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Abstrakt 
Bakgrund: Palliativ vård är en helhetsvård av patienter i ett stadie då vården gått över 
från botande till lindrande. Bredvid varje patient finns ofta en närstående som ska vara 
ett stöd till den sjuka samtidigt som de själva kan vara i behov av stöd. Det är en 
rättighet att de närstående får stöd oavsett vilken kontext vården bedrivs i. För att 
närstående ska orka vara en del i vården är det viktigt att de får rätt stöd. 
Syfte: Undersöka de närståendes upplevelser av stöd inom palliativ vård på sjukhus. 
Metod: En systematisk litteraturstudie baserad på tolv vetenskapliga artiklar ur Cinahl, 
PubMed och PsycINFO. Utifrån en induktiv ansats har artiklarna granskats och 
analyserats. 
Resultat: Resultatet sammanfattades i tre kategorier med tillhörande koder. Bekräftelse 
– bli sedd och tagen på allvar. Information – kommunikationens betydelse och att bli 
förberedd. Samhörighet – delaktighet. 
Slutsats: Bekräftelse, information och samhörighet är viktiga aspekter för närståendes 
upplevelser av stöd på sjukhus. Vårdpersonalen bör inkludera de närstående i vården för 
att de ska känna delaktighet. Information och vårdpersonalens sätt att kommunicera har 
stor betydelse. Ett bekräftande bemötande som ett vänligt leende eller en kram kan vara 
tillräckligt för att de närstående ska känna trygghet. 
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1 Inledning 
 
Varje år dör ca 90 000-100 000 personer i Sverige, varav ca 80 % beräknas ha palliativa 

vårdbehov. Det innebär allt från kvalificerad smärtlindring till psykosocialt stöd 

(Socialstyrelsen, 2013). Palliativ vård kan bedrivas på sjukhusens slutenvårdsavdelningar, i 

hemmet med insatser från kommun, primärvård samt hospice. Utöver de palliativa insatserna 

från vård- och omsorgspersonal finns ofta en närstående som det kan komma att ställas höga 

krav på, både som livskamrat och vårdare. Författarna vill därför undersöka de närståendes 

situation vidare för att skapa förståelse kring de påfrestningar som de kan uppleva i en 

palliativ vårdsituation.  

 

2 Bakgrund 
 
2.1 Innebörd palliativ vård 
 
Ordet palliativ kommer från det latinska namnet pallium och betyder mantel. Likt en mantel 

som lindrar för stunden kan jämförelse göras med en sjukdom som inte går att bota, men väl 

lindras (Sandman & Woods, 2003). 

 
Världshälsoorganisationens (WHO, 2002) definition av palliativ vård innebär en helhetsvård 

av patienter i ett stadie då sjukdomen inte längre svarar på behandling som då går över i en 

lindrande vård. Fokus är på patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov och 

målet med vården är att uppnå bästa möjliga livskvalité för både patient och närstående. 

Strang (2012) beskriver att en god palliativ vård utgår från de fyra hörnstenarna 

symptomlindring, närståendestöd, teamarbete, kommunikation och relation och är ett redskap 

för att tillgodose de fysiska, psykiska, sociala och existentiella behoven. 

 

Begreppet palliativ vård började användas först under 1980-talet i Sverige, dessförinnan 

benämndes palliativ vård som terminal vård (Ternestedt & Andershed, 2013). I dag används 

begreppet palliativ vård som ett övergripande begrepp för vårdformer som t ex hospicevård, 

helhetsvård samt stödjande vård (Henriksson, 2013). Målet med den palliativa vården är att 

lindra symptom, inte bara fysiska symptom utan även erbjuda psykologiskt, socialt och 

existentiellt stöd till både patient och anhöriga (Nationella rådet för palliativ vård, 2010). 
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2.2 Historisk tillbakablick av palliativ vård 
 
Dame Cicely Saunders var sjuksköterska, läkare, kurator och grundade den moderna 

hospicerörelsen i Storbritannien på 1960-talet. I hennes första studie ”Dying with cancer” som 

publicerades 1957, skrev Dame Cicely om betydelsen av att ha en öppen kommunikation 

tillsammans med patient och närstående om diagnos och prognos. Dame Cicely Sanders 

skapade även begreppet ”total pain” som innebar att se patienten som en helhet med både 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov (Ternestedt & Andershed, 2013).  

 

I Sverige lyftes frågan om palliativ vård på 1970-talet. Det togs dock avstånd från etablering 

av speciella vårdinrättningar för människor som var döende, och det kom att dröja till 1980-

talet och 1990-talets början innan debatten skulle tas upp igen, då inspirerad av hospice-

filosofin som Dame Cicely Saunders utformat. Under 1990-talet blev den palliativa vården 

mer etablerad i den svenska hälso-och sjukvårdskontexten och i slutet av 1990-talet fick 

staten i uppgift att utreda och granska den palliativa vården där ett av syftena var att ta reda på 

hur livskvalitén kunde förbättras för patient och anhörig inom palliativ vård (Sandman & 

Woods, 2003).  I början av 2001 kom den slutgiltiga rapporten av den gjorda granskningen 

kallad ”Döden angår oss alla: Värdig vård vid livets slut” (SOU 2001:6). 

 

År 2004 bildades Nationella rådet för palliativ vård som består av yrkesföreningar och 

nätverk som samarbetar i palliativ vård. Målet för det Nationella rådet är bland annat att 

sprida information till allmänheten och vårdprofessionen, samt att hitta områden där den 

palliativa vården behöver utvecklas och förbättras. Från 2005 och framåt har regeringen gett 

Socialstyrelsen i uppdrag att utreda och främja utveckling av palliativ vård i kommuner och 

landsting. Dame Cicely såg behovet redan för femtio år sedan av att familjen var en viktig del 

i patientarbetet, och även att stöd till närstående var av stor betydelse (Nationella rådet för 

palliativ vård, 2010). 

 

2.3 Närstående 
 
”Närstående är en person som lever nära en person med vård- eller omsorgsbehov; det kan 

vara en person med direkt släktskap, men även en vän, en granne eller en person från en 

utvidgad familj” (Carlsson &Wennman- Larsson, 2009, s 214). Whitaker (2009) menar dock 

att begreppet har fått en konstruerad betydelse då det har kommit att relatera till vård och 
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omsorg. Whitaker (2009) vill betona att alla inte känner igen sig i beskrivningen, utan att 

närstående har mer med relationer att göra. I Nationalencyklopedin översätts ordet närstående 

med ”familjemedlemmar och andra nära släktingar”. Whitaker (2009) anser att närstående i 

många sammanhang används i en vidare betydelse där relationer som vänner, grannar och 

arbetskamrater också ingår. Dahlberg och Segestens (2010) definition av närstående är den 

person som patienten utpekar. Det kan vara make/maka, partner, barn, föräldrar, annan 

släkting, vän eller granne. Den som utpekas av patienten måste själv acceptera att stå som 

närstående.  

 

2.4 Närståendes situation 
 
Att vara närstående till en person i palliativ vård kan innebära en svår tid med stora 

påfrestningar. Kanske har de närstående aldrig upplevt svår sjukdom på nära håll och kunskap 

saknas om vad som händer med en människas kropp och sinnen när han/hon ska dö (Sand & 

Strang, 2013). I en review studie av Andershed (2006) påvisas att när en förändrad 

livssituation inträffar så upplever de närstående en osäkerhet och en turbulens. Enligt 

Whitaker (2009) kan detta innebära att nya frågor uppstår, känslomässiga, existentiella och 

praktiska.  

