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Sammanfattning  

Bakgrund: Palliativ vård delas in i en tidig och en sen fas. Den sena fasen definieras som 
livets slutskede där målsättningen är att bland annat lindra lidande, bidra till god livskvalité 
samt erbjuda stöd till anhöriga. Anhöriga har ofta en betydande roll i livets slutskede och det 
är därför av betydelse att beskriva anhörigas upplevelser när deras familjemedlem är i livets 
slutskede för att sjukvårdspersonalen på somatiska vårdavdelningar ska få ökad kunskap och 
förståelse.  
Syfte: Syftet var att beskriva anhörigas upplevelser när en familjemedlem vårdas i livets 
slutskede på en somatisk vårdavdelning. 
Metod: En litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. De 
vetenskapliga artiklarnas resultatdelar analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans 
beskrivning av innehållsanalys.  
Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier; betydelsen av information beskriver att 
anhöriga upplevde att det var betydelsefullt att få information, betydelsen av omsorg som 
beskriver anhörigas upplevelser av omsorg från sjukvårdspersonalen, betydelsen av stöd som 
beskriver att anhöriga kunde uppleva en osäkerhet och att stödet var av betydelse samt 
betydelsen av att vara tillsammans där anhöriga upplevde ett behov av att vara tillsammans 
med sin familjemedlem och att det kunde hjälpa dem hantera situationen.  
Slutsats: Det är av betydelse att de anhöriga får information, omsorg och stöd från 
sjukvårdspersonalen men även att de anhöriga får tillbringa tid tillsammans med sin 
familjemedlem som vårdas i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning. Ytterligare 
sammanställningar kan behövas för att beskriva anhörigas upplevelser när deras 
familjemedlem vårdas i livets slutskede.  
 
Nyckelord: anhöriga, kvalitativ litteraturstudie, livets slutskede, upplevelser, vårdas  
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Inledning 

I Sverige avlider ungefär 90 000 personer varje år och av dem behöver uppskattningsvis 80 % 

lindrande vård när behandlingen inte har någon fortsatt effekt (Socialstyrelsen, 2013a). 

Behovet av palliativ vård förväntas öka i takt med att befolkningen blir äldre (Henoch et al, 

2015; World Health Organisation [WHO], 2015). Den palliativa vården delas in i två faser, 

varav den sena fasen definieras som livets slutskede (Socialstyrelsen, 2011). I livets slutskede 

förändras vården från att vara livsförlängande till att vara lindrande (Socialstyrelsen, 2013b). 

Anhöriga har ofta en stor roll när deras familjemedlem vårdas i livets slutskede och 

sjukvårdspersonalen kan fungera som ett stöd för anhöriga (National Institute of Clinical 

Excellence [NICE], 2013). Anhöriga kan vara sårbara när deras familjemedlem är döende och 

sjukvårdspersonalens närvaro kan då vara betydelsefull (Cronin, Arnstein & Flanagan, 2015). 

Doyle-Brown (2000) menar att när sjukvårdspersonal erbjuder anhöriga och 

familjemedlemmen vägledning i livets slutskede kan det innebära att anhöriga och 

familjemedlemmen får lugn och ro vilket har visat sig vara ovärderligt. 

 

En tidigare studie har visat att anhöriga och sjukvårdspersonal har olika uppfattningar 

angående anhörigas upplevelser av vården i livets slutskede samt vad som uppfattas vara en 

bra död (Kehl, Kirchoff, Kramer & Hovland-Scafe, 2010) vilket tyder på behov av att 

tydliggöra anhörigas perspektiv. En annan studie har visat att anhöriga kan uppleva att det är 

en utmaning och en stressig situation när deras familjemedlem befinner sig i livets slutskede 

(Cronin et al., 2015). Proot et al. (2003) menar att det finns studier som belyser anhörigas 

upplevelser av att ha en familjemedlem som är i livets slutskede, men att det behövs mer 

forskning som beskriver anhörigas upplevelser när deras familjemedlem befinner sig i livets 

slutskede på sjukhus. Kehl et al. (2010) menar dessutom att det behövs mer forskning för att 

förstå likheter och skillnader av anhörigas upplevelser. Det är därför av värde att 

sammanställa delar av den forskning som finns eftersom en sammanställning kan ge ett 

underlag som kan bidra till att sjukvårdspersonalen får ökad kunskap och förståelse vilket kan 

bidra till att anhöriga uppmärksammas av sjukvårdspersonalen när deras familjemedlem 

befinner sig i livets slutskede.  
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Bakgrund 

Palliativ vård är ett förhållningssätt som ska bidra till att förbättra livskvalitén för patienter 

och deras anhöriga som står inför ett livshotande tillstånd som inte går att bota (WHO, 2016). 

Den palliativa vården har inte någon tidsmässig benämning men delas in i två faser, den 

tidiga och den sena fasen (Statens Offentliga Utredningar [SOU], 2001:6). Den tidiga fasen i 

palliativ vård kan vara lång och kan till och med pågå i flera år (SOU 2001:6). I den tidiga 

fasen kan undersökningar göras för att upptäcka svåra följder och konsekvenser i syfte för att 

förlänga livet i den mån det går (Strang & Beck-Friis, 2013). Den sena fasen i palliativ vård 

definieras av Socialstyrelsen (2011) som vård i livets slutskede och kan pågå från ett par 

dagar till ett par månader (SOU, 2001:6; Strang & Beck-Friis, 2012). Livets slutskede är en 

period där familjen kan vara tillsammans en sista gång (Öhlén et al., 2007). Livets slutskede 

kan börja när familjemedlemmen och anhöriga blir medvetna om att familjemedlemmens 

tillstånd kommer leda till döden samt när tecken och symtom framkommer tydligt (Öhlén et 

al., 2007). Det kan ofta upplevas vara en svår situation att vara anhörig till en familjemedlem 

som vårdas i livets slutskede och det kan vara det första mötet anhöriga har med döden 

(Andershed, 2006).  

