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SAMMANFATTNING  

 
Bakgrund: Palliativ vård innebär att vårdpersonal ska lindra sjukdomens symtom, förebygga 

lidande samt förbättra patientens och dess närståendes livskvalitet vid obotlig sjukdom. Att 

vara närstående till en patient som vårdas palliativt leder många gånger till både fysisk och 

psykisk påfrestning där vårdpersonalens stöd kan vara betydelsefullt både under vårdtiden och 

efter dödsfallet.  
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilket stöd närstående efterfrågar från 

vårdpersonal i palliativ vård. 

Metod: En systematisk litteraturstudie. Artikelsökandet genomfördes i Cinahl och PubMed 

och resulterade i 11 kvalitativa vetenskapliga originalartiklar. Analysen skedde utifrån en 

manifest innehållsanalys.  
Resultat: Närstående efterfrågade stöd i form av information om patientens tillstånd och död 

samt delaktighet och närvaro i patientvården. Att finna en gemenskap med andra närstående 

var också betydelsefullt. Det uppskattades när vårdpersonal hade social- och medicinsk 

kompetens samt att de var tillgängliga och avlastade närstående vid behov.  
Slutsatser: Vårdpersonal kan genom stödjande insatser så som god kommunikation, 

kompetens och avlastning minska närståendes upplevelser av lidande samt möjliggöra optimal 

hälsa och välbefinnande för närstående i palliativ vård. 
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INLEDNING 
 

Författarna har inom utbildningen på sjuksköterskeprogrammet och privat kommit i kontakt 

med patienter som vårdats palliativt och även träffat deras närstående. En obotlig sjukdom 

drabbar inte bara patienten utan även alla i dennes omgivning. Närstående kastas ofta mellan 

sin egen sorg och ansvaret de känner över att patienten ändå skall få en bra sista tid i livet. 

Trots detta uppfattar författarna att den palliativa vården till stor del är patientfokuserad, där 

närstående ofta prioriteras bort. Därför väcktes intresset för att studera hur vårdpersonal, 

undersköterska, sjuksköterska och läkare, på ett adekvat sätt kan stötta närstående i den 

aktuella situationen i olika vårdkontexter. Med denna litteraturstudie önskar författarna erhålla 

djupare kunskap i hur de bättre skall kunna förstå och stötta närstående i den palliativa 

vården. 

BAKGRUND 
 

Historiskt sett härstammar begreppet “palliativ” från det latinska ordet “pallium” och betyder 

“mantel”, vilket ofta har förståtts som en symbol för lindrande. Genom att skydda sig själv 

eller någon annan med en “mantel” stängs kylan ute, det kommer dock inte leda till att kylan i 

sig försvinner. Syftet med palliativ vård är följaktligen att främja patientens välbefinnande 

genom att med hjälp av symtombehandlande åtgärder lindra sjukdomens symtom. Palliativ 

vård handlar således inte om att bota sjukdomen (Sandman & Woods, 2003; Twycross, 1998). 

 

Under 1970-talet började diskussioner i Sverige föras om palliativ vård skulle bedrivas inom 

den ordinarie hälso- och sjukvårdskontexten istället för på specifika vårdinstitutioner, så som 

hospice. Det var dock först under 1990-talet som begreppet palliativ vård fick en mer central 

roll i hälso- sjukvårdskontexten och den första läroboken kom (Sandman & Woods, 2003). 

Palliativ vård  

Världshälsoorganisationens (World Health Organization [WHO], 2015a) definition på 

palliativ vård är att lindra och förebygga lidande samt förbättra patientens och dess 

närståendes livskvalitet i samband med de problem som kan uppstå vid en livshotande 

sjukdom. Organisationen menar att detta görs genom tidig identifiering, bedömning och 

behandling av smärta, fysiska, psykosociala och andliga/existentiella problem. 

 

Årligen beräknas 40 miljoner människor i världen vara i behov av palliativ vård. Behovet 

beräknas öka på grund av stigande åldrar och kroniska sjukdomar. Det finns flera sjukdomar 

som kan komma att kräva palliativ vård och hos vuxna är majoriteten av dessa sjukdomar 

kroniska. Vanligast är hjärt- och kärlsjukdomar och därefter i följd: cancer, luftvägs-

sjukdomar, AIDS och diabetes (WHO, 2015b). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2013) avled cirka 90 000 personer i Sverige år 2010 och cirka 80 

procent av dessa uppskattas ha haft ett palliativt vårdbehov. Den palliativa vården kan 

bedrivas inom primärvården, sjukhus, särskilda boenden och i hemmet, med insatser från 

kommunen. Vilken vårdkontext som patienten vårdas i avgörs beroende på patientens 

symtombild och behov (Ibid.). Inom vård- och omsorg finns en värdegrund som säger att 

insatserna ska vara jämställda och lika lättillgängliga för alla människor (SFS, 1982:763, 2 §; 
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SFS, 2001:453, 1 §). Idag är dock möjligheten till att få palliativ vård ojämnt fördelat över 

landet beroende på bostadsort och i förhållande till ålder och diagnos (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Socialstyrelsen (2013) beskriver den palliativa vården utifrån fyra hörnstenar: 

Symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation samt närståendestöd. Begreppen har 

sin grund i WHO:s definition på palliativ vård och människovärdesprincipen. Symtomlindring 

innebär att lindra smärta och andra svåra symtom med samtidig respekt för patientens 

integritet och självbestämmande, men inbegriper också behov på psykiska, sociala och 

existentiella plan. Samarbete innebär att hela arbetsteamet, som innehåller flera olika 

professioner, skall samarbeta. Den tredje hörnstenen, kommunikation och relation, syftar till 

att understödja patientens livskvalitet genom adekvat kommunikation och relationsskapande 

inom och mellan arbetslag, patient och närstående. Närståendestöd, som kommer att vara 

litteraturstudiens huvudfokus, är den fjärde hörnstenen vilken innebär att stödja närstående 

och bjuda in till delaktighet under sjukdomsprocessen och efter dödsfallet (Ibid.). 

 

Palliativ vård kan delas upp i två faser. Den tidiga fasen är ofta lång med inriktning på 

lämplig livsförlängande vård och utformning av individuell behandling för att främja 

livskvaliteten. Den sena fasen är många gånger kort och har som mål att lindra lidande och 

främja livskvalitet för både patient och närstående. Det finns ingen bestämd tidpunkt för 

övergången mellan faserna, det kan därför vara svårt att avgöra när den livsförlängande tidiga 

fasen skall övergå i den lindrande sena fasen (Socialstyrelsen, 2013). Syftet är inte att 

påskynda eller fördröja sjukdomsprocessen utan snarare se processen som en normal del av 

livet (WHO, 2015a). 

Närstående 

Enligt Socialstyrelsens definition är närstående den “person som den enskilde anser sig ha en 

nära relation till” (Socialstyrelsens termbank, 2004a). Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 

förklaras närstående som den person som patienten pekar ut och som själv accepterar att vara 

närstående (Dahlberg & Segesten, 2010). En nära god vän kan vara den närmsta närstående 

och det kan finnas fall då en nära släkting inte betraktas som en närstående. Detta till skillnad 

från begreppet anhörig som endast innefattar en “person inom familjen eller bland de 

närmaste släktingarna” (Socialstyrelsens termbank, 2004b). 

Att vara närstående i palliativ vård 

En lång relation mellan patient och närstående skapar många gånger en stark fysisk och 

psykisk närhet, där många ser sig tillsammans som en samspelt helhet. Denna närhet är för 

många närstående viktig att försöka bibehålla då den andre parten drabbas av obotlig 

sjukdom, dock beskriver många närstående det som problematiskt. Den fysiska närheten kan 

hindras då den sjuke till exempel upplever smärta eller skäms över sin förändrade kropp till 

följd av till exempel viktnedgång eller håravfall. Den psykiska närheten kan ibland hindras 

om den sjuke förändras kognitivt. Många närstående upplever då svårigheter i att dela tankar 

och känslor med den sjuke (Palm & Friedrichsen, 2008). 

 

Förändringarna i den sjukes tillstånd kan ofta vara många vilket tvingar närstående att hela 

tiden anpassa sig och lära sig nya saker. En del närstående beskriver just detta som den 

svåraste och mest komplicerade uppgiften de ställts inför (Hebert, Schulz, Copeland & 

Arnold, 2009). Den nya ofrivilliga livssituationen som uppstår då en familjemedlem blir svårt 

sjuk upplevs många gånger som kaotisk och oviss på grund av patientens försämrade tillstånd. 

Många upplever också en stor oro vilket i sin tur kan leda till stress och svårigheter i att 

slappna av. I takt med att den sjuke blir allt svagare och mer sårbar tar många närstående på 
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sig rollen som den “starke” och prioriterar den sjukes behov framför sina egna (Janze & 

Henriksson, 2014). Många närstående känner sig också isolerade då de måste leva och ta 

dagen som den kommer och inte kunna planera eller få tid till att göra aktiviteter på egen 

hand. De hamnar då i en svår balansgång mellan viljan att finnas till för, ta hand om den sjuke 

och behovet av att tillfredsställa sina egna behov (Steinvall, Johansson & Berterö, 2011). 

 

Hur mycket ansvar närstående väljer att ta för den sjukes omvårdnad varierar. För en del är 

det naturligt att ta fullt ansvar även vid personlig och intim vård, medan andra uppskattar när 

vårdpersonal stöttar eller tar över omvårdnaden helt (Janze & Henriksson, 2014). Det finns 

också situationer då närstående inte klarar av att ta hand om den sjukes omvårdnad på ett 

adekvat sätt och tvingas därför släppa ansvaret helt, vilket kan upplevas som en sorg 

(Edwards, Olson, Koop & Northcott, 2012). Att ha någon att kunna anförtro sig till, till 

exempel en annan familjemedlem eller vän, som förstår den aktuella situationen beskriver 

många närstående som viktigt. Stöd kan innebära både psykisk och praktisk hjälp och kan 

leda till att de närstående känner sig tryggare i sin vårdande roll (Arber, Hutson, de Vries & 

Guerrero, 2013). 