Att stå brevid som närstående och vilja hjälpa i en situation som inte behärskas kan upplevas 

stressande och känslor som otillräcklighet och skuldkänslor är inte ovanliga hos de närstående 

(Sand & Strang, 2013). Detta bekräftas i studie av Persson och Sundin (2008) där de 

närstående uttryckte känslor som hjälplöshet och maktlöshet. I studien framkom även att de 

närstående hade svårt att uttrycka sina egna känslor och behov. Det beskriver även Henrikson 

(2013) som menar att det kan vara svårt som närstående att påtala sina egna behov, då de inte 

vill ta uppmärksamhet eller resurser från den sjuke.  

 

Dahlberg och Segesten (2010) betonar att det är viktigt att de närstående blir inkluderade i 

vården och de menar att det är en etisk självklarhet, speciellt vid långvarigt sjukdomstillstånd 

där vårdandet blir palliativt. Sand och Strang (2013) menar att samtidigt som den närstående 

har en önskan om att vara delaktig kan den existentiella ensamheten bli tydlig hos den 

närstående. I studie av Kristjanson & Aoun (2004) framkommer det att när vården endast 

fokuserar på patienten finns det risk att de närstående blir bortglömda och deras behov blir 

åsidosatta. Detta kan leda till stressrelaterade sjukdomar som bland annat högt blodtryck visar 

samma studie. 
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I den tidigare nämda studien av Andershed (2006) har det framkommit att om närstående ska 

kunna stötta patienten så behöver de själva också olika former av stöd.  

De närstående befinner sig ofta i en ambivalent situation då de både ska vara ett stöd för den 

som är svårt sjuk samtidigt som det är möjligt att de har egna behov av stöd (Henriksson, 

2013). 

 

2.5 Stöd till närstående 
 
Stöd till närstående kan se olika ut och behovet av stöd kan förändras under 

sjukdomsförloppet. Det kan innebära att få information, att få finnas vid den sjukes sida eller 

att vara delaktig i vården. Emotionellt och praktiskt stöd kan vara betydelsefullt både under 

patientens sjukdomsförlopp och efter dödsfallet. Emotionellt stöd innebär ofta samtal i någon 

form. Praktiskt stöd kan till exempel innebära att den närstående får avlastning några timmar 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 

Andershed (2006) beskriver att vårdpersonalens attityder och vilja till kommunikation och 

information har stor betydelse för de närståendes hälsa. Det kan minska stress och känsla av 

otillräcklighet och de närstående kan få större tillit till personalen. Enligt Socialstyrelsen 

(2013) innebär kommunikation mer än att bara ge information. Det kan vara ett ömsesidigt 

utbyte av känslor, tankar mellan två eller fler människor där målet kan vara att samtala om 

svåra och smärtsamma frågor. 

 

Kommunikation sker icke verbalt och verbalt. En icke verbal kommunikation kan innebära att 

uttrycka sig utan ord som till exempel med kroppsspråket. I en verbal kommunikation 

uttrycks tankar och känslor med ord (Baggens & Sanden, 2009). Information i palliativ vård 

till närstående kan innebära att ge kunskap om symptom och tecken som är vanligt 

förekommande i livets slutskede. Sjuksköterskan ska ha en kunskap i att ge information till de 

närstående. Denne ska även förvissa sig om att de närstående har förstått informationen för att 

de ska känna sig delaktiga i vård och behandling (Tingström, 2009). 

I studie av Schultz, Newsom, Fleissner, Decamp & Nieboer (1997) påvisas att de närståendes 

behov av stöd är stort oavsett var den palliativa vården bedrivs. Det framkommer också att 

stödet inte bara har betydelse för den närstående utan det påverkar också den sjukes tillstånd. 

Även Strang (2012) beskriver betydelsen av att uppmärksamma närstående vid palliativ vård. 

Han menar att när de närstående känner en trygghet kan det i slutändan lindra lidandet för 
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patienten. Sand och Strang (2013) beskriver hur betydelsefullt stödet till en närstående är vid 

en existentiell kris. Det är viktigt att de närstående känner trygghet vilket kan göra det lättare 

för dem att hantera de svåra känslomässiga frågorna. Att lyssna, vara närvarande och möta var 

och en där denne är kan skapa trygghet och hopp. Närstående kan ha ett stort behov av 

information och vägledning om vad som händer och vad som ska hända. Detta kan underlätta 

hanteringen av ångest och oro.  

 

3 Teoretisk referensram 
 
3.1 Livsvärlden 
 
Dahlberg och Segesten (2010) beskriver livsvärlden som den värld vi människor erfar och den 

världen där vi förstår oss själva och våra medmänniskor. Livsvärlden är personlig och unik 

för varje människa men den delas också med andra. I patientens värld finns både närstående 

och vårdare, patientperspektiv och livsvärldsfokus som inte kan skiljas åt. Enligt Dahlberg 

och Segesten (2010) innebär livsvärldsteorin att människan måste bli förstådd utifrån alla 

perspektiv och existentiella aspekter och ska ses i ett sammanhang. De medicinska och de 

vårdvetenskapliga perspektiven kompletterar varandra utifrån livsvärldsperspektivet och det 

erbjuder ett sätt att förstå människan. Inom livsvärldsteori och den fenomenologiska filosofin 

betonas att vi lever i ett sammanhang. Här beskriver de att den enskilda människan lever i ett 

sammanhang tillsammans med andra människor. Var och en förstår sig själv och andra i 

denna existens. På detta sätt uppstår mening och sammanhang i livsvärlden. 

 

Ur ett livsvärldsperspektiv beskriver Zarit (2004) i sin studie hur de närståendes situation och 

roller förändras när den sjuke vårdas palliativt. Den närstående ställs inför en helt ny situation, 

och det kan vara det första mötet med döden. Andershed (2006) menar att när en förändrad 

livssituation inträffar så upplever de närstående en osäkerhet och en turbulens. Enligt 

Whitaker, 2009 kan detta innebära att nya frågor uppstår, känslomässiga, existentiella och 

praktiska, livsvärlden förändras. I en studie av Janze & Henriksson, (2014) upplevde de 

närstående att de anpassade sig till den nya livssituationen gradvis, vilket gjorde att de kunde 

ta till sig allvaret i sjukdomen 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att livsvärlden kan skapa förståelse för hur vi 

människor existerar tillsammans och hur vi lever i världen. Med detta som grund kan vi skapa 

ett palliativt vårdande som stärker medmänsklighet, förståelse och välbefinnande. 
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Wright, Watson och Bell (2002) beskriver att det blir en stor omställning för närstående när 

en familjemedlem drabbas av sjukdom eller ohälsa. Sårbarheten ökar, tryggheten och 

familjens livsvärld förändras då de kanske måste omstrukturera sin vardag och se nya 

perspektiv och lösningar på sin livssituation. För att kunna gå vidare och få en fungerande 

vardag kan stöd och hjälp behövas för att hitta nya vägar och resurser.  

 

4 Problemformulering 
 
De närstående befinner sig ofta i en ambivalent situation då de både ska vara ett stöd för den 

som är svårt sjuk samtidigt som det är möjligt att de har egna behov av stöd. Risken finns att 

de inte vill påtala sina egna behov då de inte vill stjäla tid, ta resurser eller uppmärksamheten 

från den som är sjuk (Henriksson, 2013). I tidigare studie av Andershed (2006) har det 

framkommit att om närstående ska kunna stötta patienten så behöver de själva också olika 

former av stöd.  

 

Att vara närstående till en svårt sjuk person kan innebära ett stort ansvar och kan medföra 

känslomässiga påfrestningar. Det skulle kunna leda till stress och ohälsa om de inte får något 

stöd från vårdpersonal. När vården endast fokuserar på patienten finns det risk att de 

närstående blir bortglömda och deras behov blir åsidosatta (Kristjanson & Aoun, 2004). Den 

palliativa vården bör uppmärksamma de närståendendes livsvärld och se varje möte som unikt 

och involvera de närstående i vården. För att kunna synliggöra de närståendes behov av stöd 

är det betydelsefullt att få en bild av deras upplevelser av stöd i palliativ vård på sjukhus. 