Livets slutskede på somatisk vårdavdelning 

När livsförlängande behandling inte har någon fortsatt effekt eller när behandling bidrar till 

symtom eller biverkningar som orsakar lidande görs ställningstaganden om vården ska 

övergå till vård i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2013b). I sjukvården benämns ofta en 

övergång mellan olika faser för brytpunkter. Övergången från den tidiga fasen till livets 

slutskede behöver inte vara en specifik brytpunkt utan kan ske successivt och över en längre 

tid (Socialstyrelsen, 2013b). Målsättningen med vården i livets slutskede är att bidra till bästa 

möjliga livskvalité den korta tid som den döende har kvar i livet (Strang & Beck-Friis, 2012). 

Döendet ska ses som en normal process genom att inte påskynda eller fördröja döden (WHO, 

2016).  

 

I det sena stadiet för sjukdomar som KOL, cancer och hjärtsvikt kan symtomen vara liknande 

men med varierande intensitet (Socialstyrelsen, 2013b). I livets slutskede är det vanligt att 

den döende oavsett grundsjukdom lider av symtom som ångest, nedstämdhet, illamående, 

orkeslöshet, smärta, förstoppning, diarré och muntorrhet (SOU, 2001:6). Det är därför av 

betydelse att integrera alla sjukdomar i vården vid livets slutskede (Socialstyrelsen, 2013b). 



 

6 
 

Den döende kan även förändras i livets slutskede och det kan vara vanligt att han eller hon 

slutar äta, sover mer, blir sängliggande, svagare och blir mer förvirrad än tidigare (Doyle-

Brown, 2000).  

 

Vården i livets slutskede kan skilja sig åt beroende på var vården bedrivs (SOU 2001:6). På 

sjukhuset kan det finnas kunskap och tillgång till resurser för att bland annat lindra symtom 

snabbt. Detta kan bidra till en god och säker vård samt en trygghet att vårdas i livets slutskede 

på en somatisk vårdavdelning (SOU 2001:6). Däremot kan familjemedlemmens autonomi bli 

begränsad och upplevas vara särskilt utsatt på en somatisk vårdavdelning jämfört med att 

vårdas i hemmet eller på särskilt boende i livets slutskede. Vid vård i livets slutskede i 

hemmet eller på särskilt boende kan det upplevas att autonomin och tryggheten kan bevaras 

eftersom det är en välkänd och lugn miljö för den som vårdas i livets slutskede (SOU 

2001:6).  

 

Vården i livets slutskede kan även skilja sig åt beroende på vilken somatisk vårdavdelning 

vården bedrivs på (Clarke & Ross, 2005). På palliativa vårdavdelningar kan den som vårdas i 

livets slutskede vara mer förberedd för sin död medan den som vårdas på exempelvis en 

medicinavdelning kan vara mer förnekande över sin död (Clarke & Ross, 2005). I 

föreliggande litteraturstudie benämns somatisk vårdavdelning för medicin-, palliativ- och 

kirurgavdelningar. Anhörigas upplevelser kan även skilja sig åt beroende på vart 

familjemedlemmen vårdas (SOU 2001:6). En del anhöriga kan uppleva att de saknar 

information och en god dialog när deras familjemedlem vårdas i livets slutskede på en 

somatisk vårdavdelning (SOU 2001:6). 

Upplevelser av att vara anhörig i livets slutskede 

Upplevelser är något som levs och förstås i första person och kan bland annat vara 

intressanta, roliga, tråkiga, sorgliga samt skrämmande (Bullington, 2010). Ödman (2007) 

skriver att en upplevelse ofta baseras på mer än en erfarenhet och att upplevelser kan ha 

varierande innehåll. Upplevelser är något som finns kvar som minnen och minnena betraktas 

som erfarenheter (Sand & Strang, 2013). Anhöriga har enligt NICE (2013) en betydelsefull 

roll vid livets slutskede. Enligt Socialstyrelsen (2004) definieras anhörig som en person inom 

familjen eller som en nära släkting. Anhörig kan vara någon som är involverad i 

familjemedlemmens liv, den anhörige kan vara en fru, man, partner, syskon, förälder eller ett 

barn (Öhlén et al., 2007). I föreliggande litteraturstudie kommer anhörig vara den vars 
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upplevelser beskrivs och familjemedlem avser den som vårdas i livets slutskede på en 

somatisk vårdavdelning. Sjukvårdspersonal benämns i föreliggande litteraturstudie för 

sjuksköterskor och undersköterskor.  

 

För anhöriga kan existentiella frågor förekomma när deras familjemedlem befinner sig i livets 

slutskede och anhöriga kan behöva ta hand om sin egen sorg samt sorgen hos sin 

familjemedlem (Andershed, 2006). Enligt WHO (2016) bör sjukvårdspersonalen finnas till 

för anhöriga som har en döende familjemedlem. När sjukvårdspersonalen finns till för 

anhöriga kan det hjälpa dem under familjemedlemmens sjukdomsprocess och genom 

anhörigas egen sorg (WHO, 2016). För en del anhöriga är det en självklarhet att ställa upp 

och finnas till för sin döende familjemedlem (Andershed, 2006). Det har visat sig kunnat vara 

en utmaning och stressig situation för anhöriga när deras familjemedlem är i livets slutskede 

(Cronin et al., 2015). Anhöriga har ofta en rädsla att familjemedlemmen ska dö en smärtsam 

död (Proot et al., 2003). Relationen mellan anhöriga och familjemedlemmen förändras ofta i 

livets slutskede vilket kan leda till att anhöriga känner sig ensamma (Proot et al., 2003). 

Axelsson och Sjödén (1998) beskriver att anhöriga kan känna mer ångest än den döende 

familjemedlemmen i livets slutskede. I livets slutskede kan anhöriga ha en avgörande roll 

med behov som behöver tillgodoses före, under samt efter familjemedlemmens död (NICE, 

2013). 