 

När den sjuke drabbas av obotlig sjukdom beskriver många närstående att döden gör sig starkt 

påmind. Trots förberedelser inför den sjukes död finns ofta en rädsla kring hur man ska 

reagera när den sjuke avlidit. Dessa förberedelser inför framtiden kan samtidigt föra med sig 

skuldkänslor över att vara den som “överlever” (Janze & Henriksson, 2014). För att värna om 

den sjukes integritet och självständighet upplever flertalet närstående det positivt när den 

sjuke får avlida där denne önskar i värdighet med de närmsta runt om kring (Donnelly & 

Battley, 2010). När den sjukes önskemål beaktas i livets slutskede kan många närstående se 

tillbaka på dödsfallet utan att känna ångest (Hebert et al., 2009). Oavsett var döden inträffar är 

de flesta närstående beredda att vara närvarande för den sjuke (Janze & Henriksson, 2014). 

 

Närstående i den palliativa vården har ofta ett stort behov av och efterfrågar stöd. Många 

önskar information, både via kommunikation och skrift, om patientens tillstånd, symtom och 

det kommande dödsfallet. Närstående efterfrågar också ofta att få tillbringa tid tillsammans 

med den sjuke och att få vara delaktig i patientvården på den nivå de själva önskar. Att bli 

avlöst samt att vårdpersonalen är tillgänglig och innehar ett sympatiskt bemötande som inger 

trygghet är andra insatser som många närstående efterfrågar och värderar högt (Lindqvist & 

Rasmussen, 2009) 

Vårdpersonalens roll gentemot närstående i palliativ vård 

Enligt Socialstyrelsen (2013) ska vårdpersonal bjuda in och låta närstående vara delaktiga i 

vården kring den sjuke. Det är lika viktigt att vårdpersonal stöttar närstående efter dödsfallet 

som under vårdtiden. 

Stöd 

Enligt Socialtjänstlagen (2009: 549, kap. 5, 10 §) ska närstående erbjudas stöd som 

underlättar då de vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk och/eller har 

funktionshinder. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vårdpersonal arbeta för att motverka 

ohälsa (Johansson, 2014; SFS, 2014:822, 2c §). Johansson (2014) skriver således att det är ett 

starkt motiv för att observera närståendes situation då de själva utgör en riskgrupp som kan 

drabbas av ohälsa. Ett sätt att få visshet i närståendes situation kan vara att ställa frågan “hur 

mår du själv då?”. Stödet och hjälpen baseras sedan utifrån svaret. Stödinsatsernas mål är att 

förebygga exempelvis utbrändhet samt stötta närstående och öka deras livskvalitet. Därför bör 

stödinsatserna sättas in i ett så tidigt skede som möjligt. Stödet till närstående kan i sin tur 
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även hjälpa den sjuke och närståendes relation. Det som är viktigt att beakta är att stödet hela 

tiden måste anpassas utefter hur närståendes och den sjukes situation förändras (Ibid.). 

 

Vårdpersonalens stöd till närstående kan innebära både materiella- och icke materiella 

insatser. Det materiella kan innebära service, sjukvård, hjälpmedel och ekonomiskt stöd 

medan det icke materiella kan innebära kunskap, information och personligt stöd (Johansson, 

2014). Stödet kan också delas in i emotionellt-, praktiskt- och socialt stöd. Som vårdpersonal 

är det viktigt att ge stöd för att kunna identifiera och bygga upp sociala nätverk till närstående 

och patient, men även för att synliggöra sin närvaro samt ge tillsyn och uppmuntran (Björvell 

& Thorell-Ekstrand, 2009). Det är också viktigt att skapa möjligheter för närstående att träffa 

andra i liknande situationer samt informera om vilka stödinsatser de är berättigade (Dunér & 

Blomqvist, 2009). 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Systemteori innebär att olika beståndsdelar, till exempel familjemedlemmar, skapar ett 

system, i detta fall en familj, där helheten är något mer än summan av delarna var för sig. 

Samtidigt som samtliga delar påverkas av helheten, påverkar delarna också helheten. Alla 

individer ingår i olika system och kan aldrig frigöras från att vara en del av en större helhet. 

När någon del av systemet påverkas, till exempel när en familjemedlem blir allvarligt sjuk 

kommer hela systemet att påverkas, i detta fall framförallt närstående. I systemteorin ingår 

familjefokuserad omvårdnad vilket bland annat innebär att vårdpersonal vid diagnos, 

behandling och socialt stöd ser patienten och dennes system som en helhet i sitt övergripande 

sammanhang där både medicinska och psykosociala aspekter således beaktas (Öquist, 2008). I 

familjefokuserad omvårdnad ingår också att närstående ska bli inbjudna till delaktighet i 

patientvården. Delaktigheten får dock inte upplevas som ett krav så att närstående drabbas av 

ohälsa eller att livet begränsas (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). 

 

Vårdvetenskapen bygger på följande konsensusbegrepp: patient, hälsa, miljö och vårdande. 

Vårdandets mål är hälsa med syftet att stärka människors hälsoprocesser. Detta innebär att 

lindra sjukdomens effekter och det lidande som kan uppstå och där med hjälpa vårdtagaren till 

en optimal hälsa. För att hälsa och välbefinnande skall uppnås måste livsvärlden beaktas och 

varje människa ses som en enskild individ med unika upplevelser och erfarenheter (Dahlberg 

& Segesten, 2010).  

 

I samtliga hälsosammanhang bör vårdpersonal därför se till individens värld, det vill säga 

livsvärlden. Genom livsvärlden kan vårdpersonal förstå patientens och närståendes syn på 

hälsa, välbefinnande, lidande och livskvalité (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Livsvärld 

Livsvärlden är unik för varje människa och den värld genom vilken människan förstår sin 

identitet, självbild och självkänsla i. Den innefattar också hur människan ser på andra. 

Livsvärlden kan ses utifrån nutid, dåtid och framtid och är fylld med erfarenheter, tankar och 

handlingar. För att förstå vad hälsa, sjukdom och lidande innebär för varje individ bör 

vårdpersonal ha livsvärlden som grund i vårdandet av patient och närstående i palliativ vård 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 
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Hälsa och välbefinnande 

WHO:s (1948) definition på hälsa är “Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder”. 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver vidare att upplevelsen av hälsa är individuell och kan 

identifieras med välbefinnande och känslan av att vara kapabel till att klara av små och stora 

livsprojekt. Vid sjukdom eller annan ohälsa som inte går att frigöra sig ifrån kan känslor av 

begränsning av livet uppstå vilket kan leda till att upplevelsen av hälsa minskar. Med hjälp av 

vårdpersonal som agerar professionellt kan en inre känsla av balans och jämvikt uppstå trots 

sjukdom. Närstående kan också vara en avgörande faktor för patientens upplevelse av hälsa 

och välbefinnande. Dock kan för höga krav på närstående leda till en påfrestande och icke 

fungerande vardag och där med förlust av deras välbefinnande. Stöd från vårdpersonal kan då 

behövas för att hälsa och välbefinnande åter skall infinna sig (Ibid.). 

Livskvalitet 

Vårdandets mål är bland annat att samtliga inblandade i vårdandet upplever livskvalitet. 

Upplevelsen är individuell och kan beskrivas som att “leva ett gott liv” utifrån individuella 

behov och värderingar. Det kan handla om goda relationer, autonomi och att kunna utföra små 

och stora livsprojekt (Dahlberg & Segesten, 2010). Livskvalitet har kommit att bli som en 

synonym till god palliativ vård (Cavalli-Björkman, 2014). 

Lidande 

Vårdandets mål är bland annat att lindra sjukdomens effekter och lidande. Lidande kan 

definieras olika beroende på uppkomsten. Vårdlidande förknippas med den vård som ges 

(Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2009). I vårdlidandet är maktlöshet ett centralt begrepp och 

känslor av förlust av kontroll kring vad som händer omkring sig själv och att bli åsidosatt är 

vanligt förekommande (Dahlberg & Segesten, 2010). Livslidande är relaterat till det liv man 

lever. Sjukdomslidande är lidandet i förhållande till sjukdomsprocessen (Santamäki Fischer & 

Dahlqvist, 2009). 

 

Svårt sjuka patienter har ofta ett stort omvårdnadsbehov vilket många gånger gör uppgiften 

tung för närstående som tagit en vårdande roll. Den vårdande rollen samt patientens sjukdom 

och död gör att närstående ofta upplever stort lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). Därför är 

det viktigt att beakta närståendes lidande vid palliativ vård. 

PROBLEMFORMULERING 
 

Att vara närstående till en patient som vårdas palliativt kan många gånger medföra ett stort 

omvårdnadsansvar och innebära en påfrestning för närstående. Att ständigt behöva vara 

uppmärksam på patientens tillstånd samt brottas med vetskapen att patienten snart kommer att 

avlida innebär ofta att närstående prioriterar patientens behov framför sina egna. Om 

närstående inte får stöd i den situationen som de befinner sig i kan det få konsekvenser för 

deras hälsa och välbefinnande och därmed resultera i ett lidande, samt medföra att även 

patienten påverkas negativt. Detta eftersom samtliga delar i familjesystemet påverkar 

varandra. 

Att studera vilket stöd närstående efterfrågar från vårdpersonal kan vägleda dem i deras arbete 

och målsättning att lindra lidande och främja välbefinnande hos närstående.  
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SYFTE 

 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilket stöd närstående efterfrågar från 

vårdpersonal i palliativ vård. 

METOD  

 

Metoden som har valts för att besvara studiens syfte är en systematisk litteraturstudie, som 

baseras på kvalitativa studier, vilket innebär att författarna på ett systematiskt 

tillvägagångssätt söker igenom, noga undersöker och sammanställer aktuell forskning inom 

ämnet. Då litteraturstudien är kvalitativ och har till syfte att undersöka närståendes perspektiv 

användes ett hermeneutiskt paradigm, vilket innebär att se världen utifrån den undersöktas 

perspektiv. Eftersom litteraturstudien inte utgår från en redan uppställd teori har författarna 

valt ett induktivt synsätt vilket innebär att objektivt och förutsättningslöst samla in data för att 

sedan dra slutsatser efter nya begrepp och resultat (Forsberg & Wengström, 2013). 

Datainsamling 

Utifrån litteraturstudiens syfte formades inklusions- och exklusionskriterier. 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle syfta på vuxna närståendes upplevelser av 

palliativt vårdade patienter, oberoende av sjukdom. Artiklarna skulle vara max åtta år och 

vara vetenskapliga originalartiklar. Artiklarna skulle vara skriva på engelska, vara tillgängliga 

i fulltext och peer reviewed, samt vara etiskt granskade eller föra ett etiskt resonemang. 

