
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omfattande och relevant sökning som möjligt. Vidare tar Östlundh (2012) upp att 

användandet av databasens ämnesordlista ger en relevanta sökord som fungerar i den 

databas man valt att söka i. Valet att inte inkludera sökord som riktades mot äldre 

baserades på vår inledande sökning där det framkom att artiklar kring palliativ vård 

kunde ha med både äldre och yngre deltagare, hade det gjorts en specifik sökning mot 

äldre hade ytterligare relevant resultat uteslutits.  

Sökningen var ett tidskrävande och omfattande arbete till följd av antalet träffar, efter 

som inget sökord eller begränsning inriktade sig på åldern hos patienterna så fick vi 

fram alla träffar kring palliativ vård. Antalet träffar kring området tyder på att vi valde 

bra sökord och utgick från relevanta databaser, Östlundh (2012) beskriver att om fel 

databas eller sökord väljs så leder det till ett mager resultat med få eller inga träffar. 

En svaghet är att en omfattande manuell sökning inte gjorts, dock har referenser och tips 

kontrollerats och om det uppkom relevant forskning har den kontrollerats för relevans 

för vårt syfte. Detta är något som  Forsberg & Wengström (2013) skriver vara bra att 

göra då en manuell sökning kan hitta ännu icke publicerade artiklar. Vidare tar Östlundh 

(2012) upp att detta är en mycket effektiv metod som bör användas vid all 

informationssökning.  

Att inte dela upp sökorden i sökningarna gör det svårare att se vilka sökord som gav 

vilka artiklar, men beslutet att göra en gemensam sökning med alla ord genom att 

använda oss av boolesk sökning gav oss möjlighet att undvika samma artiklar flera 

gånger, vilket hade varit fallet om sökningen gjorts enskilt för alla olika 

sökordskombinationer. Forsberg och Wengström (2013) skriver att en boolesk sökning 

kan användas för att få en bättre struktur på sin sökning och lättare gränsa av till det 

väsentliga ämnet.  

En svaghet är att alla inkluderade artiklar är på engelska vilket inte är vårt modersmål, 

detta betyder att eventuella feltolkningar och felaktiga översättningar kan förekomma. 

Östlundh (2012) tar dock upp att de flesta artiklar publiceras på engelska vilket leder till 

att mer relevant forskning kunde inkluderas i relation till om vi begränsat oss till 

Svenska, som är vårt modersmål. Denna litteraturöversikt bygger på 10 artiklar vilket 

kan anses lågt, dock har en omfattande sökning gjorts och det finns inte mycket 

forskning som riktar sig enbart till äldre patienter inom den palliativa vården vilket kan 

stärkas av Östlundh (2012) som tar upp att lågt antal artiklarkan ses som ett tecken på 

att ämnet inte är tillräckligt beforskat.   
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Vi anser att våra inklusions- och exklusionskriterier och tillvägagångssätt vid 

artikelsökningen är tydligt beskrivit vilket är en styrka och en förutsättning för hög 

kvalité på litteraturöversikten. Detta stärks av Friberg (2012) som tar upp att en 

noggrann redovisning av sökprocessen är viktigt för att läsaren ska ha möjlighet att 

bedöma relevans av de inkluderade artiklarna.Att utgå från befintliga kvalitetsmallar 

utan att modifiera dem är en styrka då granskningen bygger på redan beprövade 

granskningsmallar vilket leder till god kvalité på inkluderade artiklar samt en god 

kvalitet på granskningen i sig. Forsberg och Wengström (2013) tar upp att användandet 

av kvalitetsmallar hjälper en att få en systematisk bedömning av inkluderade artiklar. 

En styrka är att alla författare gemensamt gått igenom analysen och den slutgiltiga 

analysen är ett resultat av diskussioner och argument för och emot analysens steg, vilket 

även ger översättningen från engelska en bättre kvalitet eftersom även det kontrollerats 

av alla i gruppen. Även att granskningen av artiklarna kontrollerades av alla författare 

till litteraturstudien så att eventuella misstag i granskningarna kunde upptäckas. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) kallas detta för en forskartriangulering. Vi anser att 

beskrivningen av analys är tillräckligt täckande med hjälp av de exempel som visas för 

att ge en bild av hur analysen gått till, vilket Friberg (2012) beskriver som en 

förutsättning för att eventuella läsare ska förstå hur resultatet framkommit. 

Även beslutet att ta kontakt med de författare där artiklarna var relevanta men utan 

tydligt beskriven ålder på patienterna är en styrka då det gav oss möjlighet att inkludera 

relevant forskning som annars uteblivit. Vilket stärks av Forsberg och Wengström 

(2013) så tar upp att en systematisk literatturstudie ska inkludera all relevant forskning 

inom området. Att använda både kvalitativ och kvantitativ forskning skriver Forsberg 

och Wengström (2013) vara en styrka då det presenteras som en metodtriangulering. 

4.3 Slutsatser 

De slusatser vi kan dra är att personalen i den palliativa vården är viktig helhets 

upplevelsen för familjen. Personalen påverkar de enskilda delar som påverkar 

upplevelser och erfarenheter hos olika familjermedlemmar, då varje individ har sina 

egna föreställningar och sin egen livsvärld. Att personalen har stor betydelse för hur den 

palliativa vårdprocessen skulle upplevas och erfaras av familjemedlemmarna är något 

som vi anser vara av största vikt att ta i beaktning då det rörde sig om både goda och 

dåliga erfarenheter och upplevelser. Genom att applicera ett familjefokuserat 

förhållningssätt på vårdinrättningar tror vi familjerna kommer känna sig involverade i 

processen. Att ledningen på alla olika vårdinrättningar ser till att personalen får 
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utbildning eller har utbildning i hur familjen bör bemötas på ett professionellt sätt så att 

allas behov blir uppmärksammade oavsett om det är ordinariepersonal eller timvikatrier. 

Detta anser vi kan åstakommas genom vidarutbildning på vårdinrättningen och krav på 

adekvat utbildning innan anställning.    

Resultatet motsvarade även de brister som nämndes i bakgrunden, där vi även tog upp 

att dessa brister förekommer mer hos äldre palliativa patienter. Det är därför av vikt att 

mer åldersbaserad forskning sker kring den palliativa vården för att ta fram varför 

förekomsten är större och för att förbättra och kvalitetssäkra vården även för de äldre 

palliativa patienterna. Vidare bör även forskning kring familjemedlemmars önskan, 

behov, vilja och relation till patienten i den palliativa vårdprocessen studeras för att 

lättare kunna identifiera familjemedlemmars påverkan, tankar och delaktighet. Samt 

vidare forskning kring bakgrunden till bristerna som förekommer, behövs det 

kompetensutveckling, mer personaltäckning eller mer anpassad palliativ vård för att 

möta de behov som förekommer. Dessa brister anser vi kan belysas och lösas genom att 

använda sig av den familjefokuserade omvårdnaden och våga lyssna och fråga även 

anhöriga om deras behov. Även detta är något som ledningen på vårdinrättningarna 

skulle kunna ha i åtanke, då de ser till att personalen har den utbildning som behövs.  