Teoretisk referensram 

Joyce Travelbee belyser i sin omvårdnadsteori betydelsen av att uppmärksamma anhöriga när 

deras familjemedlem är sjuk. Travelbee (1971) menar att anhöriga kan behöva hjälp och stöd 

från sjukvårdspersonal eftersom anhöriga kan påverkas när en familjemedlem är sjuk. 

Travelbee (1971) skriver att sjukvårdspersonal bör ta sig tiden att gå runt till de anhöriga och 

visa intresse genom att prata och lyssna på anhöriga. När anhöriga vill diskutera något som 

rör familjemedlemmens tillstånd bör sjukvårdspersonal vara tillgänglig och ge den 

information som efterfrågas (Travelbee, 1971).  

 

Anhöriga ska ha möjlighet att vara hos familjemedlemmen under en längre tid när 

familjemedlemmen är sjuk (Travelbee, 1971). När anhörig tillbringar mycket tid på sjukhuset 

bör sjukvårdspersonal ta tillfället i akt att lära känna de anhöriga. Om anhöriga får 

uppmuntran och stöd från sjukvårdspersonalen kan det bidra till att anhöriga kan stödja och 

uppmuntra familjemedlemmen som är sjuk (Travelbee, 1971). Det finns omtänksamma 
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handlingar som sjukvårdspersonal kan göra som inte är tidskrävande men kan vara 

betydelsefulla för anhöriga, som att exempelvis ge anhöriga kaffe. Travelbee (1971) menar 

att anhöriga kan påverkas av familjemedlemmens tillstånd och enligt NICE (2013) har 

anhöriga ofta en stor roll i vården vid livets slutskede. Det är därför av betydelse att 

sammanställa delar av den befintliga forskning som finns för att sjukvårdspersonal ska kunna 

få en ökad förståelse och kunskap för anhörigas upplevelser när deras familjemedlem är i 

livets slutskede.  

Syfte 

Syftet var att beskriva anhörigas upplevelser när en familjemedlem vårdas i livets slutskede 

på en somatisk vårdavdelning. 

 

Metod 

En litteraturstudie med kvalitativ ansats genomfördes för att få en helhetsbild av anhörigas 

upplevelser när en familjemedlem vårdas i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning. 

Kristensson (2014) beskriver en litteraturstudie som en sammanställning av tidigare 

vetenskaplig litteratur som har studerat ett specifikt ämne inom ett visst område. En 

litteraturstudie innefattar att söka vetenskaplig litteratur inom det valda området som kritiskt 

granskas och sammanställs till ett resultat. En studie med kvalitativ ansats innebär att 

beskriva människors upplevelser, erfarenheter eller tankar och resultatet går inte att 

generalisera (Kristensson, 2014).  

Datainsamling 

För insamling av vetenskapliga artiklar användes referensdatabaserna PubMed och Cinahl 

eftersom de ansågs lämpliga för att besvara syftet. Kristensson (2014) skriver att 

referensdatabaserna som används styrs av syftet för att få fram relevant litteratur. PubMed 

och Cinahl är två referensdatabaser som innehåller vetenskapliga artiklar inom området 

hälso- och sjukvård (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).   

 

Vid artikelsökning användes sökord utifrån indexeringsord. Enligt Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU] (2013) är indexeringsord sökord som finns i en ordlista i 

referensdatabasen. Indexeringsorden benämns MESH-termer i referensdatabasen PubMed 

och Cinahl-headings i referensdatabasen Cinahl (Kristensson, 2014). Sökord som användes 
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utifrån MESH-termer och Cinahl-headings var: palliative care, terminal care, life experience, 

family attitudes, life changed events och family. SBU (2013) skriver att den största delen av 

vetenskapliga artiklar indexeras vilket innebär att de tilldelats ett antal termer som beskriver 

den vetenskapliga artikelns innehåll. 

 

Vidare gjordes även fritextsökningar i båda referensdatabaserna för att bredda sökningarna. 

Enligt Kristensson (2014) är en fritextsökning en sökning som inte är bunden till 

indexeringsord och fördelen med fritextsökning är att det kan finnas vetenskapliga artiklar 

som inte blivit indexerade (SBU, 2013). I fritextsökningarna användes sökorden: Palliative 

care, terminal care, end of life, family experience, family attitudes, experience, perceptions, 

attitudes, family, relative, next of kin, spouses och hospital. Kristensson (2014) skriver att 

sökord som används för att få fram relevanta vetenskapliga artiklar kan finnas i såväl syftet 

som i inklusionskriterierna.  

 

Vid artikelsökning användes de booleska operatorerna OR och AND. Varje sökord söktes till 

en början enskilt för att sedan kombineras i sökblock. Enligt SBU (2013) innebär sökblock att 

sökordens synonymer eller närliggande begrepp kombineras med den booleska operatorn OR. 

Den booleska operatorn OR utvidgar sökningen jämfört med om enbart ett sökord används 

(SBU, 2013). När alla sökblock skapats användes den booleska operatorn AND för att 

kombinera sökblocken. Enligt SBU (2013) innebär den booleska operatorn AND att minst ett 

utav varje sökord som finns i sökblocken finns med i sökresultatet. De booleska operatorerna 

OR, AND och NOT användas för att sökningen ska specificeras och få ett avgränsat resultat 

(SBU, 2013). Den booleska operatorn NOT valdes att inte användas.  

Urval 

Inklusionskriterierna för litteraturstudien var vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats som 

var vetenskapligt granskade (peer-reviewed). Peer-reviewed innebär enligt Olsson och 

Sörensen (2011) att oberoende forskare som har kunskap om området har granskat den 

vetenskapliga artikeln. Vidare var inklusionskriterierna för föreliggande litteraturstudie att de 

vetenskapliga artiklarna var skrivna på engelska och inkludera anhöriga som var män och 

kvinnor. De vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade från år 2006 och framåt. 