Exklusionskriterier var artiklar som utgick ifrån patienters och vårdpersonals upplevelse, samt 

pediatrisk vård. Kvantitativa artiklar exkluderades. 

 

Då fördjupad kunskap om databassökning saknades hos författarna kontaktades en 

bibliotekarie för att få hjälp med databassökningen. Utifrån litteraturstudiens syfte samt 

inklusions- och exklusionskriterier skapades tre “sök-block”: Palliativ vård, 

vårdpersonal/närståendestöd och närstående. Dessa block är meningsbärande för 

litteraturstudiens syfte och bör därför finnas med i samtliga sökningar. Synonymer användes 

för sökorden i varje sökblock. Willman, Stoltz och Batzivani (2006) skriver att denna strategi 

är användbar vid databassökning för att finna så många relevanta artiklar som möjligt. 

 

Datainsamlingen skedde via databaserna Cinahl och PubMed vilka fokuserar på medicin och 

omvårdnad. Till en början användes sökord till fritextsökningar i databaserna för att få grepp 

om litteraturstudiens område och artikelutbud. Sedan genomfördes en mer systematisk 

ämnesordssökning. Detta för att garantera att alla relevanta artiklar motsvarande 

litteraturstudiens syfte kom med i sökningarna. För att hitta ämnesord i respektive databas 

användes ämnesordslistor, i Cinahl (tesaurus) och i PubMed (MeSH). "Palliative Care", 

”Terminal Care" och "Hospice Care" var de ämnesord som bildade första sökblocket och 

användes som bas i samtliga sökningar med den Booleska sökoperatoren “OR”. För att 

ytterligare rikta sökningen mot litteraturstudiens syfte användes det första sökblocket i 

kombination med andra närliggande ämnesord, som utgjorde resterande sökblock: 

"Professional-Family Relations", "Family Attitudes", "Family/PF", ”Support, Psychosocial”, 

"Professional-Family Relations”, “Family”, “Social Support”, ”Nursing” och 

“Family/psychology”. Dessa sökord kombinerades med Booleska sökoperatorerna “OR, 

AND” (Bilaga 1). Willman et al. (2006) menar att Booleska sökoperatorer används för att 

kunna ringa in och avgränsa sökningen mot syftet (Ibid.).  Målet var att komma ned i <40 

träffar för att få ett hanterbart antal abstracts/sammanfattningar att läsa igenom. 
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Artikelsökandet skedde systematiskt från 2015-10-26 till 2015-10-29. Artikelsökandet 

avslutades då datamättnad uppstod, det vill säga när artiklarna återkom i de olika sökningarna 

(Thorén- Jönsson, 2012). 

Urval och urvalsförfarande 

I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) lästes artiklarnas titlar igenom när sökantalet 

var hanterbart. De artiklar vars titlar bedömdes relevanta för litteraturstudiens syfte valdes ut 

och dess abstract lästes igenom. De artiklar vars abstract motsvarade litteraturstudiens syfte 

lästes igenom i sin helhet och ett urval gjordes för kvalitetsgranskning (Ibid.). Ulrichsweb 

(http://www.ulrichsweb.com) användes för att kontrollera att tidsskrifterna som artiklarna var 

publicerade i var peer- reviewed och därför vetenskapligt granskade.  

 

En kvalitetsgranskning av samtliga slutliga, utvalda artiklar gjordes med hjälp av Willmans et 

al. (2006) kvalitetsgranskningsmall. Mallen utgår från ett antal frågor kring artiklarnas 

struktur och kvalitet där svarsalternativ på olika frågor var Ja, Nej eller Vet ej. Ja genererade 

1 poäng, Nej och Vet ej genererade 0 poäng. Om >80% av svaren var Ja klassades artikeln 

som hög kvalitet, medelhög kvalitet om 79-70% av svaren var Ja och låg kvalitet om <69% 

av svaren var Ja (Bilaga 2) (Ibid.). Vid kvalitetsgranskningen bedömdes 11 artiklar vara av 

hög eller medelhög kvalitet och inkluderades i litteraturstudien (Bilaga 3). En artikel valdes 

dock bort på grund av låg kvalitet. 

 

Av de 11 utvalda artiklarna var tre från Sverige, två från vardera Norge, Irland och Schweiz. 

En artikel kom från England och en från Kina. Av dessa fokuserade sex artiklar på 

närståendes situation den sista vårdtiden fram till förlusten på vårdinrättning. Två artiklar 

fokuserade på närstående som vårdade patienten i hemmet (ofta kallat ”family caregivers”). 

En artikel fokuserade på närståendestöd i samband med patientens cancerkakexi. En artikel 

handlade om närstående till äldre personer som vårdades av eller hade fått hjälp från 

kommunal omsorg. En artikel handlade om hur närstående upplevde deltagande i en 

stödgrupp när patienten var i den sena palliativa fasen (Bilaga 3). 

Analys 

Att analysera en text innebär att ett fenomen delas upp i mindre delar som först analyseras 

enskilt för att sedan sättas ihop till en ny helhet. Författarna läste därför artiklarna var för sig, 

detta gjordes för att minska risken för misstolkningar och förlust av viktig information. 

Artiklarnas resultat diskuterades sedan gemensamt (Forsberg & Wengströms, 2013). 

Analysen genomfördes med stöd av Lundmans och Hällgren Graneheims (2012) kvalitativa 

innehållsanalys. Denna innebar att artiklarna lästes igenom flertalet gånger för att författarna 

skulle bekanta sig med materialet och förstå vad texten handlar om. För att finna en röd tråd 

genom artiklarna markerades de delar av texten som svarade an på litteraturstudiens 

syfte.  Detta gjorde det lättare att se helheten samt vilka likheter och skillnader artiklarna 

hade. Meningsbärande delar av texten valdes på så sätt ut, översattes till svenska och bildade 

meningsenheter, vilka utgjorde grunden för analysen. Meningsenheterna gjordes kortare för 

att få texten mer lätthanterlig samtidigt som det mest centrala innehållet bevarades, detta 

kallas kondensering. Därefter formades koder vilka kort beskriver meningsenheternas 

innehåll. Koderna sammanställdes sedan till olika underkategorier utifrån dess innehåll. För 

att få en samlad bild av underkategorierna formades sedan de kategorier som utgör 

litteraturstudiens resultat (Ibid.). Se exempel på innehållsanalys nedan.  

 

 

http://www.ulrichsweb.com/
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Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

En del vårdpersonal 

kommunicerade med 

närstående om 

förändringar i 

patientens tillstånd, till 

exempel att 

blodtrycket hade gått 

ner eller att dem hade 

ökat medicinen. Sådan 

information gav 

närstående en bredare 

bild av situationen och 

förberedde dem i vad 

som kunde hända 

härnäst. 

En del 

vårdpersonal 

informerade om 

förändringar 

patientens 

tillstånd. 

Informationen 

kunde förbereda 

närstående. 

Information 

förberedde 

närstående 

Information Kommunikation 

Grundläggande saker 

så som att bli vänligt 

bemött, bli bekräftad 

och lyssnad till ledde 

till känslor av att bli 

stärkt i situationen hos 

närstående 

När närstående 

blev vänligt 

bemötta, 

bekräftade och 

lyssnade till så 

stärkte det dem i 

situationen 

Gott 

bemötande 

stärkte 

närstående 

Social 

kompetens 

Kompetens 

Det uppskattades när 

vårdpersonal ibland 

gav närstående 

tillåtelse att gå ut, att 

vila, eller när de 

stannar hos den 

döende medan 

närstående går ut för 

att göra ärenden eller 

äta lunch med en vän. 

Vårdpersonal 

kan stötta 

närstående 

genom 

avlastning. Till 

exempel låta 

närstående vila 

eller gå ut på 

ärenden. 

Vårdpersonal 

bör avlasta 

närstående 

Avlösning/paus Avlastning 

 

Förförståelse 

Författarna är sjuksköterskestudenter och har inom utbildningen och privat mött patienter som 

vårdats palliativt och deras närstående. Detta har medfört att författarnas förförståelse är att 

närstående behöver ett stort stöd från vårdpersonal i den palliativa vården. Forsberg och 

Wengström (2013) skriver att förförståelse avses den kunskap författarna har inom området 

innan studien påbörjas. De skriver även att författarna skall vara medvetna om sina 

förförståelser under studiens gång för att undvika förvrängning och förenkling av studiens 

resultat. Detta är något som litteraturstudiens författare har eftersträvat i sin analys. 
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Etiska överväganden 

Samtliga inkluderade artiklar förde ett tydligt etiskt resonemang och/eller var godkända av 

etisk kommitté. Inkluderade artiklar följde Helsingforsdeklarationens (2013) riktlinjer, vilket 

bland annat innebär att informanterna har givit ett informerat samtycke, deltagandet har varit 

frivilligt och samtliga av informanternas personuppgifter var avidentifierade. I de artiklar där 

patienten hade avlidit togs hänsyn till sorgeprocessen för att intervjuerna inte skulle orsaka 

skada hos närstående. 

 

I enlighet med det Forsberg och Wengström (2013) beskriver har författarna till 

litteraturstudien strävat efter att objektivt presentera samtliga fynd som stödjer studies syfte. 

Detta eftersom det anses vara oetiskt att endast presentera de fynd som stödjer författarnas 

förförståelser (Ibid.). 

RESULTAT 

 

Analysen av artiklarna resulterade i tre huvudkategorier: Kommunikation, Kompetens och 

Avlastning med tillhörande underkategorier. Samtliga kategorier beskriver vilket stöd 

närstående efterfrågar från vårdpersonal i palliativ vård. 

Kommunikation 

God kommunikation visade sig vara en viktig stödjande åtgärd. I huvudkategorin 

kommunikation ingick underkategorierna Information och kunskap, Delaktighet och närvaro i 

patientvården samt Gemenskap. Informationen handlade framförallt om att få kunskap om 

patientens tillstånd och död. I relation till hur informationen tilldelades upplevde närstående 

olika känslor. Vårdpersonal kunde visa närstående att de var välkomna att delta i 

patientvården så mycket som de önskade via muntlig och kroppslig kommunikation. Att få 

vara fysiskt närvarande, se och röra patienten hjälpte många närstående att hantera 

situationen. Att finna en gemenskap med andra närstående som befann sig i en liknande 

situation upplevdes ofta betydelsefullt. Via gemenskapen kunde kommunikation med både 

vårdpersonal och andra närstående medföra att många kände tröst och skapa insikt i att de inte 

var ensamma i situationen. 