 
 
5 Syfte  
 
Syftet med studien var att undersöka de närståendes upplevelser av stöd inom palliativ vård på 

sjukhus. 

 

 
6 Metod 
 
Som metod användes en systematisk litteraturstudie. Författarna tyckte att metoden lämpade 

sig för att besvara syftet. Författarna ansåg att metoden var enkel och strukturerad och lätt att 

följa för att finna relevant litteratur till uppsatsen. Enligt Forsberg och Wengström (2013) 
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innebär en litteraturstudie att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur 

inom det ämne eller problemområde som valts. Forsberg och Wengström (2013) menar att 

syftet med en litteraturstudie är att sammanställa andras forskningsresultat från tidigare 

empiriska studier, där målet är att resultaten ska implementeras i den kliniska verksamheten. 

Andra motiv till att göra en systematisk litteraturstudie kan vara, enligt Kristensson (2014), att 

fördjupa sig inom ett särskilt område där det finns behov av mer forskning. 

 
6.1 Datainsamling 
 
6.1.1 Inklusions- och exlusionskriterier 
 
En systematisk litteraturstudie ska utgå från aktuell forskning (Forsberg & Wengström, 2013). 

Författarnas inklusionskriterier för studien var vetenskapliga artiklar som publicerats mellan 

år 2005-2015. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, inkludera vuxna över 18 år. De 

skulle ha genomgått peer review, som enligt Kristensson (2014) betyder att oberoende 

forskare inom samma ämnesområde har förhandsgranskat artikeln. 

Ett annat inklusionskriterie var att artiklarna skulle omfatta Västvärlden som innefattar västra 

Europa, USA, Australien och Canada. 

 

6.1.2  Sökstrategi 
 
Artiklar söktes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO mellan perioden 2015-10-05 till 

2015-11-05. PubMed är en den största och mest använda databasen inom medicinsk 

vetenskap. Databasen Cinahl innefattar det vårdvetenskapliga området och PsycINFO tar upp 

psykologi och beteendevetenskap (Kristensson, 2014). Dessa databaser täcker in det område 

författarna valde att undersöka. 

 

Inledningsvis diskuterade författarna vilka sökord som kunde vara relevanta utifrån syftet och 

problematiseringen. Författarna kom fram till följande sökord: palliative care,  support och 

experience. Innan slutgiltigt val av sökord utfördes en preliminär sökning i samtliga databaser 

på bland annat sökorden family, next of kin, relatives, spouses, caregivers, attitudes, hospital, 

communication, information i olika kombinationer med sökordet  palliative care för att få en 

helhetsbild av ämnesområdet och sökresultat. Författarna valde dock att inte använda några av 

dessa sökord i den slutgiltiga sökningen, då uppfattningen var att det fanns risk att missa 

relevanta artiklar. För att söka fram ämnesord för respektive valda sökord  palliative care, 

support och experience användes Cinahl Headings i Cinahl, Mesh i Pubmed och Thesaurius i 
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PsycINFO. Kristensson (2014) beskriver ämnesord som en typ av etikett som alla artiklar 

tilldelas i en databas. Etiketten baseras på innehållet i artikeln och ger en mer specifik sökning 

enligt Kristensson (2014). I Cinahl och PubMed kombinerades även ämnesordet  palliative 

care med underliggande ämnesord. I PsycINFO fanns inte möjligheten att välja underliggande 

ämnesord till palliative care. Ämnesordet för support skiljde sig åt mellan PubMed och 

Cinahl, och i PsycINFO fanns inget ämnesord för sökordet  support varav sökningen endast 

kombinerades med  support som fritextord i PsycINFO. Sökordet  experience hade inget 

ämnesord i någon av databaserna utan användes som fritextord i samtliga baser. Förutom att 

ämnesorden skilde sig åt i de olika databaserna utförde författarna samma sökstrategi i alla tre 

databaser. Ämnesorden kombinerades med de booleska sökoperatorerna OR eller AND och 

med fritextord  experience  och  support. Enligt Kristensson (2014) används de booleska 

sökoperatorerna OR och AND för att få ett bredare eller ett mer specifikt sökresultat.  

 

Trunkering som enligt Forsberg och Wengstöm (2013) innebär att hitta ord med olika 

ändelser, användes på sökordet  experience för att få ett utökat sökresultat och på så vis täcka 

in olika alternativ av begreppet. I Cinahl utfördes två olika sökningar. I den senare 

kombinerades sökordet  support i fritext vilket utökade sökresultatet från 163 till 241 och 

genererade nio fler artiklar att läsa i fulltext utöver 17 som tidigare valts ut ur sökning ett i 

Cinahl. I PubMed och PsycINFO utfördes samma sökstrategi som i sökning nummer två i 

Cinahl. Dessa sökresultat gav många dubbletter av redan tidigare utvalda artiklar, men 

genererade totalt sex nya artiklar att läsa i fulltext, tre från vardera databas (se bilaga 1-4 för 

respektive sökning).  

En manuell sökning gjordes för att komplettera de systematiska sökningarna via genomgång 

av referenslistor i uttagna artiklar. Tre artiklar valdes att läsas i fulltext. 

 

6.1.3 Urval  
 
Författarna läste totalt 810 titlar ur samtliga databasers sökresultat. De titlar som valdes bort 

var dubbletter av redan valda artiklar att läsa i fulltext, titlar som innehöll hemsjukvård, 

pediatrisk palliativ vård och studier där det av titeln ur framgick att studien var ur ett 

sjuksköterske- samt patientperspektiv. Författarna läste totalt 226 abstrakt i samtliga databaser 

för att finna studier som motsvarade syftet. De 191 abstrakt författarna valde bort var studier 

som inte hade rätt design, pilotstudier och litteraturstudier, studier med fel kontext, studier 

som fokuserade på stöd efter döden samt studier som inte motsvarade författarnas val av 
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geografiskt ursprung. De abstrakt författarna ansåg motsvarade syftet gick författarna vidare 

med och läste i fulltext. Totalt lästes 35 artiklar i fulltext från samtliga databaser (se 

fördelning av databaser i bilaga 1-4).  

 

De 21 artiklar som sedan författarna valde bort av de 35 lästa artiklarna i fulltext handlade om 

stöd till närstående i hemmiljö, stöd till närstående efter döden, artiklar med fokus på 

patientperspektiv, samt studier med inriktning på närståendes erfarenheter av att leva nära en 

obotligt sjuk person. Vissa av de sist nämnda artiklarna återanvändes i bakgrunden och 

resultatdiskussionen. 

 

Författarna valde att inte gå vidare till kvalitetsgranskning med de artiklar som valdes ut ur 

den manuella sökningen då de inte motsvarade studiens syfte. 

 

6.2 Kvalitetsgranskning 
 
Utifrån Kristenssons (2014) granskningsmall samt Forsberg och Wengströms (2013) 

granskningsmall kvalitetsgranskades totalt 14 artiklar. 11 artiklar hade kvalitativ ansats, en 

var kvantitativ och två hade mixad metod.  Författarna använde sig av Kristenssons (2014) 

granskningsmall för den kvantitativa tvärsnittsstudien då Forsberg och Wengström (2013) 

saknade granskningsmall för denna typ av ansats. Kristenssons (2013) granskningsmall 

användes även till de kvalitativa studierna men kompletterades med Forsberg och Wengstöms 

(2013) granskningsmall. Författarna upplevde att de båda granskningsmallarna kompletterade 

varandra. Till studien med mixad metod granskades den kvantitativa och den kvalitativa delen 

för sig med samma granskningsmallar. 