 

De kliniska implikationerna som kan urskiljas ur den här studien är att sjuksköterskan 

och den övriga vårdpersonalen som är inkluderade i det palliativa vårdteamet bör 

bemöta familjen som helheten i större utsträckning och inte endast patienten. Det är 

även av stor vikt att ledningen för vårdinrättningen ser till att alla i personalen har den 

kompetens som krävs för att kunna bemöta hela familjen på ett profesionellt sätt där alla 

känner att deras behov blir uppmärksammade oavsett om det är ordinariepersonal eller 

timvikarier.  

 

 



  
 

 

23 
 

5 Referenser 

Referenser från resultat är markerat med * 

*Andersson, M., Ekwall, A., Hallberg, I., & Edberg, A. (2010). The experience of being 

next of kin to an older person in the last phase of life. Palliative & Supportive Care, 8 

(1), 17-26. 

Andersson, M. (2013). Äldres sista tid. I B., Andershed, B-M., Ternstedt, & C., 

Håkansson (Red.), Palliativ vård: begrepp & perspektiv i teori och praktik (1:a Uppl., s.  

379-389). Lund: Studentlitteratur AB. 

Anderzén Carlsson, A. (2013). Rädsla hos barn med cancer. I B., Andershed, B-M., 

Ternstedt & C., Håkansson (Red.), Palliativ vård: begrepp & perspektiv i teori och 

praktik (1:a Uppl., s. 299-309). Lund: Studentlitteratur AB. 

*Benkel, I., Wijk, H., & Molander, U. (2009). Managing grief and relationship roles 

influence which forms of social support the bereaved needs. American Journal Of 

Hospice & Palliative Medicine, 26 (4), 241-245. 

Benzein, E. (2013). Hopp. I B., Andershed, B-M., Ternstedt, & C., Håkansson (Red.), 

Palliativ vård: begrepp & perspektiv i teori och praktik (1:a Uppl., s. 261-267). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Bryman, Alan (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB: Malmö 

Fiske, J. (2000). Kommunikationsteorier – en introduktion. Borås: Wahlström & 

Widstrand.  

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

Stockholm: Natur & kultur. 

Friberg, F. (2012). Att utforma ett examensarbete. F., Friberg (Red.), Dags för uppsats – 

vägledning för literatturbaserade examensarbeten (2:1 Uppl., s. 81-94). Lund: 

Studentliterattur AB 

Friedrichsen, M. (2008) Sjuksköterskan i den palliativa vården – en roll av anpassning 

och balans. B. Beck-Friis., & P. Strang (Red.), Palliativ medicin (s. 377-382). 

Stockholm: Liber AB 



 

24 

*Goodridge, D., Bond, J., Cameron, C., & McKean, E. (2005). End-of-life care in a 

nursing home: a study of family, nurse and healthcare aide perspectives. International 

Journal Of Palliative Nursing, 11 (5), 226-232. 

Henoch, I. (2013). Den totala smärtan. I B., Andershed, B-M., Ternstedt, & C., 

Håkansson (Red.), Palliativ vård: begrepp & perspektiv i teori och praktik (1:a Uppl., s. 

129-135). Lund: Studentlitteratur AB. 

Heyland, D-K., Dodek, P., Rocker, G., Groll, D., Gafni, A., Pichora, D., Shortt, S., 

Tranmer, J., Lazar, N., Kutsogiannis, J., & Lam, M. (2006). What matters most in end-

of-life care: perceptions of seriously ill patients and their family members. Canadian 

Medical Association, 174 (5), 627-633. 

*Jackson, J., White, P., Fiorini, J., Shay, J., Derderian, L., Ayotte, J., & Hall, R. (2012). 

Family perspectives on end-of-life care: a metasynthesis. Journal Of Hospice & 

Palliative Nursing, 14 (4), 303-311. 

*Jeong, S., Higgins, I., & McMillan, M. (2011). Experiences with advance care 

planning: older people and family members' perspective. International Journal Of Older 

People Nursing, 6 (3), 176-186. 

Krammer, L.M., Martiness, J., Ring-Hurn, E.A., & Williams, M.B. (2010) The nurse’s 

role in interdisciplinary and palliative care. I M, Matzo., & D, Witt.Sherman (Ed.), 

Palliative care nursing. Quality care to the end of life (s. 97-106). New York: Springer 

puplishing company, LLC. 

Larsson, M., & Rundgren, Å. (2010). Geriatriska sjukdomar (3:dje Uppl.). Lund: 

Studentlitteratur AB.  

Lundh Hagelind, C., Tishelman, C. H., Rasmussen, B., & Lindqvist, O. (2013). Den 

komplexa vården under livets sista dagar – det räcker inte med fyra hörnstenar. I B., 

Andershed, B-M., Ternstedt, & C., Håkansson (Red.), Palliativ vård: begrepp & 

perspektiv i teori och praktik (1:a Uppl., s. 395-402). Lund: Studentlitteratur AB. 

Milberg, A., & Campbell-Chiru, T. (2012) Patienten och familjen. I P. Strang., & B. 

Beck-Friis (Red.), Palliativ medicin och vård (s. 138-161). Stockholm: Liber AB 

*Milberg, A., Olsson, E., Jakobsson, M., Olsson, M., & Friedrichsen, M. (2008). Family 

members' perceived needs for bereavement follow-up. Journal Of Pain & Symptom 

Management, 35 (1), 58-69. 



 

25 

*Milberg, A., & Strang, P. (2007). What to do when 'there is nothing more to do'? A 

study within a salutogenic framework of family members' experience of palliative home 

care staff. Psycho-Oncology, 16 (8), 741-751. 

Polit, D.F., & Beck Tatano, C. (2008). Nursing reaserch generating and assessing 

evidence for nursing practice. Philadelphia: Lippincott company. 

Sand, L., & Strang, P. (2013). När döden utmanar livet. Om existentiell kris och coping 

i palliativ vård. Stockholm: Natur och Kultur 

Sandman, L., & Woods, S. (Red.). (2003). God palliative vård: etiskta och filosofiska 

aspekter. Lund: Studentlitteratur AB. 

Senge, P. M. (1990). The fifth discipline: the art and practice of the learning 

organization (1:a uppl.). New York: Doubleday/Currency. 

*Schaffer, M. (2007). Ethical problems in end-of-life decisions for elderly Norwegians. 

Nursing Ethics, 14 (2), 242-257. 