Information och kunskap 

Samtliga studier påvisade att närstående efterfrågade information från vårdpersonal i den 

palliativa vården. Men vilken form av information som efterfrågades, hur den tilldelades och 

vad effekterna blev varierade (Andersson, Ekwall, Hallberg, & Edberg, 2010; Clukey, 2008; 

Henriksson & Andershed, 2007; Lind, F Lorem, Nortvedt & Hevrøy, 2012; Lundberg, Olsson 

& Fürst, 2013; Mossin & Landmark, 2011; Reid, McKenna, Fitzsimons & McCance, 2010; 

Spichiger, 2008; Spichiger, 2009; Totman, Pistrang, Smith, Hennessey & Martin, 2015; 

Wong & Chan, 2007). Flertalet närstående efterfrågade kontinuerlig information, både 

muntligt och/eller skriftligt, samt att den skulle vara rak och ärlig (Lundberg et al., 2013; 

Mossin & Landmark, 2011). Detta tillsammans med individanpassad information kunde 

medföra att närstående upplevde ett minskat ansvar över att inte behöva söka efter 

information på egen hand (Henriksson & Andershed, 2007; Lind et al., 2012; Mossin & 

Landmark, 2011; Reid et al., 2010). Information från vårdpersonal kunde också medföra att 

många närstående upplevde känslor av att vara välkommen, stöttad, stärkt och accepterad 

(Lundberg et al., 2013; Spichiger, 2009). Ibland kunde närstående även uppskatta när 

informationen förmedlades i patientens närvaro (Lundberg et al., 2013).  
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Närstående hade ofta ett stort behov av att informationen som tilldelades gav kunskap om 

patientens tillstånd och sjukdom, särskilt relaterat till dess förekomst, behandling och resultat. 

Till exempel att få information om lämplig kost för patienten eller att vårdpersonal bekräftade 

patientens viktnedgång vid en cancerdiagnos (Henriksson & Andershed, 2007; Lind et al., 

2012; Reid et al., 2010; Wong & Chan, 2007). Något annat som efterfrågades var kunskap 

och handledning i smärt- och symtombehandling samt vilka tecken och förändringar som bör 

observeras hos patienten. Men även information om vilket stöd de var berättigade upplevdes 

stöttande (Clukey, 2008; Henriksson & Andershed, 2007). Många närstående som själva 

vårdade patienten önskade att de redan innan de åtog sig ansvaret över patientens vård skulle 

få information om hur svårt åtagandet kunde vara eftersom det sällan blev som de förväntade 

sig (Clukey, 2008). Att få information om eventuella negativa besked innan undersökningar 

utfördes uppskattades också av många närstående. Detta medförde att de kände sig förberedda 

på vad som skulle kunna hända, exempelvis förändringar i patientens sjukdomsförlopp samt 

acceptans av patientens tillstånd (Lind et al., 2012; Mossin & Landmark, 2011; Totman et al., 

2015).  Förutom detta kunde informationen leda till insikt i att patienten inte kommer att 

överleva och ge kunskap om hur krisreaktioner kunde hanteras (Henriksson & Andershed, 

2007).  

 

'I felt safe and aware about the fact that he will die. It is of course a terror in itself, but 

it was good to receive information bit by bit and step by step because then one could 

start the process.' (Henriksson & Andershed, 2007, s. 179) 

 

Flertalet studier visade att de närstående som inte fick tillräcklig information om patientens 

tillstånd ofta upplevde en rad olika känslor så som ångest, oro, förvirring och förtvivlan men 

även känslor av att vara betydelselös, obekräftad och isolerad i situationen förekom 

(Andersson et al., 2010; Lind et al., 2012; Lundberg et al., 2013; Reid et al., 2010; Spichiger, 

2009; Totman et al., 2015). Några närstående upplevde att den bristande informationen 

berodde på att patienten ändå snart skulle avlida och att information då ansågs inte var 

nödvändig (Lundberg et al., 2013). När informationen var bristande upplevde en del 

närstående det svårt att förstå att patienten snart skulle avlida (Henriksson & Andershed, 

2007). Ilska var en annan känsla som kunde uppstå då de upplevde att läkarna undanhöll 

information om patientens snabbt försämrade tillstånd (Spichiger, 2008; Wong & Chan, 

2007). En del närstående misstänkte även att läkarna ville skona dem genom att förbjuda 

sjuksköterskorna att ge dem fullständig information om patientens tillstånd. Detta 

förhållningssätt upplevdes negativt hos närstående eftersom de önskade en öppen dialog om 

patientens tillstånd (Lind et al., 2012).  

 

Information om framtiden var en annan viktig insats som många närstående efterfrågade. 

Genom denna typ av information kunde de lättare konfronteras med de svårigheter som 

väntade dem (Henriksson & Andershed, 2007). Att få svar på sina frågor via information och 

hjälp med planering inför den kommande döden kunde stötta många närstående att hantera 

den osäkerhet och personliga kris som ofta medföljde när en familjemedlem avled (Clukey, 

2008; Lundberg et al., 2013; Mossin & Landmark, 2011; Sprichiger, 2008). Flertalet önskade 

även att i god tid få information om att patientens död närmade sig så att de skulle hinna fram 

till dödsögonblicket (Wong & Chan, 2007). 

 

I would have liked the nurses to have informed us earlier…because we wanted to be 

with him when he was dying. We believe that he would have liked to see us one more 

time before he died (Wong & Chan, 2007, s. 2361) 
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När patienten avlidit upplevde många närstående att det var särskilt betydelsefullt att de fick 

stödjande samtal och information om att de gjort allt de kunnat gällande patientens vård 

(Lundberg et al., 2013; Totman et al., 2015). 

 

Delaktighet och närvaro i patientvården 

Enligt Spichiger (2009) upplevde många närstående det betydelsefullt att få vara delaktiga i 

patientvården på den nivå som de själva önskade, kunde och som patienten ville (Ibid.). En 

viktig faktor för upplevelsen av delaktighet var ofta att få hälsa på patienten när de ville utan 

att känna sig i vägen. Detta medförde känslor av att vara accepterad och välkommen att delta i 

patientvården (Lind et al., 2012; Spichiger, 2009). I Linds et al. (2012) studie beskriver många 

närstående att en annan viktig del för att uppleva delaktighet var att vårdpersonal pratade 

öppet om patientens tillstånd. Delaktigheten innefattade också att få vara nära, se och röra 

patienten samt få delta i avgörande beslut (Ibid.). Ett annat sätt för närstående att känna 

delaktighet var att i stödgrupp få bekräftelse på att de var en viktig resurs i patientens vård 

tillsammans med vårdpersonal (Henriksson & Andershed, 2007). Ibland kunde dock 

närstående uppleva att delaktigheten medförde ett för stort ansvar. Men för att inte uppleva sig 

tappa kontroll över situationen valde många närstående att vara delaktiga ändå (Andersson et 

al., 2010; Mossin & Landmark, 2011). Många närstående i Andersson et al. (2010) studie 

upplever att delaktighet också kunde medföra ett ökat förtroende för vårdpersonal (Ibid.).  

 

Genom att få vara delaktig och närvarande kunde närstående många gånger lättare hantera och 

förstå förändringar i den sjukes tillstånd (Lind et al., 2012). Delaktigheten kunde också leda 

till att många närstående upplevde det lättare att acceptera döden samt få bekräftat att de gjort 

allt de kunnat för patienten (Mossin & Landmark, 2011). I tre artiklar framkommer det att 

närstående upplevde att deras behov av att få vara delaktiga ökade ju närmre döden patienten 

kom. Det framkom också att närvaro vid dödsögonblicket var en stor önskan för många 

(Andersson et al., 2010; Mossin & Landmark, 2011; Wong & Chan, 2007). Flertalet 

närstående önskade att vårdpersonal tillät dem att tillbringa den tid de önskade med patienten 

efter dödsfallet. Denna tid var ofta betydelsefull och handlade om få säga farväl i lugn och ro 

(Mossin & Landmarks, 2011). 

 

Then we sat there and - a couple of hours, nearly three, I believe. It was a very good 

experience. We were able to take a proper farewell with him. It was really all right to 

get enough time. (Mossin & Landmarks, 2011, s. 386) 

 

Andersson et al. (2010) skriver att många närstående även önskade att få vara delaktiga i 

omhändertagandet av den avlidna patienten (Ibid.). De närstående som ville men inte fick 

möjligheten att vara delaktiga eller fick sina önskningar uppfyllda kring patientens död 

upplevde ofta känslor som skuld, besvikelse och upprördhet (Andersson et al., 2010; Wong & 

Chan, 2007). 

Gemenskap 

Det visade sig att gemenskap var en viktig faktor för flertalet närstående i den palliativa 

vården. Denna gemenskap kunde uppstå med vårdpersonal, men även med andra närstående, 

familj och vänner (Andersson et al., 2010; Mossin & Landmark, 2011). Henriksson och 

Andershed (2007) skriver att en väg till gemenskap med andra närstående kunde vara att 

vårdpersonal bjöd in dem till att delta i en stödgrupp. Där gavs möjligheten att identifiera sig 

med andra oberoende kön, ålder och relation till patienten samt dela tankar, rädslor och glädje 

tillsammans. Detta kunde vara betydelsefullt för många och medförde ofta att 
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sjukhusvistelsen och situationen de befann sig i blev enklare att hantera relaterat till att de fick 

insikt i att de inte var ensamma i sin sorg eller hur de reagerade i situationen. Gemenskapen 

som skapades mellan vårdpersonal och närstående kunde också ge en större trygghet i 

relationen med patienten, sjukdomen, vårdpersonalen och vårdenheten samt att de kände sig 

bekräftade i sin vårdande roll. Många närstående kände även att de fick styrka att prata med 

den sjuke kring olösta och svåra frågor, till exempel patientens önskningar kring 

begravningen. Att få ta del av andra deltagares erfarenheter medförde ofta att närstående 

lättare kunde förstå att döden var nära och det hjälpte dem i sin tur att ta till vara på den sista 

tiden med patienten. Lundgren et al. (2013) menar att många närstående upplevde att 

gemenskapen som skapades genom att delta i en stödgrupp var en av de mest stödjande 

åtgärderna från vårdpersonal i palliativ vård. 