 

Kvalitetsgranskning gjorde författarna till en början var och en för sig. Sedan granskades och 

diskuterades artiklarna tillsammans.  

Bedömning av kvalitén på de 14 studierna gjordes utifrån Kristenssons (2014) samt Forsberg 

och Wengströms (2013) granskningsmallar med låg, medel och hög kvalité. 

 

De artiklar som bedömdes ha hög kvalité hade ett klart och tydligt syfte. Studierna hade en 

logisk ordning med bakgrund, metod, resultat, diskussion vilket gjorde studien lätt att följa, en 

röd tråd kunde identifieras. Urval, bortfall, begränsningar samt etiskt resonemang fanns 
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tydligt beskrivet i studierna. Metoden och kontext var tydligt beskriven och de skulle vara 

relevanta till syftet.  

Om flera författare deltog i studiens analysprocess ansåg författarna att det ökade studiens 

trovärdighet.  

 

De studier som bedömdes med kvalité medel av författarna hade en lägre svarsfrekvens, 

urvalet var ej tydligt beskrivet, homogent urval, endast en författare som gjort både intervjuer 

och analys och etiskt resonemang saknades i artikeln. Två av artiklarna i PsycINFO bedömdes 

ha en låg kvalité på grund av otydligt syfte och avsaknad av struktur. Av de anledningarna 

valde författarna att exkludera dessa artiklar (se bilaga 4). 

Tolv artiklar gick slutligen vidare till analysprocessen (se artikelmatris, bilaga 5). 

 

6.3 Analys 
 
Författarna valde att utgå från Forsberg & Wengströms (2013) beskrivning av 

innehållsanalys. Första steget i analysprocessen innebär enligt Forsberg och Wengström 

(2013) att läsa igenom texten som ska analyseras ett flertal gånger för att bekanta sig med 

texten. Författarna inledde analysen med att läsa igenom varje artikel på nytt var och en för 

sig för att få en djupare förståelse av resultaten. Vidare diskuterade författarna artiklarnas 

olika resultat. Den text författarna fann relevant till syftet markerades och plockades ur övrig 

text.  

Varje utsaga som plockades ur artikeln numrerades, för att i ett senare skede i 

resultatsammanställningen koppla ihop rätt utsaga med rätt artikel. I nästa steg lästes 

utsagorna på nytt och författarna sökte efter likheter och skillnader för att identifiera ett 

mönster. De utsagor som hade samma innehåll sammanfördes initialt för att få en struktur av 

innehållet. I nästa steg översatte författarna utsagorna från engelska till svenska och de 

överfördes till en tabell (se kolumn 1 i tabell 1). Elektroniska uppslagsverk användes till de 

ord författarna var osäkra på. Efter ytterligare gemensam granskning kondenserades utsagorna 

i samma tabell (se tabell 1, kolumn 2). I nästa steg sattes en kod på utsagorna. De koder som 

identifierades var ”Att bli sedd och tagen på allvar”, ”Kommunikationens betydelse”, ”Att bli 

förberedd” samt ”Delaktighet” (se kolumn 3 i tabell 1). I sista steget i analysprocessen 

sammanställde författarna koderna till kategorier såsom Forsberg och Wengstöm (2013) 

beskriver analysprocessens steg tre. Genom diskussion kunde tre kategorier slutligen 
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identifieras av författarna vilka var ”Information”, ”Bekräftelse” samt ”Samhörighet” (se 

kolumn 4 i tabell 1). 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocess 

Utsagor Kondensering Kod Kategori 
De närstående kände 
att de blev 
respekterade och 
bekräftade när 
vårdpersonalen 
”tittade till dem” 
och frågade hur de 
mådde. 

När vårdpersonalen 
uppmärksammade 
de närstående 
kände de sig 
respekterade och 
bekräftade. 

Bli sedd och tagen 
på allvar 

Bekräftelse 

De närstående 
upplevde att de inte 
fick respons av 
vårdpersonalen då 
de uttryckte sina 
tankar och känslor. 

Avsaknad av 
respons från 
vårdpersonalen. 

Bli sedd och tagen 
på allvar 

Bekräftelse 

De närstående 
upplevde att en 
viktig komponent av 
stöd var när 
personalen kunde 
kommunicera på ett 
lättförståeligt sätt. 
En ärlig och rak 
kommuniaktion från 
personalen lämnade 
inga frågetecken hos 
de närstående. 

Hur vårdpersonalen 
kommunicerade var 
viktigt för de 
närstående. 

Kommunikationens 
betydelse 

Information 

Information gav de 
närstående 
förberedelse på vad 
som skulle hända 
under 
sjukdomsförloppet 
och när döden 
närmade sig. De 
närstående fick en 
känsla kontroll. 

Förberedelse gav 
en känsla av 
kontroll. 

Att bli förberedd Information 

Psykiskt och 
psykosocialt stöd i 
en stödgrupp 
upplevdes av de 
närstående som 

Psykiskt och 
psykosocialt stöd i 
supportgrupp var 
betydelsefullt. 

Delaktighet Samhörighet 
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6.4 Forskningsetiska överväganden 
 

Innan en systematisk litteraturstudie inleds bör etiska övervägande göras. Riktlinjer för god 

medicinsk forskning har getts ut av Vetenskapsrådet som betonar vikten av att bland annat 

fusk inte får förekomma inom forskning. Det kan till exempel vara plagiat och fabricering av 

data (Forsberg & Wengström, 2013). Författarna har eftersträvat att inkludera alla studier som 

var relevanta för syftet. Forsberg och Wengström (2013) beskriver att det är oetisk att endast 

presentera resultat som stödjer forskarens egen åsikt och de menar att författarna i en 

systematisk litteraturstudie bör ställning tas till sin förförståelse som innebär den kunskap 

författaren har inom forskningens område. Inledningsvis diskuterade författarna sin 

förförståelse med varandra. Det visade sig att författarna hade liknande erfarenheter om hur 

de närstående blev bemötta inom vården. Båda författarna hade uppfattning av att de 

närstående ofta glömdes bort av sjukhuspersonalen. En av författarna hade tidigare 

erfarenheter av att arbeta inom palliativ vård. Eftersom förförståelsen blev synliggjord hade 

författarna som ambition att sätta förförståelse inom parentes under arbetets gång. 

Vidare menar Forsberg och Wengström (2013) att studier som inkluderas i den systematiska 

studien ska ha godkänts av etisk kommmité och noggranna etiska överväganden har gjorts. 

Det innebär att deltagarna har fått information både muntligt och skriftligt om studiens syfte, 

upplägg och metoder. De ska även ha informerats om att studien är frivillig och medverkan 

avslutas på deltagarens villkor. Deltagarna ska även fått tillgång till studiens resultat för att ha 

möjlighet att lämna synpunkter på resultatet (Kristensson, 2014). Samtliga studier som 

författarna valde att inkludera har genomgått etisk granskning. I en av studierna som 

kvalitetsgranskades fann författarna inget etiskt resonemang. Det framgick inte heller något 

ISSN nummer vilket gjorde att författarna inte kunde kontrollera studien via Ulrichs web. 

Genom att gå in på tidskriften kunde författarna utläsa att etisk granskning gjorts innan 

publicering (se bilaga 5, artikel nr 1). 

 

 

 

betydelsefullt. 
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7 Resultat 
 

Resultatet baseras på hur närstående upplever stöd från vårdpersonal inom palliativ vård på 

sjukhus. Det framkom både negativa och positiva erfarenheter av stöd vilket detta resultat 

belyser. Analysen resulterade i tre kategorier: bekräftelse, information och samhörighet med 

tillhörande koder (se tabell 1 under analys). 