Exklusionskriteriet var barn under 18 år som vårdats i livets slutskede.   
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Genomläsning av samtliga vetenskapliga artiklar lästes på titelnivå, abstraktnivå samt i sin 

helhet enskilt för att skillnader och likheter skulle kunna diskuteras. Sökningarna i 

referensdatabaserna PubMed och Cinahl resulterade i 741 vetenskapliga artiklar där samtliga 

lästes på titelnivå vilket resulterade i att 87 titlar ansågs svara på syftet, se (bilaga 1). Av 

återstående 87 vetenskapliga artiklar lästes samtliga på abstraktnivå. Efter att de 

vetenskapliga artiklarna lästs på abstraktnivå var det 35 vetenskapliga artiklar som lästes i sin 

helhet vilket resulterade i åtta vetenskapliga artiklar som svarade på syftet. De 27 

vetenskapliga artiklar som exkluderades efter genomläsning i sin helhet, var på grund av att 

samtliga familjemedlemmar inte hade vårdats på sjukhus, anhöriga hade blivit intervjuade om 

familjemedlemmarnas upplevelser eller för att familjemedlemmarna inte hade avlidit på 

sjukhus. De åtta vetenskapliga artiklarna som svarade på syftet och uppfyllde kraven för urval 

valdes ut för kvalitetsgranskning.   

Kvalitetsgranskning 

De åtta vetenskapliga artiklarna lästes flertalet gånger för att få en bättre förståelse för 

innehållet och därefter kvalitetsgranskades de vetenskapliga artiklarna utifrån Olsson och 

Sörensens (2011) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod, se (bilaga 2). 

Kvalitetsgranskning innebär att bedöma de vetenskapliga artiklarnas kvalité (Kristensson, 

2014). Den första vetenskapliga artikeln kvalitetsgranskades tillsammans och därefter enskilt 

för att sedan kunna jämföras, diskuteras och sammanställas.  

 

Olsson och Sörensens (2011) bedömningsmall innefattade 20 frågor som poängsattes mellan 

noll till tre poäng. Maxpoängen i bedömningsmallen var 48 poäng vilket motsvarade 100 %. 

Poängen som de vetenskapliga artiklarna fick omvandlades till procent där 60 % benämndes 

grad 3, 70 % benämndes grad 2 och 80 % benämndes grad 1. Olsson och Sörensen (2011) 

skriver att vetenskapliga artiklar som inte uppnår 60 % i kvalitetsgranskningen bör 

exkluderas. De åtta vetenskapliga artiklarna uppfyllde 70 % eller högre resultat av 

kvalitetsgranskningen och kunde därför inkluderas i föreliggande litteraturstudie, se (bilaga 

3).  

Dataanalys 

De åtta vetenskapliga artiklarnas resultatde>lar analyserades med Graneheim och Lundmans 

(2004) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys som är avsedd till forskning inom ämnet 

omvårdnad. Innehållsanalys innebär att vetenskapligt analysera dokument som exempelvis 
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kan vara baserade på intervjuer om personers upplevelser (Olsson & Sörensen, 2011). En 

innehållsanalys görs för att kunna identifiera och förstå textens innehåll (Forsberg & 

Wengström, 2013). Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av innehållsanalys 

innefattar att välja ut meningsbärande enheter som kondenseras, kodas, tilldelas kategorier 

samt eventuella underkategorier. Innehållsanalysen kan ha två inriktningar, manifest och 

latent. Det manifesta innehållet är det som framgår i texten medan det latenta innehållet är det 

underförstådda i texten (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

De åtta vetenskapliga artiklarnas resultatdelar lästes flertalet gånger och analyserades med 

manifest innehållsanalys. Meningsbärande enheter som svarade på föreliggande 

litteraturstudies syfte valdes ut enskilt med hjälp av överstrykningspenna för att sedan 

jämföras och diskuteras tillsammans. Graneheim och Lundman (2004) beskriver en 

meningsbärande enhet som flera ord eller meningar som har samma betydelse. För att 

säkerhetsställa att samtliga meningsbärande enheter som svarade på syftet inkluderades, 

valdes meningsbärande enheter ut ytterligare en gång. Därefter översattes de meningsbärande 

enheterna textnära från engelska till svenska med hjälp av ett engelskt-svenskt lexikon. De 

meningsbärande enheterna kondenserades och kortades ner till koder så att innebörden och 

det betydelsefulla i de meningsbärande enheterna kvarstod. Graneheim och Lundman (2004) 

skriver att kondensering innebär att korta ner en text men bibehålla kärnan i texten och att en 

kod är en beskrivande etikett av den kondenserade meningsbärande enheten. För att få en 

helhet över analysen klipptes de meningsbärande enheterna med tillhörande kondensering 

och kodning ut. De meningsbärande enheterna sorterades efter likheter och skillnader och 

likheterna bildade kategorier. Graneheim och Lundman (2004) beskriver en kategori som en 

grupp av innehåll som delar gemensamma likheter samt att kategorierna är unika och inte får 

likna varandra. Innehållsanalysen exemplifieras, se (bilaga 4). 

 

Resultat 

Anhörigas upplevelser när en familjemedlem vårdas i livets slutskede på en somatisk 

vårdavdelning presenteras utifrån fyra kategorier: betydelsen av information, betydelsen av 

omsorg, betydelsen av stöd samt betydelsen av att vara tillsammans. Citat kommer att 

presenteras i föreliggande resultat och det kan enligt Henricson och Mårtensson (2012) stärka 

resultatets trovärdighet.  
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Betydelsen av information  

Anhöriga upplevde att sjukvårdspersonalen var de som främst informerade anhöriga om 

familjemedlemmens tillstånd, särskilt när det försämrades. När anhöriga inte var på sjukhuset 

upplevde en del anhöriga att de litade på att informerade om familjemedlemmens tillstånd 

(Payne et al., 2007; Williams, Burgio, Lewis & Goode, 2012). Några anhöriga kunde uppleva 

ett behov av att bli informerade när deras familjemedlem vårdades i livets slutskede samt att 

alla anhöriga skulle få information vid ett och samma tillfälle. Anhöriga kunde även uppleva 

ett behov av att ha tydliga mål i vården för att förstå vad som skulle hända och vilka 

valmöjligheter som fanns (Steinhauser, Voils, Bosworth & Tulsky, 2014). Någon anhörig 

hade en önskan att få information om när familjemedlemmen skulle dö (Donnelly & Battley, 

2010).  