Kompetens 

Social och medicinsk kompetens värderades många gånger högt av närstående. Den sociala 

kompetensen handlade om ett gott bemötande med ett empatiskt förhållningssätt, där 

vårdpersonal såg närstående och patient som enskilda individer. Den medicinska kompetensen 

handlade om att vårdpersonal hade sådan kunskap så att patienten kunde få bästa möjliga 

vård, vilket i sin tur gav närstående indirekt stöd. 

Social kompetens 

Flertalet närstående förväntade sig och värderade högt när vårdpersonal hade social 

kompetens. Den sociala kompetensen kunde innebära ett gott bemötande och var ofta en 

viktig del i de stödjande åtgärderna både innan och efter dödsögonblicket. Den sociala 

kompetensen kunde också innebära att vårdpersonal hälsade. Även en trevlig röst och ett 

leende som utstrålade hopp gjorde att närstående kände sig välkomna och accepterade (Lind 

et al., 2012; Lundberg et al., 2013; Spichiger, 2008; Spichiger, 2009). Flertalet artiklar 

beskriver att närstående uppskattade när vårdpersonal lyssnade, visade omtanke, sympati, 

respekt och gav stöd i situationen närstående befann sig i med en döende familjemedlem 

(Andersson et al., 2010; Lind et al., 2012; Lundberg et al., 2013; Spichiger, 2008; Totman et 

al., 2015; Wong & Chan, 2007). Flera närstående uppskattade också när vårdpersonal var 

flexibla, det vill säga tog sig tid till att prata och besvarade deras frågor. Detta tillsammans 

med att prata om annat än patientens sjukdom var exempel på vad som kunde underlätta 

vardagen och sjukhusvistelsen för många närstående (Clukey, 2008; Lundberg et al., 2013; 

Mossin & Landmark, 2011). Att bli sedd som enskilda individer och att vårdpersonal tog 

hänsyn till deras bakgrund efterfrågades också av många närstående (Mossin & Landmark, 

2011; Spichiger, 2008). I artiklarna som är skrivna av Clukey (2008) och Spichiger (2008) 

nämns vikten av att vårdpersonal tog hänsyn till den andliga tron genom att till exempel låta 

närstående prata med en präst om önskan fanns.  

 

Vårdpersonalens sociala kompetens upplevdes också ofta vara en viktig faktor för att 

förhindra problematiska situationer och andra svårigheter som kunde uppstå i samband med 

den palliativa vården (Spichiger, 2008). Lundberg et al. (2013) menar dock att närstående 

ibland kunde uppleva personalen som för positiva och uppmuntrande och kände då att deras 

sorg eller reaktioner inte bekräftades (Ibid.). Flertalet närstående upplevde också att en del 

vårdpersonal saknade social kompetens. Den bristande sociala kompetensen menar många 

närstående kunde yttra sig på olika sätt, till exempel genom att vårdpersonal hade frånvaro av 

empati och ett ytligt förhållningssätt där kommunikationen med närstående prioriterades bort. 

De menade att ett sådant bemötande många gånger var svårt att glömma bort (Spichiger, 

2008). I Reids et al. (2010) och Spichiger (2009) artiklar beskriver en del närstående att de till 

följd av bristande social kompetens hos vårdpersonal kände sig förvirrade och isolerade 
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(Ibid.). Brister i den sociala kompetensen kunde visa sig även efter patienten avlidit. Ett 

exempel var när vårdpersonal inte höll sitt löfte om uppföljande brev och/eller samtal efter 

patientens död. Detta kunde många gånger leda till osäkerhet och skuld hos närstående. 

 

Well, I'd have preferred this [phone call] pretty soon afterwards, I think. I've been 

wondering about what I did wrong, since I couldn't handle this. I feel like I did 

something wrong. (Lundberg et al., 2013, s. 286) 

 

Medicinsk kompetens 

När vårdpersonal hade god medicinsk kompetens och gav patienten adekvat behandling 

upplevde närstående många gånger ett indirekt stöd (Clukey, 2008; Lind et al., 2012; Mossin 

& Landmark, 2011). Flertalet närstående efterfrågade att vårdpersonal hade sådan medicinsk 

kompetens att de kunde identifiera förändringar i patientens tillstånd och där med främja 

livskvaliteten med hänsyn till deras självbestämmande (Spichiger, 2008). Men även kunna se 

patientens signaler och vårda efter dennes önskemål (Clukey, 2008; Spichiger, 2008). 

Närstående efterfrågade vidare att vårdpersonal skulle lindra patientens smärta så att denne 

fick möjlighet att dö i frid (Mossin & Landmark, 2011; Wong & Chan, 2007).  

 

Vårdpersonalens medicinska kompetens kunde även upplevas som bristande och/eller 

otillräcklig när de hade dålig kontakt och uppmärksamhet, för lite erfarenhet och bristfälliga 

rutiner (Spichiger, 2008). Det fanns till exempel tillfällen då närstående tvivlade på om 

läkarna hade tillräcklig medicinsk kompetens för att behandla patientens tillstånd. De menade 

att den bristande kompetensen var anledningen till att patientens sjukdomsprocess var så långt 

gången (Wong & Chan, 2007). I Totmans et al. (2015) artikel beskrev flertalet närstående 

vikten av att vårdpersonal var säkra i sina medicinska uttalanden för att patient och närstående 

skulle besparas från ett onödigt lidande. 

Avlastning 

Att vara närstående till en patient som vårdas palliativt innebar många gånger ett stort ansvar. 

Att erbjudas avlösning och paus var väsentligt för att närstående lättare skulle kunna hantera 

situationen. För att närstående skulle få det stöd och avlastning de var i behov av krävdes det 

tillgänglig vårdpersonal. 

Avlösning/paus 

Att vara närstående till en familjemedlem som vårdas palliativt kunde många gånger föra med 

sig ett stort ansvar. Ansvaret kunde ibland upplevas bli för tungt och påverka närstående på ett 

negativt plan, vårdpersonal kunde då behöva stötta och erbjuda avlösning (Totman et al., 

2015). Clukey (2008) skriver att många närstående uppskattade när vårdpersonal erbjöd sig att 

stanna hos patienten medan närstående gick ut på ärenden. Det uppskattades också när 

vårdpersonal tillhandahöll utrustning som underlättade vårdandet av patienten (Ibid.). Att bli 

erbjuden mat, dryck och vila upplevde många närstående vara avlastande och de mest centrala 

och hjälpfulla handlingarna (Henriksson & Andershed, 2007; Lind et al., 2012; Lundberg et 

al., 2013; Spichiger, 2009).  

 

‘Often they also ask: “How are you”? or “Would you like a cup of coffee”? Once they 

even asked if I would like to eat lunch together with my husband’. (Spichiger, 2009, s. 

334) 

 

När närstående fick möjlighet till vila var det viktigt att de kunde lita på att vårdpersonal 

väckte dem om något oväntat inträffade med patienten för att kunna slappna av och vila i lugn 
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och ro. Även avlösning vid behov från kommunen kunde hjälpa en del närstående att orka 

vårda patienten under en längre tid i hemmet (Andersson et al., 2010). Ett annat sätt som 

närstående kunde uppleva som avlastande var när vårdpersonal gjorde det möjligt för dem att 

delta i en stödgrupp. Stödgruppen upplevdes många gånger vara en tillflykt ifrån ansvaret 

samt den enda chansen de hade att lämna sina hem. Här kunde de återhämta sig utan att känna 

ångest över att ha lämnat patienten eftersom de hade en godtagbar anledning att närvara i 

stödgruppen. Genom deltagandet kunde närstående även finna stöd och uppmuntran i att våga 

erkänna för sig själv, patient och vårdpersonal att de inte längre orkade ta det största ansvaret 

över patientens vård (Henriksson & Andershed, 2007). 

Tillgänglig vårdpersonal 

Att vårdpersonal var tillgänglig när närstående var i behov av hjälp upplevdes många gånger 

vara en viktig stödjande faktor (Lundberg et al., 2013; Totman et al., 2015). Tillgängligheten 

kunde innebära att vårdpersonal förklarade att närstående kunde ringa när som helst på dygnet 

om de undrade något. Närstående upplevde denna handling som trygg och värdefull 

(Spichiger, 2009). Läkarna kunde ibland upplevas upptagna och svårtillgängliga vilket 

medförde att närstående var tvungna att ta ledigt från jobbet för att träffa dem. Detta gjorde att 

flertalet ofta valde att prata med den mer lättillgängliga sjuksköterskan istället (Lind et al., 

2012; Wong & Chan, 2007). 

 

När personalen inte var tillgänglig eller gav det stöd som närstående behövde eller inte 

svarade på deras frågor kunde till exempel känslor av isolering och ensamhet uppstå 

(Andersson et al., 2010; Spichiger, 2008; Totman et al., 2015). Mossin och Landmark (2011) 

menar att närstående såg ett samband mellan otillgänglig vårdpersonal och personalbrist där 

deras behov hamnade sist och endast patienten stod i fokus. 

DISKUSSION 

 

Resultatet visar att närstående efterfrågar stödjande åtgärder från vårdpersonal i form av 

individanpassad information om patientens tillstånd och död, närvaro och delaktighet i 

patientvården, samt möjlighet till att träffa andra närstående i liknande situationer. Resultatet 

visar också att närstående efterfrågar och uppskattar när vårdpersonal besitter både social och 

medicinsk kompetens samt är tillgängliga och avlastar vid behov.   

Metoddiskussion 

Metoddiskussionen är inspirerad av Friberg (2012) som nämner vikten av att litteraturstudiers 

tillvägagångssätt utvärderas. I metoddiskussionen diskuteras studiens svagheter och styrkor 

gällande metod, urvalsförfarande och analys (Ibid.). 