 

7.1 Bekräftelse 
 
Att bli bekräftad ansågs vara en viktig del hos de närstående för att klara av situationen och 

känna samhörighet. När människan befinner sig i ett sammanhang är det viktigt att bli sedd 

och tagen på allvar och bli bekräftad.  

 

7.1.1 Att bli sedd och tagen på allvar 
 
De närstående upplevde att de inte fick den respons de hade förväntat sig när de uttryckte sina 

tankar, känslor och reflektioner (Henriksson & Andershed, 2007). Vårdpersonalen fokuserade 

endast på patientens vård och det glömdes bort att även de närstående hade behov av stöd 

(Spichiger, 2008). Ingen förståelse fanns för deras situation och hur deras vardag kunde se ut 

utanför sjukhuset. Det fanns till exempel andra familjemedlemmar att ta hänsyn till (James, 

Andershed & Ternestedt, 2009). Sjukdomsförloppet gick i vissa fall så fort att de närstående 

hade svårt att etablera en relation med vårdpersonalen. De hade åsikter om hur vårdpersonalen 

fördelade sin tid, att de inte tog sig tid att förklara, vilket fick dem att känna sig åsidosatta 

(James, Andershed, & Ternestedt, 2009). Andra närstående upplevde att vårdpersonalen hade 

tid men att de inte hade intresse av att sitta ner och prata (Mossin & Landmark, 2010). 

Vårdpersonalen fokuserade mest på den medicinska vården och frågade sällan hur de 

närstående mådde (Bekelman, Nowels, Retrum, Allen, Shakar, Hutt, Heyborne, Main, & 

Kutner, 2011). I bemötandet saknades en öppenhet, vårdpersonalen tog inte hänsyn till hur de 

närstående hanterade den stressfulla situationen (Lundberg, Olsson & Fürst, 2013). Behov av 

vila och praktiskt stöd uppmärksammades inte utan allt fokuserades på patienten (Mossin, & 

Landmark, 2010). De blev lämnade med sina känslor som ångest och förtvivlan. När ångest 

och sorg ignorerades tolkades det som avsaknad av empati hos personalen. Några av de 

närstående upplevde att vårdpersonalen gav uttryck för att patienten ändå skulle dö 

(Lundberg, Olsson & Fürst, 2013).  
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De närstående saknade professionellt stöd när deras käresta närmade sig döden. De upplevde 

att de blev bortglömda och ensamma tillsammans med den döende och det var en total 

avsaknad av respekt. Det saknades ödmjukhet och emotionellt stöd från vårdpersonalen 

(James, Andershed, & Ternestedt, 2009). Bekräftelse och respekt hörde ihop med hur 

vårdpersonalen kommunicerade. De upplevde att sjuksköterskan inte var intresserad av hur de 

hanterade situationen (Dosser, & Kennedy, 2012). En önskan fanns om en mer närvarande 

personal som lyssnade och bekräftade dem. De upplevde att stödet var begränsat och 

informellt (Lewis , 2014). Vårdpersonalen gjorde så lite som möjligt för att stödja den 

närstående. De sa inte ens god natt eller frågade hur de mådde. Viss vårdpersonal var 

distanserade, kalla och okänsliga i sitt bemötande. Ett vänligt leende var inte tillräckligt. Att 

visa empati, respekt och hänsyn tyckte de skulle vara ett självklart förhållningssätt från 

vårdpersonalen (Spichiger, 2008). Det fanns inget samarbete mellan vårdpersonal och de 

närstående. Närstående saknade förtroende för vårdpersonalen och de kände sig övergivna 

(James, Andershed, & Ternestedt, 2009). 

 

Ett utanförskap upplevdes då de kom till sjukhuset och vårdpersonalen inte gjorde dem 

delaktiga i vården. De upplevde av att deras kunskaper inte togs på allvar (Dosser & 

Kennedy, 2012). När support inte fanns tillgänglig från vårdpersonalen fick de vända sig till 

familj och vänner och andra närstående som hade varit i samma situation (Lewis, 2014). 

Några närstående hade önskat att vårdpersonalen själva hade tagit upp känsliga ämnen med 

dem, vilket hade fått dem att känna sig värdefulla och respekterade som individer (Dosser & 

Kennedy, 2012). 

 

Ett vänligt bemötande som en vänlig röst eller ett leende ingav hopp till de närstående i den 

sårbara situationen som de befann sig i. De värderade att vårdpersonalen presenterade sig 

själva och sa hej och hejdå och hade tid för dagliga konversationer (Spichiger, 2008). En 

viktig del i stödet var att bli behandlad som en egen person med en identitet istället för rollen 

som närstående. Det innebar att prata om andra saker än sjukdomen och behandling. Att 

känna en delaktighet tillsammans med vårdpersonalen var viktigt för att göra livet lättare på 

sjukhuset (Mossin, & Landmark, 2010). Delaktighet kunde även innebära att vårdpersonalen 

gav bekräftelse genom att titta till dem utan anledning, då kunde de ställa frågor och få saker 

förklarade. De kände också att vårdpersonalen hade varit en del av familjen under den sista 

perioden (James, Andershed, & Ternestedt, 2009). 
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Upplevelsen av ett bekräftande stöd kunde utmynna i en varm och behaglig känsla hos de 

närstående vilket gjorde att de kände att de var i goda händer (Lundberg, Olsson & Fürst, 

2013). Tillgänglighet, flexibilitet och att vårdpersonalen visade hänsyn i stödet till de 

närstående var viktigt. En kram och en liten pratstund visade att vårdpersonalen brydde sig 

om och att det inte endast var personen i sängen de tittade till vilket utmynnande i en känsla 

av att bli sedd och bekräftad (Mossin, & Landmark, 2010). Värme och behaglighet upplevdes 

när det fanns en dialog med vårdpersonalen under det moment att döden närmade sig och att 

de verkligen fanns tillhands när de närstående hade ett ökat behov av att prata (Lundberg, 

Olsson & Fürst, 2013). 

 

Den vårdpersonal som hade egenskaper som empati, flexibilitet och omtänksamhet sågs också 

som engagerade, goda lyssnare och som kunde upptäcka outtalade frågor, vilket gjorde att 

familjemedlemmarna upplevde att de blev förstådda (Spichiger, 2008). Det bidrog också till 

känsla av värme och trygghet att de tog sig tid att sitta ner och prata med de närstående 

(Lundberg, Olsson & Fürst, 2013). 

 

När vårdpersonalen lyssnade tålmodigt och svarade på frågor kände de närstående ett 

förtroende inför dem och deras kunskap. De kände att vårdpersonalen brydde sig om dem 

(James, Andershed, & Ternestedt, 2009). En stödjande miljö signalerade värme och harmoni. 

Den allmänna atmosfären, både den psykiska och fysiska miljön bidrog till en känsla av stöd. 

Detta kunde till exempel vara en trevlig omgivning med fina möbler och vackra färger och att 

mat erbjöds till de närstående (Lundberg, Olsson & Fürst, 2013). Det visade sig även att ett 

privat rum där de bara kunde få vara hade varit uppskattat (Dosser & Kennedy, 2012) 

 

7.2 Information  
 
Att få information visade sig vara en viktig del av stödet från vårdpersonalen. Det framkom 

även att på vilket sätt informationen kommunicerades hade en stor betydelse för upplevelsen 

av stöd. Kommunikation innebär mer än att bara ge information. Ett ömsesidigt utbyte skedde 

av tankar och känslor mellan vårdpersonal och närstående. Att bli förberedd var också viktigt 

för att de närstående skulle känna sig mer säkra och kunna hantera den svåra situationen på ett 

bättre sätt. 