Strang, P. (2012). Palliativ vård inom äldreomsorg. Lund: Vårdförlaget. 

Thorén-Todoulos, T. (2008) Läkarens roll. B. Beck-Friis., & P. Strang (Red.), Palliativ 

medicin (s. 371-376). Stockholm: Liber AB 

Twycross, R. (1998). Palliativ Vård. Lund: Studentlitteratur AB. 

*Vohra, J., & Brazil, K. (2006). The last word: family members' descriptions of end-of-

life care in long-term care facilities. Journal Of Palliative Care, 22 (1), 33-39. 

Weber, M., Claus, M., Isabel, K., Fischbeck, S., & Escobar Pinzon, L C. (2011). Dying 

in germany – unfulfilled needs of relatives in diffrent care settings. Elsevier inc, 44 (4), 

542-51. 

*Wetle, T., Shield, R., Teno, J., Miller, S., & Welch, L. (2005). Family Perspectives on 

End-of-Life Care Experiences in Nursing Homes. The Gerontologist, 45 (5), 642-650. 

Whitaker, A. (2009). Åldrande, död och anhörigskap (1:a uppl.). Malmö: Gleerup. 

Wright, L. M.,  Watson, W. L., & Bell, J. M. (2011). Familjefokuserad omvårdnad: 

föreställningar i samband med ohälsa och sjukdom. Lund: Studentlitteratur AB. 

Öhlén, J. (2013). Perspektiv på lidande. I B., Andershed, B-M., Ternstedt, & C., 

Håkansson (Red.), Palliativ vård: begrepp & perspektiv i teori och praktik (1:a Uppl., s. 

137-148). Lund: Studentlitteratur AB. 



 

26 

Östlundh, L. (2012). Informationssökning. F., Friberg (Red.), Dags för uppsats – 

vägledning för literatturbaserade examensarbeten (2:1 Uppl., s. 57-80). Lund: 

Studentliterattur AB 

Öquist, O. (2008). Systemteori I praktiken. Konsten att lösa problem och nå kunskap. 

Stockholm: Gothia förlag. 

 

Övriga referenser 

LNU. (2010) Utbildningsplan. Hämtad 2014-10-08, från 

http://www.lnu.se/utbildning/program/vgsjv  

Cancercentrum. (2012-2014). Nationelt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014. 

Hämtad 2015-01-13, från 

http://www.cancercentrum.se/PageFiles/1722/nat_vp_pall_2012.pdf  

WHO. (1998). WHO definition of palliative care. Hämtad 2014-10-08, från 

www.who.int/cancer/palliative/definition/en/  

WHO. (2015). Definition of an older or elderly person. Hämtad 2015-01-13, från 

http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/  

Socialstyrelsen. (2004a). Termbanken. Hämtad 2014-10-17, från 

http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=272 

Socialstyrelsen. (2004b). Termbanken. Hämtad 2014-10-17, från 

http://socialstyrelsen.iterm.se/?fSortingFld=22&fSortingDir=0&fSwitch=0&fTerm=anh

örig&fSubject=0.0.0 

Socialstyrelsen. (2014). Öppna jämförelser 2013 – Vård och omsorg om äldre – 

Jämförelser mellan kommuner och län. Hämtad 2014-11-07, från 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-1-3 

Socialstyrelsen. (2013). Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede 

– Vägledning, rekommendationer och indikatorer – Stöd för styrning och ledning. 

Hämtad 2014-11-07, från http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-6-4 

Palliativaregistret. (2013). Årsrapport för verksamhetsåret 2013. Hämtad 2015-01-13, 

från http://palliativ.se/wp-content/uploads/2014/03/SvenskaPalliatvregistret2014.pdf 

Palliativaregistret. (2011). Årsrapport för verksamhetsåret 2011. Hämtad 2015-01-13, 

från http://palliativ.se/wp-content/uploads/2013/10/Palliativregistret20111.pdf 

http://www.lnu.se/utbildning/program/vgsjv
http://www.cancercentrum.se/PageFiles/1722/nat_vp_pall_2012.pdf
http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/
http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/
http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=272
http://socialstyrelsen.iterm.se/?fSortingFld=22&fSortingDir=0&fSwitch=0&fTerm=anh%C3%B6rig&fSubject=0.0.0
http://socialstyrelsen.iterm.se/?fSortingFld=22&fSortingDir=0&fSwitch=0&fTerm=anh%C3%B6rig&fSubject=0.0.0
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-1-3
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-6-4
http://palliativ.se/wp-content/uploads/2014/03/SvenskaPalliatvregistret2014.pdf
http://palliativ.se/wp-content/uploads/2013/10/Palliativregistret20111.pdf


 

27 

Palliativaregistret. (u.å.) Socialstyrelsens Termbank. Hämtad 2015-01-13, från 

http://palliativ.se/?page_id=24  

 

http://palliativ.se/?page_id=24


 

28 

 
6 Bilagor 

6.1 Bilaga 1: Sökningschema Pubmed 

 
Mesh sökord Pubmed 2/10-14 Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

(S1) Life change events 19202 0 0 0 0 

(S2) Perception 328973 0 0 0 0 

(S3) Family 234489 0 0 0 0 

(S4) Hospice care 4629 0 0 0 0 

(S5) Hospices 4340 0 0 0 0 

(S6) Palliative care 40465 0 0 0 0 

(S7) Terminal care 40843 0 0 0 0 

(S8) S1 OR S2 347664 

 

0 0 0 0 

(S9) S4 OR S5 OR S6 OR S7 76451 0 0 0 0 

(S10) S9 AND S3 

 

5907 0 0 0 0 

(S11) S10*  2020 0 0 0 0 

(S12) S11 AND S8 

 

49 49 26 5 2 

*Begränsades till Peer Reviewed, publicerade mellan 2004-2014 
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6.2 Bilaga 2: Sökschema Psycinfo 
 

Thesaurus sökord 

Psycinfo 23/10-14 

Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

(S1)Palliative care 7650 0 0 0 0 

(S2)Hospice 2356 0 0 0 0 

(S3)Terminally ill 

patients 

4117 0 0 0 0 

(S4)Family members 14648 0 0 0 0 

(S5)Kinship 1794 0 0 0 0 

(S6)Family relations 31800 0 0 0 0 

(S7)Perception 18760 0 0 0 0 

(S8)Experience(Events) 15305 0 0 0 0 

(S9)Life experiences 19238 0 0 0 0 

(S10)S1 OR S2 OR S3 

AND S4 OR S5 OR 

S6* 

353 353 102 18 4 

(S11)S10 AND S7 OR 

S8 OR S9* 

16 16 6 3 0 

*Begränsades till Peer Reviewed, publicerade mellan 2004-2014 

 

 