 

En del anhöriga upplevde att sjukvårdspersonalen informerade om familjemedlemmens 

förändringar, till exempel när blodtrycket sjönk och medicineringen förändrades. De anhöriga 

upplevde att delar av information om familjemedlemmens tillstånd skapade en uppfattning 

om vad som skulle hända (Lind, Lorem, Nortvedt & Hevrøy, 2012). När anhöriga exempelvis 

såg att blodtrycket sjönk upplevde anhöriga att de förstod hur det skulle sluta (Fridh, 

Forsberg & Bergbom, 2009).  

 

Anhöriga kunde uppleva att ärligheten och öppenheten i kommunikationen brast när 

sjukvårdspersonalen undanhöll information. När sjukvårdspersonalen inte gav information 

om svaren på testerna som gjorts upplevdes deras svar vara ologiska eftersom att de anhöriga 

kunde ha en känsla av att sjukvårdspersonalen visste resultaten. Anhöriga upplevde att när de 

frågade sjukvårdspersonalen fick de information förutom gällande familjemedlemmens 

prognos och risk. Sjukvårdspersonalen upplevdes därför uttrycka sig på ett osäkert sätt (Lind 

et al., 2012). Ärligheten var en del av informationen som kunde upplevas vara betydelsefull 

för anhöriga när deras familjemedlem vårdades i livets slutskede. Den ärliga informationen 

upplevdes vara betydelsefull för att anhöriga skulle bli involverade och förberedda inför 

familjemedlemmens död vilket kunde göra att de anhöriga insåg att det inte fanns något hopp 

(Fridh et al., 2009; Steinhauser et al., 2014). Någon anhörig upplevde att när deras 

familjemedlem var sjuk togs inte all information in (Donnelly & Battley, 2010).  
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När läkarna använde medicinska termer kunde det bidra till svårigheter i kommunikationen 

eftersom informationen blev för komplicerad (Steinhauser et al., 2014). Någon anhörig 

upplevde att sjukvårdspersonalen hade kunnat informera på ett bättre sätt (Donnelly & 

Battley, 2010). Anhöriga beskrev att sjuksköterskorna borde få ge mer information och att det 

var svårt att tala med läkarna eftersom anhöriga upplevde att läkarna var otillgängliga 

(Donnelly & Battley, 2010; Payne et al., 2007). Någon anhörig beskrev att när 

sjuksköterskorna inte deltog i läkarsamtalen upplevde den anhörige att det var det svårt att 

börja prata med sjuksköterskorna om informationen de fått (Lind et al., 2012).  

 

Anhöriga kunde uppleva att sjukvårdspersonalen inte informerat att familjemedlemmen 

skulle dö utan det var något de själva fick insikt i (Donnelly & Battley, 2010; Mossin & 

Landmark, 2011). När anhöriga själva fick fråga efter informationen upplevdes det vara 

ansträngande och ett stort ansvar (Lind et al., 2012; Mossin & Landmark, 2011). Anhöriga 

kunde uppleva känslor av ensamhet och övergivenhet när de inte fick information av 

sjukvårdspersonalen (Fridh et al., 2009). Anhöriga kunde även uppleva att de kände sig 

ignorerade av sjukvårdspersonalen. Anhöriga kunde känna att de blev ignorerade när de inte 

fick träffa läkarna regelbundet eller när sjukvårdspersonalen eller familjemedlemmen inte 

lyssnade eller svarade på deras frågor (Donnelly & Battley, 2010; Harstäde, Roxberg, Brunt, 

& Andershed, 2014; Payne et al., 2007). Någon anhörig beskrev att sjukvårdspersonalen inte 

lyssnat när den anhörige berättade om vad familjemedlemmen kunde eller inte kunde göra 

vilket gjorde att den anhörige upplevde skam. Den anhörige kände sig maktlös och upplevde 

att den anhörige och familjemedlemmen inte var värda att lyssnas på eller bra nog i 

sjukvårdspersonalens ögon (Harstäde et al., 2014). 

 

Next-of-kin percived nursing staff as key sources of information, keeping 

them apprised of the patient´s condition and notifying them of changes in 

the patient’s status, particulary concerning “turns of the worse” and 

transitions to actively dying phase (Williams et al., 2012, s.547). 

 
När sjukvårdspersonalen gav detaljerad information om familjemedlemmens tillstånd till 

anhöriga kunde det upplevas vara förberedande vilket gjorde det lättare att acceptera att 

vården för familjemedlemmen var förändrad. En del anhöriga upplevde att de blivit väl 

informerade om att familjemedlemmen var döende vid inläggningen och under tiden de 
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tillbringade på vårdavdelningen. Trots att det var positivt att få information kunde det vara 

smärtsamt att veta sanningen om familjemedlemmens tillstånd. Anhöriga kunde uppleva att 

det var bättre att veta sanningen än att inte veta. Informationen om att familjemedlemmen 

skulle dö inom en snar framtid kunde för några anhöriga upplevas vara chockerande och den 

korta tiden bidrog till att det var svårt att förstå att deras familjemedlem befann sig i livets 

slutskede (Fridh et al., 2009; Mossin & Landmark, 2011). 