 

 



  
 

 16 

7.2.1 Kommunikationens betydelse 
 
En del av de närstående efterfrågade praktiskt och emotionellt stöd och hade önskat en bättre 

kommunikation med vårdpersonalen (Bekelman et al., 2011, Dosser, & Kennedy, 2012; 

Weber, Claus, Zepf, Fischbeck, Pinzon, 2012). Ett mer organiserat och ett regelbundet stöd 

när det gällde kommunikationen kring den döende patienten såg de närstående som viktigt. 

De tyckte också att när vårdpersonalen uttryckte sig otydligt istället för sakligt, blev 

informationen otillräcklig. De fick lite information om att slutet närmade sig (Bussman et al., 

2015).  

 

En mer spontan kontakt med vårdpersonalen och uppmuntran till kommunikation visade sig 

vara något som de närstående hade behov av (James, Andershed, & Ternestedt, 2009). När 

stödet och interaktionen med vårdpersonalen uteblev upplevdes känslor som ångest, 

förtvivlan, osäkerhet, skuldkänslor och en maktlöshet vilket försvårade för de närstående att 

ge den omsorg de ville (Lundberg, Olsson & Fürst, 2013; James, Andershed, & Ternestedt, 

2009). De närstående erfor också att när information saknades kände de sig sårbara, uppgivna 

och stressade av att lägga kraft på att söka information själva (Bussman et. al., 2015; Dosser, 

& Kennedy, 2012; Henriksson & Andershed, 2007; Mossin, & Landmark, 2010).  

 

Bättre kommunikation och samordning och kontinuitet hade varit önskvärt för att känna 

delaktighet i vården kring den sjuke. Att få hjälp med information kort efter att diagnosen var 

ställd sågs som betydelsefullt för att kunna anpassa sitt liv till den nya situationen och de nya 

rollerna som det innebar att vara närstående till en person som vårdas palliativt (Bekelman et 

al., 2011).  Ett andligt och psykologiskt stöd var också något som uttrycktes som ett behov 

hos de närstående (Bussman et. al., 2015). Ett byråkratiskt förhållningssätt från 

vårdpersonalen ansågs vara ett hinder för mottagandet av informationen, de hade önskat en 

kommunikation på samma nivå som de själva (Bussman et. al., 2015). Det fanns de 

närstående som inte ville ha detaljerad information om sjukdomen och dess förlopp, då det 

upplevdes som för känslosamt i mötet med sin kära (Henriksson & Andershed, 2007). 

 

Adekvat information och rådgivning från vårdpersonal upplevdes vara till stor hjälp. Viktigt 

var hur innehållet i informationen framfördes. En ärlig och tydlig information ansågs vara 

stödjande och att ha en dialog tillsammans med vårdpersonalen innebar att de inte hade kvar 

obesvarade frågor. Det gav en känsla av säkerhet, styrka och värdighet. När vårdpersonalen 
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förklarade diagnos och aktuella mediciner på ett tydligt och enkelt sätt blev det ett bra redskap 

för de närstående att hantera situationen (Spichiger, 2008; Weber, Claus, Zepf, Fischbeck, & 

Pinzon, 2012). Det bidrog även till att de närstående inte behövde lägga energi på att söka 

information själva (Henriksson, & Andershed (2007). 

 
7.2.2 Att bli förberedd 
 
Att få information från vårdpersonal gav en säkerhet och en styrka i rollen som närstående, de 

upplevde att de kunde hantera situationen bättre (Benkel, Wijk, & Molander, 2009; 

Henriksson, & Andershed, 2007; Lundberg, Olsson & Fürst, 2013; Spichiger, 2008). 

Förberedelse gav en förståelse och en acceptans för vad som skulle hända, trots att det kunde 

vara smärtsamt (Benkel, Wijk, & Molander, 2009; Henriksson, Andershed, 2007; Mossin, 

Landmark, 2010). Att bli förberedd gav en känsla av kontroll (Bekelman et. al., 2011; 

Henriksson, & Andershed., 2007; Mossin, & Landmark, 2010).  

 

7.3 Samhörighet 
 
Att få vara en del i en gemenskap och dela känslor och tankar med varandra i liknande 

situation var betydelsefullt för hur människan kan hantera svåra situationer. Det bidrog till att 

de närstående kände sig delaktiga. 

 
7.3.1 Delaktighet 
 
Att möta andra närstående i en stödgrupp tillsammans med vårdpersonalen skapade en ökad 

känsla av delaktighet och utvecklade en förtroendefull relation till vårdpersonal. De kände sig 

inbjudna till att delta i vården kring den sjuke och upplevde att de var en viktig resurs. 

Informationen de fick i stödgruppen gav ett stöd i och en kunskap om krissituationer och hur 

de kunde hanteras. Det var bekräftande att möta andra i samma situation. Att dela tankar, 

känslor och erfarenheter gav en känsla att inte vara ensam och gjorde situationen mer 

hanterbar. De kände en säkerhet och det underlättade för de närstående att prata om 

sjukdomen och den kommande döden med patienten (Henriksson & Andershed, 2007). 

Att mötas tillsammans med vårdpersonalen gav emotionellt stöd och gav möjligheten till en 

stunds återhämtning i en lugn och fridfull atmosfär för den närstående (Dosser & Kennedy, 

2012). 
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En sammankomst där den närstående tillsammans med patienten och vårdpersonalen möttes 

under mer vardagliga och trevliga former, gav utrymme till att få komma ifrån den svåra 

situationen en stund. Det upplevdes som ett emotionellt stöd och inbjöd till en gemenskap 

med vårdpersonalen (Parsons & Anderson, 2009). 

Gemenskap och ett partnerskap upplevdes då vårdpersonalen hade en ständig dialog 

tillsammans med de närstående och där beslut togs tillsammans (James, Andershed & 

Ternestedt, 2009). 

 

8 Diskussion 
 
8.1 Metoddiskussion 
 
8.1.1 Sökstrategi 
 
Författarna utförde ett flertal testsökningar innan den slutgiltiga sökningen utfördes för att få 

fram vilka sökord som gav den bästa sökträffen och flest relevanta artiklar. De slutgiltiga 

sökorden  palliative care,  support och experience anpassades till de olika databasernas 

ämnesord för att öka relevanta träffar. Författarna utförde samma sökstrategi i samtliga 

databaser för att hitta så många relevanta artiklar som möjligt som motsvarade syftet. 

Författarna ser det som en styrka att sökningarna täckte in olika områden inom palliativ vård 

vilket breddade vårt resultat. Trunkering användes på sökordet experience vilket utökade 

sökresultatet. Dock användes inte trunkering på support som fritextord. Författarna ser detta 

som en eventuell svaghet då detta eventuellt skulle kunna påverkat vårt resultat. 

 

 

8.1.2 Avgränsningar 
 
Inledningsvis valde författarna att använda sig av fem år gamla studier. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) ska systematisk litteratur baseras på ny forskning. Vi valde dock att 

slutligen sätta en avgränsning på tio år, då vi inte ville gå miste om relevant forskning. 

Merparten av de artiklar vi slutligen valde var publicerade mellan 2011-2015. 

 

Författarna hade som krav att artiklarna skulle vara peer-reviewed. Titlar som innehöll 

sjuksköterskans och patientens perspektiv valde författarna att exkludera då det inte 

motsvarade syftet. Kanske hade det funnits relevant information som varit användbart i 

studien om författarna gått vidare och läst abstrakten. Författarna valde att använda artiklar 
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som utgick ifrån västvärlden då författarna tänkte att det kunde vara för stora kulturella 

skillnader i hur vården bedrivs i länder från hela världen. Detta var kanske en svaghet då vi 

lever i ett mångkulturellt samhälle vilket även kan avspeglas i vården. 