6.3 Bilaga 3: Sökschema Cinahl 
 

Headings sökord Cinahl 
23/10-14 

Träffar Läst

a 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

(S1) Palliative care 18 221 0 0 0 0 

(S2) Terminal care 10 511 0 0 0 0 

(S3) Terminally ill patient 7 193 0 0 0 0 

(S4) Hospice care 5 698 0 0 0 0 

(S5) Family 21 246 0 0 0 0 

(S6) Extended family 611 0 0 0 0 

(S7) Perception 11 448 0 0 0 0 

(S8) Experience
1 

166 051 0 0 0 0 

(S9) S1 OR S2 OR S3 OR S4  33 604 0 0 0 0 

(S10) S5 OR S6 114 906 0 0 0 0 

(S11) S7 OR S8 175 239 0 0 0 0 

(S12) S9 AND10 AND S11 487 0 0 0 0 

(S13) S9 AND S10 AND 

S11* 

319 319 34 23 5 

*Begränsades till Peer Reviewed, publicerade mellan 2004-2014 

 
1
Fritext sökning med trunkering
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6.4 Bilaga 4: Artikelmatris 

Nummer Författare/år/land Tidsskrifts/titel Nyckelord Syfte Metod Relevant resultat Kvalitet 

1C 

(Cinahl) 

Donna Goodridge, 

John B Bond Jr, 

Cynthia Cameron, 

Ehzabeth 

McKean/2005/Storbr

itanien 

International Joumal of 

Palliative Nursing/End-of-life 

care in a nursing home: a study 

of family, nurse and healthcare 

aide perspectives 

End-of-life care, 

Palliative care, 

Long-term care 

facilities, 

Nursing homes, 

Ageing, 

Geriatrics 

Att undersöka familjens, 

sjuksköterskors och sjukvårdens 

perspektiv på hjälp under de 

sista 72 timmarna av de boendes 

liv på Kanadensiska sjukhem.  

 

Semistrukturerade, intervjuer 

utfördes, spelades in och 

transkriberades för analysen. 26 

intervjuer genomfördes två veckor 

efter dödfallet. Fyra 

familjemedlemmar, 14 

sjuksköterskor och åtta andra 

vårdprofessioner. 

Familjens perspektiv 

på personalens 

beteende inom vården 

och familjens 

upplevelse vid den 

boendes unika döende.  

Hög 

2C 

(Cinahl) 

Marjorie A 

Schaffer/2007/Norge 

Nursing Ethics/ETHICAL 

PROBLEMS IN 

END-OF-LIFE DECISIONS 

FOR 

ELDERLY NORWEGIANS 

End-of-life 

decisions; 

ethical 

problems; 

Norway; 

Palliative Care 

Denna studie utforskade de 

etiska problem som upplevs av 

Norska sjukvårds professioner, 

äldre och familjemedlemmar vid 

beslutsfattande position i livets 

slutskede.  

 

Semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna var på engelska, 

spelades in och transkriberades. 

Fem familjemedlemmar, 25 

vårdpersonal och sex äldre 

intervjuades. 

Missnöje med 

sjukvårdens tjänster. 

Oro för andra 

familjemedlemmar.  

Hög 

3C 

(Cinahl) 

Magdalena 

Andersson, Anna K. 

Ekwall, Ingalill R. 

Hallberg, Anna-

Karin 

Edberg/2009/Sverige 

Cambridge University 

Press/The experience of being 

next to an older person in the 

last phase of life 

Relatives, Frail 

elderly, 

Palliative Care, 

Qualitative 

research 

Målet med studien var att 

undersöka upplevelsen av att 

vara närmast anhörig till en 

äldre person i livets slutskede 

berättad efter att den äldre har 

dött. 

Intervjuer gjordes till 17 närmast 

anhöriga som nyligen haft ett 

dödsfall av en närstående som varit 

75 år eller äldre och som fått hjälp 

och vård i kommunen i livets 

slutskede.  

Upplevelsen av att vara 

närmast anhörig kan 

förstås som att vara en 

hängiven följeslagare I 

resan mot det 

oundvikliga. 

Hög 

4C 

(Cinahl) 

A. Milberg, P. 

Strang/2006/Sverige 

Wiley InterScience/What to do 

when ’there is nothing more to 

do’? A study within a 

salutogenic framework of 

family members’ experience of 

palliative home care staff 

Family member; 

staff; 

salutogenesis; 

cancer; 

oncology 

 

Syftet med denna studie var att 

utveckla ett teoretiskt ramverk 

av familjemedlemmars 

upplevelser av personalen i den 

palliativ hemsjukvården, baserat 

på en sekundär analys av fyra 

tidigare studier.   

Studien bygger på en sekundär, 

utökad analys av fyra enskilda 

studier. Det finns stöd för 

sekundäranalys av flera forskare. 

469 deltagare totalt i studien. 

Åldern på informanterna 31-91, 

åldern på patienterna 23-94. 

Resultatet reflekterar 

familjemedlemmarnas 

upplevelser av 

personalens beteende, 

vård och attityd. 
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Nummer Författare/år/land Tidsskrifts/titel Nyckelord Syfte Metod Relevant resultat Kvalitet 

5PI 

(PsycInf

o) 

Terrie Wetle, PhD, 

Renée Shield, PhD, 

Joan Teno, MD, MS, 

Susan C. Miller, 

PhD, MBA, and Lisa 

Welch, 

PhD/2005/USA 

 

The Gerontologist Vol. 45, no 5, 

642-650/ Family perspectives 

on End-of-Life Care 

Experiences in Nursing Homes 

 

End-of-life care, 

Nursing homes, 

Family 

perceptions of 

nursing home 

care, nursing 

home policy 

reform, hospice 

in nursing 

homes 

Syftet med denna studie är att 

vidga kunskapen angående vård 

I livets slutskede som ges I 

vårdhem genom användning av 

berättande intervjuer med 

familjemedlemmar nära den 

avlidne. 

. 

Uppföljningsintervjuer gjordes med 

54 deltagare som tidigare deltagit I 

en national undersökning med 1578 

deltagare. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades och kodades av 

ett team på fem multidisciplinära 

medlemmar som identifierade 

övergripande teman.  

Familjemedlemmarna 

ansåg att behoven hos 

den döende patienten 

ofta inte uppfylldes av 

vårdprofessioner samt 

att vårdprofessionerna 

saknade viss kunskap. 

Berättar även om 

dåliga upplevelser med 

vårdhem vilket ledde 

till att anhöriga kände 

sig som vaksamma 

förespråkare.  

Hög 

6PM 

(Pubmed

) 

Judie Jackson, BSN, 

RN, CNOR, CPN, 

Leah Derderian, 

BSN, RN, 

Patricia White, PhD, 

ANP-BC, Jeffrey 

Ayotte, MSN, FNP-

BC, Jennifer Fiorini, 

MS, ANP-BC, 

Rebecca Osgood 

Hall, MS, ANP-BC, 

James T. Shay, MS, 

ANP-BC/2012/USA 

Journal of Hospice and 

Palliative Nursing, Vol 14, 

Number 4/Family Perspectives 

on End-of-Life Care.  