Betydelsen av omsorg 

Anhöriga upplevde att sjukvårdspersonalen visade omsorg vilket hjälpte dem hantera att 

familjemedlemmen befann sig i livets slutskede (Fridh et al., 2009; Lind et al., 2012; 

Williams et al., 2012). Anhöriga upplevde att sjukvårdspersonalen inte enbart brydde sig om 

familjemedlemmen utan att de även brydde sig om de anhöriga. Anhöriga beskrev att 

sjukvårdspersonalen kunde komma in i rummet och småprata och upplevde att 

sjukvårdspersonalen tog hand om dem och inte enbart familjemedlemmen (Donnelly & 

Battley, 2010; Fridh et al., 2009; Mossin & Landmark, 2011; Williams et al., 2012). 

Anhöriga kunde även uppleva tacksamhet när sjukvårdspersonalen visade omsorg till de 

anhöriga genom att erbjuda mat, dricka eller en plats att vila på (Fridh et al., 2009; Lind et al., 

2012). Sjukvårdspersonalen upplevdes vara lyhörda och bry sig om de anhöriga när dem 

frågade anhöriga om deras perspektiv på familjemedlemmarnas tillstånd (Williams et al., 

2012).  

I felt like I was wrapped in their arms and that they were going to see us 

through the bad times. They were very comforting and they saw us 

through it all (Williams et al., 2012, s.548) 

Många anhöriga hade positiva upplevelser av sjukvårdspersonalen. De positiva upplevelserna 

kunde vara sättet sjukvårdspersonalen behandlade de anhöriga samt att de var snälla och 

förstående. Någon anhörig beskrev specifikt nattsjuksköterskorna på sjukhuset som briljanta 

och uppskattade sättet de tvättade och pussade familjemedlemmen godnatt på pannan. 

Omsorgen och kontinuiteten i vården på sjukhuset upplevdes vara utöver förväntan och bidra 

till att det kändes lika tryggt att vara på sjukhuset som hemma (Donnelly & Battley, 2010; 

Fridh et al., 2009; Mossin & Landmark, 2011; Steinhauser et al., 2014). Däremot upplevde 

någon anhörig att sjukvårdspersonalen var främlingar eftersom att de inte kom nära (Lind et 

al., 2012).  
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Då sjukvårdspersonalen bemötte anhörigas behov upplevdes sjukvårdspersonalen vara 

omsorgsfulla (Williams et al., 2012). Däremot kunde brist på vägledning från 

sjukvårdspersonalen innebära att de anhöriga upplevde att de inte blev involverade i en 

omsorgsfull relation (Fridh et al., 2009). Anhöriga kunde uppleva att de kände sig ensamma 

när deras familjemedlem vårdades i livets slutskede (Lind et al., 2012). Anhöriga uppskattade 

sjukvårdspersonalens mänsklighet vilket dem visade genom att dela sina känslomässiga 

reaktioner över familjemedlemmarnas tillstånd (Donnelly & Battley, 2010; Williams et al., 

2012). När sjukvårdspersonalen var närvarande upplevde anhöriga att de var omfamnade av 

sjukvårdspersonalen vilket hjälpte anhöriga att ta sig igenom situationen (Williams et al., 

2012).  

Betydelsen av stöd 

Anhöriga kunde uppleva att sjukvårdspersonalen var stödjande. När sjukvårdspersonalen 

kände till detaljer över familjemedlemmens levda liv kunde stödet till de anhöriga upplevas 

vara personligt. Även mänskligheten som sjukvårdspersonalen visade kunde upplevas vara 

stödjande för de anhöriga (Fridh et al., 2009; Mossin & Landmark, 2011; Steinhauser et al., 

2014; Williams et al., 2012). Stödet till de anhöriga kunde även komma från 

familjemedlemmen och de kunde uppleva att stödet från familjemedlemmen var det mest 

betydelsefulla (Mossin & Landmark, 2011; Steinhauser et al., 2014) 

 

Anhöriga kunde vara osäkra ifall de var bekräftade och accepterade i sjukhusmiljön och 

strävade efter att hitta sin roll på sjukhuset. Anhöriga kunde känna sig osäkra om vad som 

skulle hända i framtiden, vad som förväntades av dem och vad de kunde göra för att hjälpa 

till (Mossin & Landmark, 2011). Bristen på sjukvårdspersonal kunde upplevas av någon 

anhörig bidra till att den anhöriges egna behov för vila och praktisk hjälp hamnade i 

bakgrunden. Den anhörige beskrev de sista dagarna som ett tufft jobb eftersom att den 

anhörige inte fick tillräckligt med stöd och hjälp av sjukvårdspersonalen. På sjukhuset 

upplevde anhöriga att de kunde ge och ta emot praktiskt och känslomässigt stöd till sin 

familjemedlem som de kunde hemma (Mossin & Landmark, 2011). 

(…) the staff endeavoured to make the family´s final hours or days 

together as pleasant as possible by offering support and comfort 

throughout their vigil (Fridh et al., 2009, s.116). 
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Anhöriga var tacksamma för sjukvårdspersonalens insatser för att minska 

familjemedlemmarnas smärta och lidande eftersom det var en känslomässig belastning för 

anhöriga när familjemedlemmen led (Mossin & Landmark, 2011). En del anhöriga kände sig 

hjälplösa när familjemedlemmen led vilket ersattes med en känsla av lugn när det gick att 

lindra lidandet (Steinhauser et al, 2014). Några anhöriga upplevde att bra vård och 

behandling gav indirekt stöd till de anhöriga och att en grundläggande komponent av stödet 

var sättet sjukvårdspersonalen samtalade på (Mossin & Landmark, 2011; Steinhauser et al., 

2014). Anhöriga kunde uppleva att sjukvårdspersonalen strävade efter att göra den sista tiden 

så bra som möjligt genom att ge stöd och tröst till de anhöriga när de vakade över sin döende 

familjemedlem (Fridh et al., 2009). 