 

8.1.3 Urval och överförbarhet 
 
I två av artiklarna som analyserades deltog endast kvinnor (Bekelman et al., 2011; Mossin & 

Landmark, 2010). Detta kan ses som en svaghet i resultatet då det helst ska vara ett heterogent 

urval för att få en spridning av uppfattningar och upplevelser som rör det som ska undersökas,  

och för att resultatet ska bli så överförbart som möjligt (Kristensson, 2014). Närstående till 

patienter i palliativ vård är en sårbar grupp (Dahlberg & Segesten, 2010). I en av studierna 

(Lundberg, Olsson & Fürst, 2013) valde några av de närstående att inte delta på grund av att 

det var för tidigt inpå dödsfallet. De tyckte det var för smärtsamt att prata om erfarenheterna. 

Detta kan ha påverkat resultatet då deras åsikter uteblev. 

I samma studie fanns också närstående som inte ville delta på grund av att de var missnöjda 

och besvikna med vården. Det kan också ha påverkat resultatet. 

 

I en studie deltog endast fem närstående (Dosser & Kennedy, 2012). Detta kan ses som en 

svaghet då det inte ger tillräckligt med variation i resultatet enligt Kristensson (2014). Dock 

valde författarna att inkludera denna artikel då den ansågs ha ett tydligt syfte med bra struktur, 

tydligt beskrivet av urval, styrkor, begränsningar och etiska överväganden. I den kvantitativa 

studien (Weber et al., 2012) deltog 1337 närstående vilket gav en bra generaliserbarhet. 

Författarna valde att exkludera närstående under 18 år. Författarna vet inte om sökresultatet 

hade blivit annorlunda om vi valt att inkludera denna målgrupp. Kanske hade fler artiklar gått 

vidare till kvalitetsgranskning och eventuellt bidragit till ett annat resultat. 

 

De utvalda ariklarna till analysen visade sig innefatta olika kontexter inom sjukhuset. Sex 

artiklar innefattar studier där de närstående hade upplevelser från palliativa avdelningar på 

sjukhus. I de resterande sex studierna deltog närstående med erfarenheter från 

kirurgavdelning, intensivavdelning, medicinavdelning, hjärt- och geriatrikavdelning, 

onkologisk avdelning och akutavdelning. Detta ser författarna som en styrka då palliativ vård 

kan bedrivas i olika kontexter på sjukhus. Det innebär att resultatet speglar de närståendes 

upplevelser där palliativ vård bedrivs och är överförbart i denna kontext. 
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8.1.4 Kvalitetsgranskning och analysprocess  
 
Nio kvalitativa artiklar, en kvantitativ och två mixed method analyserades. Det var inget 

medvetet val av design, men författarna ser det som en styrka då det kan ha utmynnat i ett 

bredare underlag till analysen. Författarna använde Kristenssons (2014) granskningsmall till 

de kvalitativa samt de kvantitativa studierna. Komplettering gjordes med Forsberg och 

Wengströms (2013) granskningsmall till de kvalitativa studierna. Kvalitetsgranskning gjorde 

författarna till en början var och en för sig. Författarna hade dessförinnan diskuterat 

granskningsmallarna och gått igenom bedömningskriterierna vilket har bidragit till att 

kvalitetsgranskningen skett likvärdigt av författarna.  

Vid framtagandet av koder diskuterade författarna sina åsikter för att komma fram till 

samstämmighet. Författarna ser det som en styrka att under hela analysförfarandet ha arbetat 

tillsammans. Detta styrks även av Kristensson (2014) som menar att det stärker 

trovärdigheten i litteraturstudien att flera personer har deltagit i analysen.  Kristensson (2014) 

menar att för att inte riskera att resultatet färgas av en enskild persons förförståelse är det 

viktigt att forskarna tillsammans analyserar och tolkar materialet, en så kallad triangulering. 

Författarna har kontinuerligt under analysprocessen diskuterat sin förförståelse inom ämnet. 

Författarna kan ändå inte utesluta att förförståelsen har färgat resultatet. Författarna 

inkluderade endast artiklar som hade etiska överväganden och som var granskade av en etisk 

kommitté, detta kan ses som en styrka då det ökar studiens trovärdighet. Författarna 

inkluderade alla studier till analysen som var relevanta till syftet och försökte att inte påverkas 

av den tidigare förståelsen. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa de närståendes upplevelser av stöd inom palliativ 

vård från vårdpersonal på sjukhuset. Huvudresultaten visar att bekräftelse, information och 

känslan av samhörighet har stor betydelse för hur de närstående upplever stödet från 

vårdpersonalen. På vilket sätt vårdpersonalen kommunicerade med de närstående visade sig 

också vara av stor betydelse för de närståendes välbefinnande.  

I resultatet konstaterades att de närstående ansåg att det var bra att få information i början av 

sjukdomsförloppet. De erfor att det då blev lättare att anpassa sig till vardagen och den nya 

livssituationen. Det framkom också i vår studie att information bidrar till en styrka och en 

förberedelse på vad som ska hända. Resultatet styrks i Janze och Henrikssons (2014) studie 
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där det framkommer att kommunikation ger en förberedelse för den närstående, och gör att 

situationen blir mer hanterbar. I en annan studie av Bart, Myrra, Egbert och Richard (2006), 

visar det sig att rädsla inför en oviss framtid är en stor del av den närståendes oro, vilket 

styrker betydelsen av resultatet i vår studie.  

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) har inte informationen någon betydelse om mottagaren 

känner sig avvisad eller känslomässigt övergiven. Det styrker vårt resultat där det 

framkommer att sättet som vårdpersonalen kommunicerar är viktigt för de närstående. Det är 

inte bara den verbala kommunikationen som är viktig utan även den icke verbala. Den mer 

spontana kommunikationen, som att vårdpersonalen tar sig tid att sitta ner och prata, att de 

hälsar, ger en uppskattande blick och visar att de närstående finns, gör att de närstående 

känner sig bekräftade och sedda. Steinvall, Johansson och Berterö (2011) styrker detta i sin 

studie där det framkommer att det är av stor betydelse för de närstående att bli bekräftade och 

att få vara delaktiga i vården runt den sjuke.  

Dahlberg och Segesten (2010) menar att en vårdande relation stärks av att vårdpersonalen 

möter de närstående med ögonkontakt. När vårdaren har bråttom och inte har tid att möta de 

närstående på ett engagerat sätt kan det leda till att de närståendes välbefinnande minskar. 

Detta visar även vårt resultat tydligt. Det kan räcka med ett leende eller en klapp på axeln och 

att vårdpersonalen tittar till de närstående när det finns tid över för att de ska känna sig 

bekräftade. Detta styrks i en studie av Woodhouse (2004) där det framkommer att den icke 

verbala kommunikationen är viktig för de närstående, som till exempel att känna en värmande 

hand på axeln. 

När vårdpersonalen inte ger tillräckligt med information eller kommunicerar på ett 

akademiskt sätt, visar vår studie att det är svårt för de närstående att förstå och ta till sig 

informationen, de känner en osäkerhet inför vad som ska hända och saknar delaktighet. 

Söderström, Saveman och Benzein (2006) kan i sin studie påvisa att om de närstående förstod 

informationen och kunde lättare känna samhörighet med personalen. 

Dahlberg och Segesten (2010) förtydligar detta då de menar att ett byråkratiskt språk kan leda 

till att den närstående förminskas. De menar även att känslan av delaktighet kan minska om 

informationen levereras på ett okänsligt sätt. Det bekräftas även i Woods, Beaver och Luker 

(2000) studie där det framkommer att de närstående upplevde att vårdpersonalen 
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kommunicerade på ett kallt, hårt sätt utan känslor vilket ledde till att de närstående inte kände 

sig respekterade som individer. 