Decision 

making, end-of-

life care, family 

perspectives, 

long term 

settings 

Målet med denna studie var att 

utforska familjens perspektiv av 

vård i livets slutskede inom 

långtidsvårdsinrättningar, 

genom intervjuer med 

familjemedlemmar som har 

förlorat en älskad på en 

långtidvårdsinrättning.  

19 intervjuer genomfördes för att 

utforska familjemedlemmars 

upplevelser efter att en äldre älskad 

anhörig har dött mellan 2008-2010. 

Innehållsanalys användes för att 

analysera data och sedan 

identifierades kategorier för att 

avslöja viktiga faktorer av 

upplevelser som var viktiga i livets 

slutskede. 

 

Familjemedlemmar 

uppger att 

kommunikation var en 

viktig del för att vården 

ska anses vara 

tillfredsställande. 

Kommunikationen 

innefattade patientens 

status, vård och 

önskningar.  

Hög 

7PM(Pub

med) 

Inger Benkel, MSc, 

Helle Wijk, RN, 

RNT, PhD, and Ulla 

Molander, MD, 

PhD/2009/Sweden 

American Journal of Hospice & 

Palliative Medicine, Vol 26, 

Number 4/Managing Grief and 

Relationship Roles Influence 

Which Forms of Social Support 

the Bereaved Needs 

Social support, 

bereavement, 

grief, family, 

coping 

strategies 

Är det möjligt att detektera vilka 

influenser sorgeprocessen har på 

individer för att upptäcka de 

som behöver extra stöd från 

professionell palliativ 

vårdpersonal och att planera 

vilket typ av stöd som behövs? 

Mixad metod. Longitudinell studie. 

Frågeformulär 6-8 veckor efter 

dödsfallet. Frågeformulär och 

intervjuer gjordes ett år efter 

dödsfallet. Data analyserades med 

en deskriptiv statistik och manifest 

innehållsanalys. 

 

 

När den avlidna var av 

en äldre generation var 

det lättare för de 

anhöriga att se döden 

som en naturlig process 

av livet. 
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Nummer Författare/år/land Tidsskrift/Titel Nyckelord Syfte Metod Relevant resultat Kvalitet 

8C, PI 

(Cinahl, 

PsycInfo

) 

Anna Milberg, MD, 

PhD, Eva-Carin 

Olsson, SRN, MSc, 

Maria Jakobsson, 

MD, Maria Olsson, 

RN, and Maria 

Friedrichsen, 

PhD/2008/Sweden 

Journal of Pain and Symtom 

Management, vol 35, No. 

1/Family Members´Percieved 

Needs for Bereavement Follow-

Up 

Palliative care, 

bereavement 

follow-up, 

support, family 

member 

Att utforska familjemedlemmars 

uppfattade behov av uppföljning 

av sorgen genom att kvantifiera 

deras uppfattade behov för 

uppföljning, och deras 

önskningar gällande när och hur 

det ska ske, och kvalitativs 

beskriva deras önskningar 

gällande typ, innehåll och den 

uppfattade meningen med 

uppföljningen. 

Tvärsnittsstudie där deltagarna var 

anhöriga till patienter som avlidit 

tre till nio månader tidigare och 

vårdats på en palliativ 

vårdinrättning. Datainsamling 

skedde med ett frågeformulär 

uppdelat i kvantitativa frågor samt 

kvalitativa frågor. Den kvalitativa 

delen analyserades genom en 

manifest innehållsanalys. 

Att ha någon som 

lyssnar och någon som 

stöttar när 

familjemedlemmarna 

känner sig ensamma.  

Medel 

9PI 

(hyllbest

ällning)  

Julie Uma Vohra, 

Kevin Brazil, Karen 

Szala-

meneok/2006/Canad

a 

Journal of palliative care, vol 

35, No.1/The last word: Family 

members’ descriptions of end-

of-life care in long term care 

facilities 

Family member 

attitudes, end-

of-life care, 

long-term care, 

quality of care 

Syftet är att analysera 

familjemedlemmars svar på 

enkäter riktade till LTC (long-

term care), för att få en 

uppfattning om deras 

erfarenheter kring vården i 

livets slutskede 

Ändamålsenligt-, heterogent urval, 

icke experimentell studie. 

Deltagarna hade haft en 

familjemedlem som avlidit i ett 

LTC boende under de senaste 12 

månaderna. FPCS enkäten 

användes för att utvärdera 

deltagarnas uppfattning av vården 

given till den boende under sista 

tiden i livet. Chitvå test, t-test, 

ANOVA och SPSS analyserade 

datan. 

De öppna svaren 

utökade förståelsen för 

det kvantitativa resultat 

genom att identifiera 

specifika vårdexempel 

som illustrerar 

familjemedlemmars 

uppskattning och oro.  

Medel 

10PI 

(Psycinfo

) 

Sarah Yeun-Sim 

Jeong, Isabel 

Higgins, Margaret 

Mcmiller/2009/Austr

alia 

International Journal of Older 

People Nursing/Experiences 

with advance care planning: 

older people and family 

members’ perspective 

Advance care 

directives, 

advance care 

planning, end-

of-life care, 

older people, 

transcendence 

Målet med studien är att 

undersöka familjens, boendes 

och personalens uppleveler 

kring avancerad vårdplanering 

och avancerad vårdteknik. Med 

fokus på den boende och 

familjemedlemmarna.  

Case-study (empirisk intervju som 

undersöker moderna fenomen i 

riktiga livets kontext).  Data 

insamlades under en sjumånaders 

period i tre vårdhem genom 

observationer, inspelningar, samtal, 

åsikter och tankar som passade till 

studiens syfte och 

forskningsfrågorna.   

Släppa taget eller hålla 

kvar, en svårighet 

upplevd av 

familjemedlemmar i 

den avancerade 

vårdplaneringen. Olika 

känslor från patienter 

och familjemedlemmar 

kopplade till AVP och 

ACD.  

Medel 
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6.5 Bilaga 5: Exkluderade artiklar 
Databas Författare/år/land Tidskrift/titel Nyckelord Syfte Metod Anledning till exkludering 

Cinahl Anette Henriksson, 

Birgitta 

Andershed/2007/Sverige 

International Journal of 

Palliative Nursing/A support 

group programme for relatives 

during the last palliative phase 

Palliative care, 

support group, 

relatives, 

caregivers, 

families 

Att beskriva hur 

släktingar till döende 

och döende upplevt att 

delta i en stödgrupp   

Tio personer intervjuades 

som hade deltagit i en 

stödgrupp på ett boende 

för palliativa i 

Stockholm.  