 

Studien är en systematisk litteraturstudie vilket innebär att ”systematiskt” samla in, granska 

och sammanställa tidigare forskning inom valt ämne. Författarna övervägde att göra en 

intervjustudie eftersom det skulle kunna svarat an på syftet. Men då författarna inte upplevde 

sig ha tillräcklig med kunskap för att intervjua och att närstående befinner sig i en sårbar 

situation där intervjuerna skulle kunna medföra mer skada än nytta för informanterna valdes 

metoden bort. Även självbiografier skrivna av närstående skulle kunna vara en relevant 

metod, men då sökningar i Libris, som är ett nationellt biblioteksystem, endast resulterade i 

träffar som inte svarade an på syftet, valdes denna metod bort.  
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Till en början var studien avgränsad till närståendes behov av stöd från sjuksköterskan då 

patienten har en cancerdiagnos och vårdas palliativt. Men då en pilotsökning genomfördes 

visade det sig att de artiklar som finns om palliativ vård oftast inte riktar in sig på en specifik 

sjukdom eller yrkesprofession, valde författarna att bredda syftet. Detta tillsammas med att 

studien inte är kulturellt eller religiöst inriktad, och inte heller fokuserar på en specifik 

palliativ fas, kan ha påverkat studiens överförbarhet. En del artiklar fokuserar på närstående 

som vårdar patienten i hemmet, medan andra belyser närståendes upplevelser av att den sjuke 

vårdas av någon annan till exempel på en vårdenhet, vilket också skulle kunna påverka 

studiens överförbarhet. Dock anser författarna att det är möjligt att studiens resultat kan 

överföras till den svenska palliativa vården.  

 

Författarna saknade fördjupad kunskap i systematisk databassökning vilket skulle kunna leda 

till metodologiska fel. Därför kontaktades en bibliotekarie på Linnéuniversitetet som känner 

till de olika databasernas struktur, vilket enligt Forsberg och Wengström (2013) kan 

effektivisera databassökningen (Ibid.). En korrekt genomförd sökmetod ökar studiens 

tillförlitlighet. Författarna genomförde databassökningen i två olika databaser, Cinahl och 

PubMed. Detta nämner William, Stoltz och Bahtsevani (2006) bör göras för att minska risken 

för publiceringsbias (Ibid.). 

 

I enlighet med Östlund (2012) söktes endast artiklar skrivna på engelska eftersom de flesta 

artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidsskrifter och är peer-reviewed är skrivna eller 

översatta till engelska (Ibid.). Att använda artiklar som är peer-reviewed är en styrka och ökar 

studiens trovärdighet. Eventuella översättnings- och tolkningsfel av de engelska 

originalartiklarna kan ha minskat studiens tillförlitlighet på grund av att författarnas 

modersmål är svenska. Författarna valde också att exkludera studier som inte fanns 

tillgängliga gratis i fulltext vilket kan ha resulterat i att författarna gick miste om relevanta 

studier, om så är fallet sänks studiens trovärdighet. Forsberg och Wengström (2013) menar 

dock att det inte alltid är möjligt att inkludera all relevant litteratur.  

 

Artiklarnas kvalitet granskades med hjälp av Willman et al. (2006) kvalitetsgranskningsmall. 

De menar dock att kunskap och god granskningsförmåga krävs för att kvalitetsgranskningen 

skall bli korrekt (Ibid.). De artiklar som inkluderas i litteraturstudien är av medel eller hög 

kvalitet vilket stärker studiens trovärdighet. Etiska överväganden av samtliga inkluderade 

studier har gjorts och de artiklar som inte uppfyllde de etiska kraven har exkluderats vilket är 

en styrka. Även vid granskningen av samtliga studier tillämpade författarna ett etiskt 

förhållningssätt. Detta innebär bland annat att författarna inte har förvrängt något resultat eller 

plagierat någon form av text. Vidare har författarna under studiens gång varit medvetna om 

sina förförståelser och därmed objektivt sammanställt och presenterat data, vilket höjer 

studiens tillförlitlighet.  

 

Efter kvalitetsgranskningen genomförts fanns det 11 relevanta artiklar kvar som bedömdes 

vara av medel- till hög kvalitet. Alla dessa artiklar inkluderades i litteraturstudien eftersom det 

ökar studiens trovärdighet och ger en mer uttömmande förståelse för studiens område 

(Forsberg & Wengström, 2013). I två av artiklarna var både patienter och närstående 

informanter. Författarna har i dessa fall endast inkluderat de närståendes perspektiv. En artikel 

fokuserar på närståendes upplevelse av att delta i en stödgrupp som hålls av sjuksköterskor. 

Betydelsen av att delta i en stödgrupp nämns utöver denna endast kort i en annan vald artikel. 

Detta medför att de delar som beskriver hur närstående upplever deltagandet i stödgrupp 

endast stöds av en artikel. Men eftersom artikeln svarade an på litteraturstudiens syfte 

inkluderades artikeln. 
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Att en innehållsanalys används kan ses som en styrka eftersom studiens resultat då kunde 

sammanställas systematiskt samt att kategorier och underkategorier lättare kunde identifieras, 

vilket styrks av Forsberg och Wengström (2013). Det kan även ses som en styrka att studien 

har genomförts av två författare. Detta medförde att analysen kunde ske var för sig för att 

sedan diskutera likheter och skillnader tillsammans och där med minska risken för 

feltolkningar.  

 

Författarna har valt att inkludera citat i litteraturstudiens resultat, vilket Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) menar ger en tydligare förståelse och bild av informanternas 

erfarenheter och där med ökar studiens trovärdighet. 

Resultatdiskussion 

Ett framträdande fynd i litteraturstudien är att närståendes upplevelser av den palliativa 

vården och hur vårdpersonal stöttar dem har ett starkt samband med vilken form, hur och i 

vilken grad information tilldelas. Närstående önskar främst information om patientens 

tillstånd. Liknande resultat framkommer i studien av Carlsson (2014) där närstående menar att 

information är en av de viktigaste delarna i kommunikationen med vårdpersonal och att 

informationen behöver justeras efter deras behov och önskemål. Carlsson (2014) skriver 

vidare att informationsbehovet är olika stort beroende på i vilket stadium patientens sjukdom 

är i. Till exempel visar sig informationsbehovet vara extra stort hos närstående när patienten 

har ett snabbt sjukdomsförlopp. Vidare framkommer i denna artikel att information om 

patientens sjukdomstillstånd var ofta det enda stödet många önskar eftersom de upplever att 

de fick resterande stöd från sin omgivning (Ibid.). Benzein och Saveman (2008) styrker detta 

då de menar att stöd och information från vårdpersonal är extra viktigt när närstående inte får 

stöd från övriga familjemedlemmar. De skriver vidare att information om hur det är att leva 

nära en döende person kan hjälpa närstående att tänka i andra, mer positiva banor (Ibid.). För 

att kunna ge närstående det stöd och den information de upplever sig behöva i situationen de 

befinner sig i menar Dahlberg och Segesten (2010) att vårdpersonal behöver se närstående 

som unika individer och ta hänsyn till deras livsvärld (Ibid.). Det är också viktigt att som 

vårdpersonal arbeta utifrån familjerelaterad omvårdnad vilket bland annat innebär att ge 

information om patientens tillstånd och ge stöd utifrån hur situationen påverkar de enskilda 

familjemedlemmarna (Benzein et al, 2009). 

 

I litteraturstudien framkommer det även att närstående vill ha information som gav svar på 

frågor gällande framtiden och patientens död. Vikten av hur sådan information stöttar 

närstående framkommer i Aoun, Lee Connors, Priddis, Breen och Colyers (2012) studie, där 

de skriver att närståendes sorg har ett starkt samband med om de har förstått att patienten 

kommer att avlida. De som redan från sjukdomsbeskedet fick förståelse för att patienten 

skulle avlida kunde starta sorgeprocessen omedelbart. Sorgeprocessen innebar bland annat att 

få reagera och bearbeta både informationen och beskedet samt förstå vad som väntar dem. 

Detta kunde medföra att sorgen och bortgången blev lättare att hantera. De närstående som 

och andra sidan stängde av sina känslor och inte förstod att patienten skulle avlida hade en 

mer långvarig sorgeprocess. En del närstående menar att de fortfarande inte kan tänka tillbaka 

på dödsögonblicket eftersom de inte orkar möta de känslor och tankar de ännu inte bearbetat. 

De menar vidare att deras minne påverkats och att händelser kring patientens död, så som 

begravningen är svåra att minnas. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att framtiden ingår i 

livsvärlden och att vårdpersonal därför skall ha livsvärldsperspektivet som grund för att kunna 

få förståelse för vad hälsa, sjukdom och lidande innebär för individen. Vidare skriver de att 

oron över framtiden kan bli så stor att det sker en förlust av allt välbefinnandet i nuet. 
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Vårdpersonal kan då hjälpa närstående att släppa fokus på framtiden och det som ändå inte 

går att påverka (Ibid.).  

 

I litteraturstudien framkommer det att närstående som får vara närvarande och delaktiga på 

den nivå som de själva efterfrågar lättare kan få förståelse för att patientens tillstånd 

försämras, samt att de då upplever viss kontroll över situationen. Att närståendes känsla av 

kontroll har ett samband med graden av delaktighet visar sig också i Munck, Frilund och 

Mårtenssons (2008) studie. Munck et al. (2008) skriver vidare att närstående också upplever 

att känslan av kontroll gradvis kan förloras i takt med att patientens tillstånd försämras som 

därmed får ett ökat omvårdnadsbehov. När de inte får det stöd eller den information som 

önskas från vårdpersonal trots att de känner sig överbelastade kan det medföra känslor av 

otillräcklighet och lidande. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver vikten av balansgång i 

delaktigheten för att närstående inte skall uppleva sig ha ett för stort ansvar över patientens 

omvårdnad då detta kan resultera i ett lidande. Ett annat intressesant fynd i Munck et al (2008) 

studie, men som inte framkommer i litteraturstudien, är att det ofta är patienten som önskar att 

närstående ska vårda dem utan inflytande av vårdpersonal. Närstående vill uppfylla patientens 

önskemål och tillåter sig därför att vara överbelastade. Det fungerar till en början men då 

patienten försämras blir situationen ofta ohållbar och närstående kan då behöva be om hjälp 

för att kunna hantera situationen. Detta fynd visar tydligt att familjen är ett system där delarna 

påverkar varandra och helheten. Benzein et al. (2009) menar att när familjemedlemmar har 

olika åsikter i vilket stöd som behövs kan relationerna i systemet påverkas (Ibid.). Här 

återfinns ett etiskt dilemma mellan patientens önskemål om att inte blanda in utomstående i 

vårdandet och närståendes behov av stödjande åtgärder. Dahlberg och Segesten (2010) menar 

vidare att vårdandet skall ske utifrån ett patientperspektiv, där även närstående inkluderas med 

respekt för patientens vilja och självbestämmande. Dock skrivs vidare att det är en etisk 

självklarhet att även värna om närståendes hälsa. 