Det framgår i vårt resultat att tydlig och begriplig information är viktig för att de närstående 

ska orka med den svåra situationen de står inför. Det belyser även Wright et al (2002) som 

skriver att det är av betydelse att familjen får relevant information om sjukdomen, och hur den 

kommer att påverka livssituationen. Även Ekeström, Olsson, Runesdotter och Fürst (2014)  

belyser vikten av en rak och ärlig kommunikation om den sjukes sjukdomstillstånd. 

Dock visar vår studie att alla närstående inte vill ha detaljerad information om sjukdomen. 

Det kan upplevas för smärtsamt och blir för känslosamt i mötet med patienten. Författarna 

anser att det då är viktigt att som vårdpersonal vara lyhörd inför hur de närstående mår, och 

försöka sätta sig in i deras livsvärld för att ge dem rätt stöd. Dahlberg och Segesten (2010) 

styrker detta då de menar att livsvärlden är personlig och unik för varje människa och att ett 

vårdande som inte har ambitionen av att möta livsvärlden, är inget verkligt vårdande. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att så länge tillvaron är som vanligt funderar man inte så 

mycket över vardagen, men när någon i ens närhet drabbas av sjukdom förändras livsvärlden 

och ingenting är längre självklart. Tidigare studier visar att vara närstående till en svårt sjuk 

person innebär en stor förändring och att man befinner sig i en extra sårbar situation. Detta 

påvisas bland annat i en studie av Zarit (2004) där det framkommer att rollerna inom familjen 

förändras vid sjukdom och de närstående ställs inför en helt ny situation som kan vara mycket 

påfrestande. 

I studie av Persson och Sundin (2008) framkommer att de närstående ofta känner sig maktlösa 

och att en känsla av hjälplöshet kan infinna sig. Kristjanson och Aoun (2004) påvisar i sin 

studie att det finns risker att de närstående själva kan drabbas av hälsorelaterade sjukdomar 

som till exempel högt blodtryck på grund av den stressfyllda situationen. I denna sårbara 

situation är det extra viktigt att de närstående får stöd och uppmärksamhet av vårdpersonalen. 

Enligt Olsson (2013) kan ett bra och professionellt socialt stöd leda till att närstående känner 

trygghet och värdighet. Därmed kan de närstående få den kraft de behöver för att finna egen 

styrka vilken kan förebygga att de själva drabbas av ohälsa. 

Det påvisar även Sand och Strang (2013) som beskriver betydelsen av stöd vid en existentiell 

kris. De menar att det är viktigt att de närstående känner en trygghet som gör det lättare för 
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dem att hantera de svåra känslomässiga frågorna. Detta styrks även i studie av Pattersson och 

Dorfman (2002) som menar att stöd till närstående inte bara gynnar den närstående, utan även 

omvårdnaden av patienten.  

Vårt resultat visade att de närstående upplevde att de ofta glömdes bort. Vårdpersonalen hade 

ingen förståelse för deras situation och vardag. De kände sig åsidosatta. De närstående 

upplevde att vårdpersonalen inte tog hänsyn till hur de hanterade den stressfulla situationen. 

De närstående upplevde att de ofta blev lämnade ensamma med ångest och förtvivlan. Detta 

tolkade de närstående som avsaknad av empati. Vårt resultat styrks i studie av Kristjanson och 

Aoun (2004) där det framgår att då vården endast fokuserar på patienten finns risken att de 

närstående blir bortglömda och deras behov blir åsidosatta. 

Samhörighet och delaktighet var betydelsefullt för de närstående i vår studie. Särskilt 

värdefullt var att delta i sociala aktiviteter i form av stödgrupper. De närstående kände sig då 

mer delaktiga och fick en bättre relation med vårdpersonalen vilket ledde till att de kände att 

de gavs en möjlighet till vila och återhämtning. Det upplevdes även som givande att möta 

andra i samma situation. Detta styrks i en studie av Olsson Ozanne, Graneheim och Persson 

(2012) där de beskriver att de närstående tyckte att det blev lättare att hantera den svåra 

situationen när de fick dela erfarenheter med andra. De närstående upplevde också att det gav 

en möjlighet till vila och återhämtning. I en studie av Andershed och Ternestedt (2001) 

beskrivs att stark känsla av sammanhang och en human attityd hos personalen påverkade de 

närståendes situation positivt vilket gjorde att de kunde vara mera engagerade i patientens 

vård. 

Vid långvarig sjukdom och ohälsa behövs stöd av vårdpersonalen för att de närstående ska 

kunna hitta nya vägar och resurser till en fungerande vardag. Vårdpersonalen bör 

uppmärksamma den närstående och göra denne delaktig i vården (Wright, Watson & Bell, 

2002).  

Som Dahlberg och Segesten (2010) beskriver är varje individ unik och vårdpersonal bör utgå 

och möta personen utifrån dennes livsvärld och anpassa stödet efter personens önskemål. 

 

9 Slutsats 
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Information, bekräftelse och samhörighet var tre viktiga aspekter som framkom när det gäller 

närståendes upplevelser av stöd på sjukhus. Vårdpersonalen bör inkludera de närstående i 

vården för att de ska känna sig delaktiga. Det är av betydelse att ge information och på vilket 

sätt vårdpersonalen kommunicerar med de närstående för att de ska känna sig säkra och kunna 

hantera situationen. Att ha ett bemötande som till exempel ett vänligt leende, en kram kan 

ibland vara tillräckligt för att de närstående ska känna sig trygga och känna sig bekräftade 

som en egen individ. Att få ingå i en stödgrupp tillsammans med vårdpersonal och andra 

närstående i likande situation kan ge en styrka och en känsla av delaktighet. Alla är vi en del i 

ett sammanhang och är beroende av varandra under livets gång. Det blir tydligt när sjukdom 

drabbar familjen. Vårdpersonalen bör ta hänsyn till de närståendes livsvärld, eftersom 

människan är en del i en helhet och är unik som person med olika behov. Det kräver att 

vårdpersonalen har extra lyhördhet inför hur de närstående upplever situationen på sjukhuset 

och vilket stöd de behöver. 

 

10 Klinisk tillämpbarhet 
 
Socialstyrelsen (2013) har tagit fram ett kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede 

där det finns vägledning och rekommendationer för sjukvårdspersonal och chefer. Detta 

material skulle kunna användas tillsammans med vår studie vid diskussioner kring paliativ 

vård vid APT träffar. Personalen kan då få en inblick i hur närstående kan uppleva situationen 

på sjukhus och det stöd de önskar och är i behov av. Det är lätt att glömma bort de närstående 

vid stressiga situationer och kan därför vara bra att bli påmind om de närståendes behov av 

stöd. Vid arbetsdagens slut skulle den inblick de fått av den närståendes situation användas i 

spegling, där vårdpersonalen delger varandra erfarenheter hur de hanterar möten med 

närstående i svåra situationer och hur de närstående kan stödjas.  

 

 
11 Förslag till vidare forskning 
 
Författarnas uppfattning är att det finns mycket forskning kring palliativ vård och närstående 

inom hemsjukvården, men mindre inom sjukhuskontext. Enligt Socialstyrelsen (2013) finns 

ingen evidens för vilket stöd till de närstående som är bäst. En fortsatt forskning kring 

närståendes upplevelser av stöd inom sjukhuskontext ser författarna som en nödvändighet för 

kunna möta de näståendes behov på bästa sätt. Författarna tycker också att det skulle vara 
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intressant med en fortsatt forskning inom palliativ vård och undersöka om närståendes 

upplevelser av stöd skiljer sig åt mellan hemsjukvård och sjukhuskontext. 
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