Åldern på patienterna framgår ej.  

Cinahl Allan Kellehear, Vadim 

Pogonet, Rodica 

Mindruta-Stratan, Victor 

Gorelco/2012/Moldavien 

Baywood Publishing 

Company/Deathbed visions from 

the republic of Moldova: a 

content analysis of family 

observations 

Family, 

dreams, 

terminally ill 

patients 

Att generera en 

innehållsanalys av 

dödsbäddvisioner som 

kan identifiera 

psykosociala kategorier 

som är viktiga för 

måendet hos döende 

personer.  

Intervjuer gjordes med 

ett representativt urval på 

102 personer 

Åldern på patienterna framgår ej.  

Cinhal Martin Weber, Matthias 

Claus, Kirsten Isabel, 

Sabine Fischbeck, Luis 

Carlos Escobar 

Pinzon/2011/Tyskland 

Elsevier inc/Dying in germany – 

unfulfilled needs of relatives in 

diffrent care settings 

Public health, 

palliative care, 

end of life, 

dying, care 

settings, needs 

of relatives 

Att utforska viktiga 

behov och personliga 

upplevelser hos 

släktingar till en 

döende.  

Ett frågeformulär 

skickades ut till 5000 

slumpmässigt utvalda 

som hade en anhörig som 

hade dött mellan 25 maj 

och 24 augusti 2008 

Åldern på patienterna framgår ej.  

Cinahl Elisabeth 

Spichiger/2008/Schweiz  

International journal of palliative 

nursing/Living with terminal 

illness: patient and family 

experiences of hospital end-of-

life care 

 

 

 

 

Terminal care, 

inpatients, 

families, 

hospital, 

qualitative 

research 

Att utforska döende 

patienters och deras 

familjers upplevelse av 

vård på sjukhus i livets 

slutskede.  

 

 

 

Upprepade 

observationer, samtal och 

intervjuer med patienter 

och familjemedlemmar.  

Åldern på patienterna framgår ej.  
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Databas Författare/år/land Tidskrift/titel Nyckelord Syfte Metod Anledning till exkludering 

Cinahl Tatsuya Morita, Kei 

Hirai, Yukihiro 

Sakaguchi, Etsuko 

Maeyama, Satoru 

Tsuneto, Yasuo 

Shima/2003/Japan 

Elsevier inc/Measuring the 

quality of structure and process 

in end-of-life care from the 

bereaved family perspective 

Quality of care, 

quality 

indicator, 

satisfaction 

hospice, 

palliative care, 

neoplasm 

Att validera ett 

instrument för att direkt 

mäta den sörjande 

familjens uppfattning 

om behovet av 

förbättringar i palliativ 

vård.  

Olika uppsättningar av 

frågeformulär skickades 

till 800 och 425 familjer 

som hade förlorat en 

familjemedlem på en 

palliativ vårdenhet.  

Åldern på patienterna framgår ej 

Cinahl Christine J. McPherson, 

Julia M Addington-

Hall/2003/Storbritannien 

Elsevier inc/Evaluating palliative 

care: bereaved family 

members´evaluations of 

patients´pain, anxiety and 

depression 

Palliative, 

symptom 

evaluations, 

surveys, family, 

retrospective 

Att undersöka 

tankeprocessen hos 

sörjande släktingar 

under deras 

utvärderingar av 

patientens smärta, 

ångest och depression 

Retrospektiv, verbal 

protokollanalys 

Underkänd utifrån använd 

granskningsmall, ej relevant för 

syftet 

Cinahl Elisabeth 

Spichiger/2009/Schweiz  

International Journal of palliative 

nursing/Family experience of 

hospital end-of-life care in 

Switzerland: An interpretive 

phenomenological study 

Acute care 

facility, adult 

patient, family, 

interpretive 

phenomenolog

y, palliative 

care 

Att undersöka 

erfarenheter bland 

familjemedlemmar till 

obotligt sjuka patienter 

med sjukhusvård i 

livets slutskede.  

Intervjuer med tio 

familjemedlemmar.  

Åldern på patienterna framgår ej 

Cinahl Leonie 

Nowitz/2005/Storbritanie

n 

Journal of gerontological social 

work/Geriatric care 

management: spiritual 

challenges 

Spirituality, 

caregiving, 

dementia, 

geriatric care 

manager 

 

 

 

 

 

 

Oklart Oklart Underkänd utifrån använd 

granskningsmall 
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Databas Författare/år/land Tidskrift/titel Nyckelord Syfte Metod Anledning till exkludering 

Cinahl Tatsuya Morita, Tatsuo 

Akechi, Masayuki 

Ikenaga, Shinichi Inoue, 

Hiroyuki Kohara, 

Tatsuhiro Matsubara, 

Naoki Matsuo, Miki 

Namba, Takuya Shinjo, 

Kazuhiko Tani, Yosuke 

Uchitomi/2007/Japan 

Elsevier Inc/Terminal delirium: 

recommendations from bereaved 

families´experiences 

Palliative care, 

delirium 

family, 

neoplasms, 

end-of.life care 

De primära målen var 

att klargöra 

stressnivåer hos 

sörjande familjer och 

deras upplevda behov 

av vård. 

En tvärsnitts, anonym 

multicenterundersökning. 

Enkäter skickades ut till 

offrens familjer. 560 

familjemedlemmar 

deltog.  

Åldern på patienterna framgår ej 

Cinahl Tina Lundberg, 

Marianne Olsson, Carl 

Johan Fürst/2013/Sverige 

International Journal of palliative 

nursing/The perspectives of 

bereaved family members on 

their experiences of support in 

palliative care 

Bereavement, 

family, grief, 

loss, palliative 

care, social 

support, 

interviews 

Att utforska de 

stödjande samspel och 

känslor som 

familjemedlemmar 

erfar i palliativ vård 

Explorativ studie, 

retroaktiv. Individuella 

kvalitativa, 

semistrukturerade 

intervjuer genomfördes 

åtta månader efter 

dödsdagen 

Ej relevant för arbetets syfte.  

Cinahl Janet A Barling, John A 

Stevens, Kierrynn M 

Davies/2014/Australien 

Contemporary nurse/The reality 

of hospitalisation: Stories from 

family members of their hospital 

experience for adolescents and 

young adults living with and 

dying from cancer 

Cancer, 

adolescents, 

young adults, 

family 

members, 

therapeutic 

environments, 

hospital 

enviroment, 

hospital 

landscape, 

space, place 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka 

familjemedlemmars 

upplevelser under 

diagnos, behandling 

och bortgång av en 

yngre familjemedlem   

Narrativ undersökning 

dvs använde berättelser 

för att beskriva 

mänskliga erfarenheter. 