 

Ett fynd i litteraturstudien är att närstående värdesätter när vårdpersonal har en god social 

kompetens samt efterfrågar ett gott och vänligt bemötande med empati i centrum. Vidare 

framkommer att när vårdpersonal har brister i den sociala kompetensen kan närstående känna 

brist på bekräftelse. Den sociala kompetensen betydelse visar sig också i Aouns et al. (2012) 

studie där många närstående menar att en bristande medkänsla hos vårdpersonal kan leda till 

att de känner sig förkrossade, förvirrade, chockade och arga. Det kan även jämföras med 

Benzein och Savemans (2008) studie där närstående istället känner sig tröstade och lättade när 

vårdpersonal lyssnar, inte dömer, avbryter eller tar över samtalet när de berättar om sin sorg. 

De menar vidare att en förtroendefull relation till vårdpersonal är väsentlig för att ens kunna 

möjliggöra ett givande samtal. Johansson (2014) skriver vidare att det är viktigt att 

vårdpersonal observerar och ställer frågor om närståendes situation och mående eftersom de 

löper en hög risk att drabbas av ohälsa och utbrändhet när de vårdar en palliativ patient. Görs 

detta korrekt kan närstående känna sig stärkta och uppleva ökad livskvalitet. Dahlberg och 

Segesten (2010) menar att livskvalitet är ett av vårdandets mål och kan handla om att finna 

goda relationer med bland annat vårdpersonal.  

 

I litteraturstudien framkommer också att efterlevandesamtal är av betydelse för närstående. En 

intressant jämförelse kan göras med Aouns et al. (2012) studie där närstående upplever att det 

stöd som erhållits under patientens sjukdomsprocess plötsligt försvinner när patienten avlider 

och de lämnas då ensamma i sorgen. Efterlevandesamtal erbjöds inte alltid trots att många 

beskriver tiden efter patientens död som kaotisk. Benzein et al. (2009) menar att alla hanterar 

sorg på olika sätt och kan känna både samhörighet och ensamhet i förhållande till varandra 

och sorgen. Därför är det viktigt att vårdpersonal bjuder in närstående för att berätta om sin 



 

18 

 

egen upplevelse av situationen så att familjen lättare skall kunna röra sig mot samhörighet och 

uthärda den påfrestande situationen tillsammans. 

 

Ett annat resultat i litteraturstudien är att avlastning är en viktig faktor för att närstående ska få 

möjlighet till återhämtning. Avlastning kan till exempel ske genom att bli erbjuden mat och 

vila av vårdpersonal. Att närstående upplever återhämtning som väsentligt i den påfrestande 

situationen med att vårda en palliativ patient framkommer även i Cronfalk, Strang och 

Ternestedts (2009) studie. I deras studie framkommer det att vila och återhämtning hos 

närstående kan möjliggöras genom att vårdpersonal erbjuder taktil massage. Återhämtningen 

och vilan medför att närstående upplever att deras oro, sorg och trötthet bekräftas. Den fysiska 

beröringen kan också ge känslor av närhet och existentiellt välbefinnande där de dagliga 

problemen läggs åt sidan. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att återhämtning är viktigt 

eftersom trötthet, smärta och stress kan skapa ohälsa. De beskriver också vikten av att koppla 

bort sina egna och omgivningens krav för att minska risken att bryta ihop och förstöra 

upplevelsen av hälsa och välbefinnande. 

 

I föreliggande studie framkommer det att tillgänglig vårdpersonal är viktigt för att närstående 

ska få den hjälp de behöver och för att få sina frågor besvarade. Vikten av att vårdpersonalen 

är tillgänglig kan styrkas av Munck et al. (2008) studie där närstående på grund av att 

vårdpersonalen är otillgänglig väljer att avstå hjälp trots att behovet finns. Intressant är att 

närstående i studien kopplar den otillgängliga vårdpersonalen till långa avstånd mellan hem 

och sjukhus. Både i Carlssons (2014) och Benzein och Savemans (2008) studier upplever 

närstående att samtalsstöd kom försent i den palliativa vården på grund av till exempel 

vårdpersonalens ledighet och arbetssituation. En intressant parallell kan dras till fyndet i Aoun 

et al. (2012) studie. Där menar närstående att det finns ett starkt samband mellan när den 

palliativa vården blir tillgänglig, hur den ges och deras sorg. De menar att sorgeprocessen ofta 

blir mer långvarig när den palliativa vården och stödet blir tillgängligt i ett sent skede. När 

den palliativa vården istället sätts in vid önskemål och/eller i ett tidigare skede i patientens 

sjukdomsprocess känner de sig ofta mer nöjda över vården som ges. Dahlberg och Segesten 

(2010) skriver att många människor, särskilt äldre, vill underlätta vårdpersonalens 

överbelastade arbete genom att inte be om hjälp för annat än de tror sig kunna få hjälp med. 

Detta kan möjligtvis underlätta för vårdpersonal men minskar inte närståendes känsla av 

ensamhet och lidande. Vårdpersonal behöver därför visa sig tillgängliga, se och bekräfta 

individen för att minska deras känslor av ensamhet och lidande. 

 

I litteraturstudien visar det sig att närstående genom deltagande i stödgrupp kan känna 

gemenskap med andra i liknande situationer. Deltagandet medför att närstående känner sig 

bekräftade i sin vårdande roll och att de är en viktig del i patientens vård tillsammans med 

vårdpersonal. Detta styrks med vad Benzein och Saveman (2008) lyfter fram i sin studie som 

har till syfte att beskriva vad hälsofrämjande samtal med vårdpersonal kan ha för betydelse 

för par, där ena partnern vårdas palliativt. Närstående beskriver i studien att de känner sig mer 

delaktiga och involverade i patientens vård om de får lyssna på patientens tankar, funderingar 

och känslor. De upplever det även viktigt att de får yttra sina egna känslor och upplevelser i 

närvaro av både patient och vårdpersonal. I Carlssons (2014) studie som syftar till att beskriva 

vilken inverkan SSC [separate structured conversation] har på närstående i palliativ vård 

återfinns ytterligare en liknelse. I studien beskriver många närstående att de upplever dessa 

enskilda samtal med vårdpersonal som stöttande (Ibid.). Något som dock påpekas i båda 

studierna är att närstående efterfrågar att samtliga av patientens närstående ska bli inbjudna 

till att ha ett gemensamt samtal för att kunna stödja varandra i den aktuella situationen 

(Benzein & Saveman, 2008; Carlsson, 2014). Benzein et al. (2009) menar att människor 
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tillsammans kan bilda olika system där de påverkar varandra. Vidare skrivs att problem i 

situationen lättare kan lösas om det skapas möjlighet att reflektera över situationen från olika 

synvinklar, utan att någon synvinkel är rätt eller fel. Vårdpersonal kan genom att ställa 

cirkulära frågor möjliggöra till reflektion och utveckling. 

 

Fortsatt forskning 

Det stöd som närstående efterfrågar från vårdpersonal i palliativ vård inbegriper både god 

kommunikation, kompetens och inte minst att vårdpersonal finns där och är tillgänglig när 

behovet uppstår. Nyexaminerade sjuksköterskor kommer idag ut till ett yrke där 

underbemanning och dess konsekvenser är ett faktum, samtidigt som det palliativa 

vårdbehovet ökar blir uppgiften komplex. Dagens sjuksköterskeprogram har ofta bristande 

utbildning och träning i hur palliativ vård ska bedrivas. Vidare forskning bör därför belysa 

vilket stöd sjuksköterskestudenter kan behöva för att lättare behärska balansgången mellan 

patientfokus och närståendestöd i palliativ vård.  

SLUTSATS 
 

Syftet i föreliggande litteraturstudie var att undersöka vilket stöd närstående efterfrågar från 

vårdpersonal i palliativ vård. Resultatet visar att närstående i den palliativa vården är en utsatt 

grupp som är i behov av individuella stödinsatser från vårdpersonal. Det framkommer också 

att närstående känner sig stöttade genom att vårdpersonal tilldelar information, besvarar 

frågor, möjliggör gemenskap samt stöttar dem i deras oro gällande både nutid och framtid. 

Betydande är också att vårdpersonal hjälper närstående att finna en rimlig nivå av ansvar och 

delaktighet i patientvården för att minska närståendes upplevelser av lidande och 

ansvarstagande. Studien visar även att vårdpersonal som besitter både social och medicinsk 

kompetens, är tillgängliga och avlastar närstående vid behov och kan stödja närstående på ett 

adekvat sätt. Slutsatsen är således att närstående behöver få det stöd som de efterfrågar och 

patienten adekvata vårdinsatser för att minska lidande och möjliggöra hälsa och välbefinnande 

för båda parter.  
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Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Design/Metod Urval Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitet 

Clukey, L. 

 

2008 

 

Ireland 

 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing 

Anticipatory 

mourning: 

processes of 

expected loss 

in palliative 

care 

Att retrospektivt 

undersöka 

närståendes, som 

vårdade 

patienten, 

erfarenheter av 

sorg då de inte 

fått hospice 

tjänster. 

Kvalitativ metod 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

N=9 

 

Närstående uppskattade 

information om vad som skulle 

kunna hjälpa dem. Då närstående 

vårdar patienten kan 

konsekvenser medföljas, 

tillexempel förändrade 

familjeroller och relationer vilket 

kunde medföra påfrestningar på 

familjesystemet. De komplexa 

kraven på de närstående som 

vårdar den sjuke kräver att de får 

korrekt information, vägledning 

och stöd från vårdpersonal. 

Stödet är särskilt viktigt då det 

gäller vad som väntar dem. Här 

behöver vårdpersonalen visa 

omtänksamhet samt ge patienten 

smärt- och symtombehandling.  

JA MEDEL 
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Design/Metod Urval Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitet 

Henriksson, 

A., & 

Andershed, 

B 

 

2007 

 

Sverige 

 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing 

A support 

group 

programme 

for relatives 

during the 

late 

palliative 

phase 

Att beskriva hur närstående 

till obotligt sjuka och döende 

patienter upplevde att delta i 

stödgruppsprogrammet och 

vilka effekter stödgruppen 

hade på deras liv i samband 

med att vara en närstående 

till en person i det sista 

palliativa skedet. 