Betydelsen av att vara tillsammans 
 
Anhöriga kunde uppleva ett behov av att vara tillsammans och att det var betydelsefullt när 

sjukvårdspersonalen tillät dem tillbringa mycket tid med sin familjemedlem på sjukhuset. En 

del anhöriga upplevde att vara tillsammans, att kunna se och röra familjemedlemmen, hjälpte 

de anhöriga förstå och hantera att familjemedlemmen befann sig i livets slutskede (Fridh et 

al., 2009; Lind et al., 2012; Mossin & Landmark, 2011; Payne et al., 2007; Steinhauser et al., 

2014). 

 

Det upplevdes vara betydelsefullt för anhöriga att kunna sitta ostört med sin familjemedlem 

på sjukhuset. Sjukhuset upplevdes kunna ge de anhöriga andrum och när de fick tillgång till 

enkelsalar gav det utrymme, avskildhet, ensamhet och värdighet. Några anhöriga beskrev att 

tillgången till enkelsal bidrog till att de kunde vara där när de ville utan att göra någon 

upprörd vilket upplevdes vara betydelsefullt de sista timmarna (Fridh et al., 2009; Donnelly 

& Battley, 2010; Payne et al., 2007). Anhörigas önskan att vara tillsammans med 

familjemedlemmen trotsade osäkerheten anhöriga upplevde i sin egen roll och den roll de 

hade på sjukhuset (Mossin & Landmark, 2011). När en del anhöriga var tillsammans med sin 

familjemedlem upplevde anhöriga att de fokuserade på familjemedlemmen istället för sina 

egna känslor av oro (Fridh et al., 2009). 

 

När dagarna var begränsade beskrev anhöriga att det var betydelsefullt att göra det mesta av 

den korta tid som fanns kvar. Det upplevdes vara en central betydelse för de anhöriga att vara 

tillsammans med den döende familjemedlemmen och andra anhöriga. När 
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familjemedlemmens tillstånd förändrades snabbt upplevde en del anhöriga att det var 

frustrerande att behöva gå till väntrummet när exempelvis sjukvårdspersonalen behövde vara 

ensamma med familjemedlemmen (Fridh et al., 2009). För någon anhörig upplevdes det vara 

tryggt att vara tillsammans med familjemedlemmen på sjukhuset och det kändes bra att kunna 

hjälpa till (Mossin & Landmark, 2011).  

Being together with the dying person and other familymembers was a 

central importance. As the days appeared limited it was essiential to make 

the most of the short time that remained (Fridh et al., 2009, s.115). 

Några anhöriga upplevde att de gjort allt de kunde för att den sista tiden skulle bli så bra som 

möjligt för familjemedlemmen och det upplevdes vara betydelsefullt att ha varit tillsammans 

enda till slutet (Fridh et al., 2009; Mossin & Landmark, 2011). För några anhöriga som hade 

vakat vid sin familjemedlems sida beskrev dem att det var en upplevelse de inte ville dela 

med någon utomstående. Anhöriga upplevde att det var betydelsefullt att få tillbringa tid 

tillsammans med sin familjemedlem då de kunde utbyta berättelser, berätta viktiga saker, 

komma till ro och ha möjlighet att säga farväl (Fridh et al., 2009). 

Diskussion 

I diskussionsavsnittet under rubriken metoddiskussion diskuteras metodens för- och 

nackdelar. Under rubriken resultatdiskussion diskuteras föreliggande resultats fyra huvudfynd 

med tidigare forskning och teoretisk referensram.  

Metoddiskussion 

En litteraturstudie med kvalitativ ansats valdes eftersom syftet var att beskriva anhörigas 

upplevelser. Detta styrks av Willman et al. (2011) som menar att en kvalitativ ansats är 

avsedd för att beskriva bland annat upplevelser. En annan insamlingsmetod som hade kunnat 

användas var en empirisk studie för att belysa upplevelser. Däremot skriver Olsson och 

Sörensen (2011) att litteraturstudier ofta görs vid examensarbeten för att inte störa 

verksamheten i hälso- och sjukvården. För att få genomföra ett empiriskt examensarbete fick 

enbart sjukvårdspersonalen intervjuas. Eftersom att syftet var att beskriva anhörigas 

upplevelser var en empirisk studie inte aktuell att göra. En nackdel med en litteraturstudie 

skulle kunna vara att de vetenskapliga artiklarna som inkluderades i föreliggande 

litteraturstudie redan blivit analyserade. Detta skulle kunna innebära att ytterligare felkällor 
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kunde tillkomma när de analyserades på nytt för att kunna inkluderas i föreliggande 

litteraturstudie. Medan en fördel kunde vara att fler vetenskapliga artiklar sammanställdes då 

det skulle kunna öka trovärdigheten.  

 

En nackdel för föreliggande litteraturstudie kan ha varit att de vetenskapliga artiklarna endast 

söktes i referensdatabaserna PubMed och Cinahl. Kristensson (2014) skriver att PubMed och 

Cinahl är de mest omfattande referensdatabaser i omvårdnadsvetenskapen, av den anledning 

valdes det att enbart använda referensdatabaserna PubMed och Cinahl. Om andra 

referensdatabaser använts hade möjligtvis resultatet kunnat påverkas eftersom ytterligare 

vetenskapliga artiklar hade kunnat inkluderas i föreliggande litteraturstudie. Willman et al. 

(2011) styrker att det krävs att sökningar görs i flera referensdatabaser för att få ett 

tillfredsställande sökresultat.  

 

Den booleska operatorn NOT användes inte vid artikelsökning i referensdatabaserna och ska 

enligt SBU (2013) användas med försiktighet. Däremot hade sökningar i referensdatabaserna 

med den booleska operatorn NOT kunnat innebära att urvalet av vetenskapliga artiklar hade 

påverkats. Däremot ansågs det inte vara relevant för sökningarna som gjordes eftersom det 

inte fanns ett specifikt sökord som kunde kombineras med den booleska operatorn NOT. 