Ej relevant för arbetets syfte, fel 

ålder 
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Databas Författare/år/land Tidskrift/titel Nyckelord Syfte Metod Anledning till exkludering 

Cinahl Marie-Louise Ekeström, 

Mariann Olsson, Sara 

Runesdotter, Carl Johan 

Fürst/2014/Sverige 

International journal of palliative 

nursing/Family 

members´experiences of the 

impact of the LCP in a palliative 

care unit and a geriatric ward in 

Sweden 

Liverpool care 

pathway, 

family 

members, 

palliative care 

unit, geriatric 

ward, 

communication

, evaluation 

Att undersöka 

familjemedlemmars 

upplevelser av vård i 

livets slutskede på en 

palliativ vårdenhet och 

i en allmän geriatrisk 

vårdavdelning i 

Sverige före och efter 

genomförandet av LCP 

Familjemedlemmar till 

patienter som avlidit före 

och efter genomförandet 

av LCP svarade på en 

enkät 3-6 månader efter 

dödsfallet. Enkäterna 

jämfördes och bedömdes 

genom icke-parametriska 

tester.  

Särskiljer ej ålder, inget svar från 

författare 

Cinahl Marla R. London, Janyce 

Lundstedt/2007/USA 

Journal of nursing care 

quality/Families speak about 

inpatient end-of-life care 

Bereavement, 

end of life, 

family 

satisfaction, 

patient 

satisfaction 

Oklart Ett tvärvetenskapligt team 

bildades som skulle samla 

in information från 

familjemedlemmar gällande 

kvalitetsförbättringar. De 

utvecklade en enkät som 

bestod av 17 frågor med 

Likert-skala som handlade 

om tillfredställelse med 

vårde, tre demografiska 

frågor och tre öppna frågor 

som skulle ge allmänna 

uttömmande svar.  

Särskiljer ej ålder, inget svar från 

författare 

Cinahl Maria E. 

Carlsson/2010/Sverige 

Palliative and supporting 

care/The significance of fatigue 

in relatives of palliative patients 

Relatives, 

fatigue, 

palliative care 

settings, quality 

study 

Att undersöka 

betydelsen av trötthet 

bland släktingar till 

palliativa patienter 

Pilotstudie med 

beskrivande design och 

är en rapport av fyra 

öppna frågor med fokus 

på de anhörigas 

upplevelser av trötthet. 

Studiepopulationen 

bestod av anhöriga till 

patienter som vårdas 

inom palliativ vård 

antingen i hemmet eller 

på en institution i 

Uppsala län.  

 

 

Särskiljer ej ålder, inget svar från 

författare 
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Databas Författare/år/land Tidskrift/titel Nyckelord Syfte Metod Anledning till exkludering 

Cinahl  Elsa Kaarbø/2009/Norge Journal of clinical nursing/End-

of-life care in two Norwegian 

nursing homes: family 

perceptions 

Death and 

dying, end-of-

life care, 

family, 

interwiew, 

mixed methods, 

nursing home 

Att förklara 

upplevelser hos 

släktingar som har varit 

närvarande före och 

efter dödsögonblicket 

hos en nära anhörig 

Data samlades in genom 

strukturerade intervjuer 

med 50 släktingar och 

analyserades med SPSS 

och temabaserad analys. 

Särskiljer ej åldern, inget svar 

från författaren 

Psycinfo Åsa K. Johansson, 

Agneta 

Grimby/2012/Sverige 

American Journal of hospice & 

Palliative medicine/Anticipatory 

grief among close relatives of 

patients in hospice and palliative 

wards.  

Anticipatory 

grief, close 

relatives, 

palliative care, 

cancer patients, 

emotional 

stress, need of 

support 

Oklart  49 anhöriga svarade på 

frågorna i Anticipatory 

grief scale och 20 av 

deltagarna intervjuades 

också.  

Underkänd utifrån använd 

granskningsmall, åldern på 

patienterna framgår ej.  

Psycinfo Ramon L. Rhodes, Susan 

L. Mitchell, Susan C. 

Miller, Stephen R. 

Conner, Joan M. 

Teno/2008/USA 

Journal of pain and symptom 

management/Bereaved family 

members´evaluation of hospice 

care: what factors influence 

overall satisfaction with 

services? 

Hospice, end-

of-life care, 

family 

members, 

satisfaction 

Att bestämma vilka 

faktorer som påverkar 

hur nöjda anhöriga är 

med hospice.  

FEHC-undersökning som 

är en enkät med 61 

frågor som används på 

många hospice. 

Åldern på patienterna framgår ej 

Psycinfo Karen A. Kehl, Karin T. 

Kirchhoff/2009/USA 

Journal of social work in end-of-

life & palliative care/Challenges 

facing families at the end of life 

in three settings 

Family 

caregiver, 

settings, 

terminal care 

Att undersöka de 

utmaningar som 

familjemedlemmar 

möter i slutet av livet i 

olika vårdmiljöer 

30 anhöriga som hade en 

familjemedlem som var 

döende på hospice 

intervjuades 

(semistrukturerat), 

tematisk analys användes 

för att få fram koder.  

Åldern på patienterna framgår ej 

Psycinfo Jenny 

Slape/2014Australien 

Journal of religion, spirituality & 

aging/Dementia and palliative 

care: The spiritual needs of 

family members 

Dementia, 

family 

members, 

palliative care, 

residential aged 

care, 

spirituality 

Att identifiera andliga 

behov hos 

familjemedlemmar till 

dementa och palliativa 

patienter.  

Hermeneutisk 

fenomenologisk ansats. 

Öppna frågor användes.   

Ej relevant för arbetets syfte.  
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Databas Författare/år/land Tidskrift/titel Nyckelord Syfte Metod Anledning till exkludering 

Psycinfo Martin Weber, Matthias 

Claus, Kirsten Isabel, 

Sabine Fischbeck, Luis 

Carlos Escobar 

Pinzon/2012/Tyskland 

Journal of pain and symptom 

management/Dying in Germany 

– unfullfilled needs of relatives 

in different care settings 

Public health, 

palliative care, 

end of life, 

dying, care 

setting, needs 

of relatives 

Att utforska viktiga 

behov och personliga 

erfarenheter av 

anhöriga vid livets slut, 

och upptäcka skillnader 

i dessa behov och 

erfarenheter för olika 

vårdmiljöer. 

Tvärsnittsundersökning 

som bygger på ett 

slumpmässigt urval av 

5000 invånare som dog 

mellan 25 – 24 augusti 

2008, anhöriga till dessa 

intervjuades genom 

skriftlig enkät.  