Fenomenologisk 

metod, kvalitativa 

intervjuer som 

varade 30-90 

minuter. 

 

N=10 

8 

kvinnor, 

2 män. 

 

 

Närstående fick 

genom deltagande i 

stödgruppen 

bekräftelse, insikt om 

hur allvarlig 

sjukdomen var, en 

känsla av tillhörighet i 

samband med att dela 

upplevelser. 

Deltagande i 

stödgrupp gav också 

delaktighet i vården, 

chans till vila och 

styrka att ge stöd till 

patienten. Detta 

medförde att 

närstående kände sig 

säkrare i förhållande 

till patienten, 

sjukdomen, 

vårdpersonal och 

vårdenheten. 

JA HÖG 

 

 



Bilaga 3 s. 4(11) 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Design/Metod Urval Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitet 

Lind, R., 

Lorem, G. 

F., 

Nortvedt, 

P., & 

Hevrøy, O. 

 

2012 

 

Norge 

 

Nursing 

Ethics 

Intensive care 

nurses’ 

involvement 

in the end-of-

life process - 

perspectives 

of relatives. 

Att undersöka hur 

närstående till patienter 

som vårdades på 

intensivvårdsavdelning 

upplevde 

sjuksköterskornas roll och 

relationen med dem i 

livets slutskede. 

Kvalitativ studie. 

Narrativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer gjordes 

och varade i 1-1,5 

h. 

N=27 

20 

kvinnor, 

7 män. 

Trots att sjuksköterskor 

gav vård, visade 

medkänsla och var 

trevliga menade 

närstående att det fanns 

brister i hur 

vårdpersonalen 

kommunicerade. 

Närstående upplevde 

också att sjuksköterskor 

inte deltagit i mötena 

med läkaren. Detta 

ledde till att närstående 

kände osäkerhet, 

ensamhet samt att de 

själva fick ansvara för 

att erhålla information 

och förstå sin roll i 

beslutsfattande frågor. 

Närstående önskade att 

sjuksköterskor skulle 

vara mer delaktiga i 

processen. 

JA HÖG 
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Design/Metod Urval Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitet 

Lundberg, 

T., Olsson, 

M., & Fürst, 

C. J. 

 

2013 

 

Sverige 

 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing 

The 

perspectives 

of bereaved 

family 

members on 

their 

experiences 

of support in 

palliative 

care. 

Att undersöka de 

stödjande åtgärder 

som 

familjemedlemmar 

har erfarenhet av 

inom palliativ vård 

och de känslor som 

de förknippar med 

dessa interaktioner. 

Kvalitativ 

retrospektiv 

studie med 

halvstrukturerade 

intervjuer.  

 

N=25 

12 

kvinnor, 

13 män. 

Strategiskt 

urval 

Informativt stöd, stödjande 

möten, professionell 

vårdpersonal, stödjande 

miljö och efterlevandestöd 

var kopplade till de 

närståendes emotionella 

reaktioner. Det ansågs 

viktigt att vårdpersonal 

förde dialog med 

familjemedlemmarna, 

vilket skapade säkerhet och 

trygghet samt gav en varm 

och tröstande känsla hos 

familjemedlemmarna.  

Efterlevandestöd gav 

närstående känslor av 

styrka. 

JA MEDEL 
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Design/Metod Urval Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitet 

Mossin, H., 

& 

Landmark, 

B. T 

 

2011 

 

Norge 

 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing 

Being present 

in hospital 

when the 

patient is dying 

- A grounded 

theory study of 

spouses 

experiences 

Att få en fördjupad 

förståelse för hur 

närstående 

upplever närvaron 

på sjukhuset de 

sista dagarna innan 

den sjuke dör och 

att få kunskap för 

att kunna förbättra 

den palliativ vård i 

förhållande till 

vårdgivare. 

 

Induktiv metod med 

en grounded theory. 

Kvalitativa 

semistrukturerade 

intervjuer som varade 

från 40 min till 2 h 20 

min. 

N=8 

8 

kvinnor 

(makar) 

Närstående definierade att 

upprätthålla närvaro, både 

för sig själva och den sjuke 

som viktigt. Detta innebar 

att de hade ett behov av att 

bibehålla kontinuitet i 

relationen, känslomässigt 

och fysiskt, även när den 

sjuke lades in på sjukhus. 

För att uppnå detta 

behövde de närstående 

hitta en plats, förstå och 

stödja varandra. Avslutet 

med den sjuke var också 

viktigt. 

JA HÖG 
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Design/Metod Urval Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitet 

Reid, J., 

Mckenna, 

H., 

Fitzsimons, 

D., & 

Mccance, T. 

 

2010 

 

Irland 

 

European 

Journal of 

Cancer Care 

An exploration 

of the 

experience of 

cancer cachexia: 

what patients 

and their 

families want 

from healthcare 

professionals 

Att undersöka 

uppfattningar 

hos patienter och 

närstående när 

det gäller den 

vård som 

mottagits för 

cancerkakexi. 

Fenomenologisk 

metod Kvalitativa 

ostrukturerade 

intervjuer som 

varade i 42-128  

minuter. 

N=27 

10 kvinnor, 2 

män 

(även 15 

patienter 

intervjuades) 

Deltagarna upplevde brist 

på svar från vårdpersonal 

kring cancerkakexi. 

Relaterat till detta så var 

det främst tre saker som 

deltagarna ville ha ifrån 

vårdpersonalen. De ville 

ha information om varför 

viktminskningen inträffat, 

få viktminskningen 

erkänd samt insatser som 

hjälpte dem att ta itu med 

situationen. 

JA HÖG 
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Design/Metod Urval Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitet 

Spichiger, E. 

 

2008 

 

Schweiz 

 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing 

Living with 

terminal 

illness: 

patient and 

family 

experiences 

of hospital 

end-of-life 

care 

Att undersöka 

döende 

patienters och 

deras familjers 

erfarenheter 

av 

sjukhusvård i 

livets 

slutskede. 

Fenomenologisk 

metod.  Kvalitativa 

intervjuer 

genomfördes samt 

observationer. 

Öppna 

intervjufrågor. 

N=20 

7 kvinnor, 3 

män 

(även 10 

patienter 

intervjuades) 

Deltagarna upplevde att en 

dödlig sjukdom inkräktat på 

deras liv och att de tvingades 

till ett liv på sjukhus. 

Sjukhusupplevelsen kunde 

beskrivas som ett fängelse, en 

himmel eller en nödvändig 

vistelse. När vårdpersonal 

hade en vårdande hållning 

kände sig deltagarna väl 

omhändertagna. När 

vårdpersonal inte hade 

kunskapen eller inte såg 

deltagarna som unika 

individer upplevdes det 

negativt. När vårdinsatserna 

var tillräckliga förbättrades 

deltagarnas livskvalitet.  

JA HÖG 
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Design/Metod Urval Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitet 

Spichiger, E. 

 

2009 

 

Schweiz 

 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing 

Family experiences 

of hospital end-of-

life care in 

Switzerland: an 

interpretive 

phenomenological 

study. 

Att undersöka 

erfarenheter hos 

familjemedlemmar 

till döende patienter 

som vårdades på 

sjukhus i livets 

slutskede.  

Tolkande 

fenomenologisk 

kvalitativ studie. 

Intervjuer varade 

i 20-80 minuter 

med öppna 

frågor. 

N=10 

7 

kvinnor, 

3 män. 

Närstående drabbades 

hårt då patienten led. 

De mötte olika 

vårdpersonal- vissa 

var icke erkännande, 

en del var passiva men 

välkomnande och 

andra arbetade för 

aktiv vård till 

familjen. Närstående 

prioriterade patientens 

välbefinnande och 

åtog sig att vårda dem. 

Att ta hand om 

patienten var det ända 

närstående prioriterade 

men det ledde också 

till konsekvenser för 

närstående. De blev 

utmattade och deras 

vardag som tidigare 

tagits förgiven 

förändrades. 

JA MEDEL 
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Design/Metod Urval Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitet 

Totman, J., 

Pistrang, N., 

Smith, S., 

Hennessey, 

S., & Martin, 

J. 

 

2015 

 

England 

 

Palliative 

Medicine 

 ‘You only have 

one chance to 

get it right’: A 

qualitative study 

of relatives’ 

experiences of 

caring at home 

for a family 

member with 

terminal cancer. 

Att utforska 

känslomässiga 

utmaningar som 

anhörigvårdare möter i 

hemmet samt deras 

upplevelser av hälso- 

och sjukvårdspersonal, 

ur ett existentiellt 

psykologiskt 

perspektiv. 

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer som 

varade cirka 1 h. 

N=15 

11 

kvinnor, 

4 män. 

Deltagarnas 

erfarenheter av att 

vårda, samt det 

professionella stöd de 

fick var mycket 

varierande. Närstående 

uppfattade 

vårdpersonalen som 

inflytelserik både med 

att hjälpa och att 

hindra närstående från 

att klara av utmaningar 

de ställts inför. 

JA HÖG 
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Design/Metod Urval Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitet 

Wong, M., 

& Chan, S. 

 

2007 

 

Kina 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

The 

experiences of 

Chinese 

family 

members of 

terminally ill 

patients -a 

qualitative 

study 

Syftet med studien 

var att beskriva och 

förstå upplevelsen 

av att vara en 

kinesisk 

familjemedlem till 

en döende patient 

under livets 

slutskede på en 

palliativ vårdenhet.  

Fenomenologisk 

metod med 

kvalitativa 

intervjuer. Löst 

strukturerade 

intervjuer gjordes 6 

veckor efter 

patientens död.  

N=20 

16 

kvinnor, 

4 män 

Familjemedlemmar upplevde 

en stor sorg när patienten 

överlämnades till en palliativ 

vårdenhet. Närstående kunde 

känna känslor som oro, ilska 

och hjälplöshet. De 

accepterade snabbt 

situationen och åtog sig att ta 

hand om situationen, söka 

information och emotionellt 

stöd från vårdpersonal. 

Familjerna ville vara säkra på 

att patienten fått en god vård 

utan smärta och de ansåg det 

viktigt att vara närvarande 

under dödsprocessen. 

JA HÖG 

 

 

 

 