Åldern på patienterna framgår ej 

Psycinfo Catherine A. Marco, 

Nancy Buderer, Dorothy 

Thum/2005/USA 

American journal of hospice & 

Palliative medicine/End-of-life 

care: Perspectives of family 

members of deceased patients  

End-of.life 

care, family, 

advance 

directive 

Att fastställa yttranden 

från anhöriga till 

avlidna patienter 

angående vård i livets 

slutskede.  

Tvärsnittsenkät gavs ut 

till 969 frivilliga 

deltagare som hade en 

anhörig som hade dött.  

Åldern på patienterna framgår ej 

Psycinfo Stephen R. Connor, Joan 

Teno, Carol Spence, 

Neal Smith/2005/USA 

Journal of pain and symptom 

management/Family evaluation 

of hospice care: Results from 

voluntary submission of data via 

website 

End of lfe, 

quality of care, 

family 

evaluation of 

hospice care 

survey, family 

satisfaction 

Oklart  FEHC-undersökning som 

är en enkät med 61 

frågor som används på 

många hospice. 

Åldern på patienterna framgår ej 

Psycinfo Susan Enguidanos, 

Patricia Housen, Marcia 

Pendio, Bill Mejia, Julie 

Anne Miller/2013/USA 

Palliative medicine/Family 

members´perceptions of 

inpatient palliative care consult 

services: A qualitative study 

Palliative care, 

family 

members, 

qualitative 

research, health 

communication

, decision 

making 

 

 

 

 

 

 

 

Att avgöra hur palliativ 

slutenvård påverkar 

familjemedlemmars 

förståelse av patientens 

tillstånd, kunskap om 

vårdlidande och 

beslutsförmåga 

Individuella, 

semistrukturerade 

intervjuer bland 

familjemedlemmar till 

svårt sjuka patienter 

genomfördes på 

sjukhuset eller via 

telefon. Ändamålsenligt 

urval  

Åldern på patienterna framgår ej 
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Databas Författare/år/land Tidskrift/titel Nyckelord Syfte Metod Anledning till exkludering 

Psycinfo Mitsunori Miyashita, 

Tatsuya Morita, Kazuki 

Sato, Kei Hirai, Yasuo 

Shima, Yosuke 

Uchitomi/2008/Japan 

Journal of pain and symptom 

management/Good death 

inventory: A measure for 

evaluating good death from the 

bereaved family member´s 

perspective 

Palliative care, 

end-of.life care, 

neoplasm, 

hospice, 

questionary, 

measures, good 

death 

Att utveckla en 

mätinstrument för 

utvärdering den goda 

döden från de sörjande 

familjemedlemmarnas 

perspektiv och att 

pröva giltigheten och 

tillförlitligheten i 

bedömningen.  

En tvärsnitts, anonym 

enkät gavs ut till 

sörjande 

familjemedlemmar till 

cancerpatienter som hade 

dött  

Ej relevant för arbetets syfte.  

Psycinfo Petra Vayne-Bossert, 

Gilbert B. 

Zulian/2013/Schweiz  

American journal of hospice & 

palliative medicine/Palliative 

sedation: From the family 

perspective 

Palliative 

sedation, 

refactory 

symptom, 

family 

experience, 

personal 

suffering, 

information, 

emotional 

distress 

Att utforska 

familjemedlemmars 

upplevelse av palliativ 

sedering.   

Anonym enkät skickades 

ut till de närmsta 

familjemedlemmarna till 

patienter som dött 

samtidigt som de fått 

palliativ sedering.  

Åldern på patienterna framgår ej.  

Psycinfo Eva G Benzein, Agneta 

C Berg/2005/Sverige 

Palliative medicine/The level of 

and relation between hope, 

hopelessness and fatigue in 

patients and family members in 

palliative care 

Family 

members, 

fatigue, heart 

hope index, 

hope, 

hopelessness, 

terminal care 

Att beskriva nivåerna 

av hopp och 

relationerna mellan 

hopp, hopplöshet och 

trötthet hos patienter 

och anhöriga inom 

palliativ vård.  

 

 

 

 

 

 

 

40 patienter med cancer 

palliativ vård och 45 

familjemedlemmar 

kontaktades. Samtliga 

som medverkade i 

studien fick betygsätta 

sin nivå av trötthet, hopp 

och hopplöshet.  

Ej relevant för arbetets syfte.  
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Databas Författare/år/land Tidskrift/titel Nyckelord Syfte Metod Anledning till exkludering 

Psycinfo Joan M. Teno, Janet E. 

Shu, David Casarett, 

Carol Spence, Ramona 

Rhodes, Stephen 

Connor/2007/USA 

Journal of pain and symptom 

management/Timing of referral 

to hospice and quality of care: 

Length of stay and bereaved 

family members´perceptions of 

the timing of hospice referral  

Hospice, 

quality of end-

of-life care, 

timing of 

referral 

Att undersöka sörjande 

familjemedlemmars 

uppfattningar om när 

en palliativ anhörig 

hänvisas till hospice.  

FEHC-undersökning som 

är en enkät med 61 

frågor som används på 

många hospice. 

Åldern på patienterna framgår ej. 

Psycinfo A. Milberg, R.Wåhlberg, 

M. Jakobsson, E-C. 

Olsson, M. Olsson, M. 

Friedrichsen/2011/Sverig

e 

Wiley online libary/What is a 

”secure base” when death is 

approaching? A study applying 

attachment theory to adult 

patients´and family 

members´experiences of 

palliative home care 

Cancer, 

oncology, 

secure base, 

palliative, 

attachment 

theory 

Att genom att använda 

erfarenheter från 

patienter och anhöriga 

utforska palliativ vård i 

hemmet som en ”trygg 

bas”  

12 patienter och 14 

anhöriga intervjuades 

under pågående palliativ 

vård i hemmet. 

Intervjuerna analyserades 

med deduktiv kvalitativ 

innehållsanalys.  

Ej relevant för arbetets syfte.  

Psycinfo Daren K. Heyland, Peter 

Dodek, Graeme Rocker, 

Dianne Groll, Amiram 

Gafni, Deb Pichora, Sam 

Shortt, Joan Tranmer, 

Neil Lazer, Jim 

Kutsogiannis, Miu 

Lam/2006/Kanada  

Canadian mediacal association 

Journal/What matters most in 

end-of-life care: perceptions of 

seriously ill patients and their 

family members 

End-of-life 

care, seriously 

ill patients 

perception, 

family 

members 

Att beskriva vad svårt 

sjuka patienter och 

deras 

familjemedlemmar 

anser vara de viktigaste 

faktorerna för en bra 

vård i livets slutskede 

28 viktiga faktorer togs 

fram efter att ha studerat 

existerande litteratur och 

intervjuat experter inom 

området. De gjorde 

sedan en enkät utifrån 

dessa faktorer och 

lämnade ut till palliativa 

cancerpatienter och deras 

familjemedlemmar 

Åldern på patienterna framgår ej.  
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