 

Inklusionskriterierna i föreliggande litteraturstudie var vetenskapliga artiklar publicerade 

mellan år 2006 och år 2016 för att få tillgång till så aktuell forskning som möjligt. Om 

vetenskapliga artiklar från tidigare år hade inkluderats i föreliggande litteraturstudie hade 

resultatet möjligtvis kunnat påverkas eftersom det kunnat innebära att fler vetenskapliga 

artiklar hade inkluderats. Enligt Kristensson (2014) borde vetenskapliga artiklar som 

inkluderas vara så aktuella som möjligt. Tidsramen bestäms utefter de vetenskapliga 

artiklarnas kvalité, tillgänglighet och undersökningsfråga (Kristensson, 2014). Eftersom 

sökningarna i referensdatabaserna som gjordes med inklusionskriteriet från år 2006 

resulterade i åtta vetenskapliga artiklar ansågs inklusionskriteriet vara relevant.  

 

Vidare var inklusionskriterier anhöriga som var kvinnor och män. I de inkluderade 

vetenskapliga artiklarna var åldersspannet brett vilket kan bidra till att resultatet inte är 

överförbart på specifika åldersgrupper eller mellan kvinnor och män. Inklusionskriteriet att de 

vetenskapliga artiklarna skulle vara skrivna på engelska valdes eftersom det var de språk som 

behärskades. Resultatet hade möjligtvis påverkats om svenska eller andra språk hade valts 
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som ett inklusionskriterie eftersom att det kunnat bidra till ett större utbud av vetenskapliga 

artiklar i referensdatabaserna. Däremot skriver Olsson och Sörensen (2011) att de flesta 

vetenskapliga tidskrifter är skrivna på engelska för att nå ut till så många personer som 

möjligt. Det var enbart vetenskapliga artiklar som hade tillstånd av en etisk kommitté eller 

som påvisat att de gjort etiska överväganden som inkluderades i föreliggande litteraturstudie 

vilket enligt Forsberg och Wengström (2013) ökar det vetenskapliga värdet i en studie. 

Däremot kompenserades de som deltog med 20 dollar i en av de vetenskapliga artiklarna som 

inkluderades i föreliggande litteraturstudie. Summan deltagarna fick skulle kompensera för 

den tid som de tillbringade på att delta i intervjun (Steinhauser et al., 2014). Detta kan ha 

bidragit till att de som blev intervjuade deltog på grund av den summa pengar de blev 

erbjudna. 

 

Ytterligare ett inklusionskriterie var att familjemedlemmarna skulle vårdats på somatiska 

vårdavdelningar som inkluderade medicin-, palliativ- och kirurgavdelningar. Detta kan vara 

en nackdel då anhörigas upplevelser skulle kunna skilja sig åt beroende på vilken 

vårdavdelning familjemedlemmen vårdats på. Det kunde även varit en fördel att de 

inkluderade vetenskapliga artiklarna var baserade på upplevelser från olika somatiska 

vårdavdelningar. Detta kan ha varit en fördel eftersom det skulle kunna bidra till att 

föreliggande resultatet blir överförbart till anhörigas upplevelser när en familjemedlem vårdas 

i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning och inte specifika avdelningar. En annan 

nackdel i föreliggande litteraturstudie hade kunnat vara att familjemedlemmarna inte hade 

någon specifik grundsjukdom vilket kan ha bidragit till att resultatet inte är överförbart på 

specifika sjukdomar. Anhörigas upplevelser skulle kunna vara olika beroende på 

familjemedlemmens grundsjukdom. Trots bakomliggande grundsjukdom kan symtomen i 

livets slutskede vara liknande och de vetenskapliga artiklarna som inkluderades i 

föreliggande litteraturstudie har inte beskrivit skillnader.  

 

I föreliggande litteraturstudie valdes att samtliga länder skulle inkluderas eftersom 

upplevelserna skulle kunna vara liknande oberoende av vilket land anhöriga och 

familjemedlemmarna befann sig i. De vetenskapliga artiklar som valdes till föreliggande 

litteraturstudies resultat var baserade på intervjuer som varit utförda i Sverige, Norge, Irland, 

England och USA. Palier (2006) skriver att Sverige, Norge, Irland och England har liknande 

sjukvårdssystem medan USA:s sjukvårdssystem skiljer sig åt. Upplevelser hade möjligtvis 

kunnat påverkas på grund av att sjukvårdssystemen skiljer sig från varandra gällande bland 
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annat ekonomi och försäkringar. Trots att sjukvårdssystemen skiljer sig från varandra har det 

inte kunnat urskiljas att upplevelserna varit olika på grund av tillgången till sjukvård, därför 

ansågs det vara relevant att inkludera vetenskapliga artiklar från USA. Föreliggande 

litteraturstudies resultat skulle möjligtvis kunna vara överförbart i den svenska sjukvården 

eftersom att fler länder har inkluderats. Enligt Willman et al. (2011) kan trovärdigheten öka 

om flera vetenskapliga artiklar från olika länder inkluderas.  

 

Det kan finnas en tolkande riktning i föreliggande litteraturstudie eftersom enligt Kristensson 

(2014) är förförståelse något som inte går att undvika. De sökord som använts hade kunnat 

påverkas av den förförståelse som fanns. Däremot valdes sökord som var fria från såväl 

positiva som negativa inriktningar. De sökord som användes ansågs vara relevanta till syftet. 

Däremot kunde det vara en nackdel att använda indexeringsord eftersom alla sökord inte 

blivit indexerade. End of life var ett sökord som inte var ett indexeringsord och fick därför 

kompletteras med palliative care och terminal care. Fritextsökningar gjordes i 

referensdatabaserna PubMed och Cinahl vilket kan ha varit en fördel eftersom sökord som 

bäst svarade på syftet kunde användas som exempelvis sökordet end of life. Detta styrks av 

SBU (2013) som menar att en kombination av indexeringsord och fritextsökning kan bidra 

till att sökresultatet av relevanta vetenskapliga artiklar kan bli fler. Enligt SBU (2013) kan 

fritextsökningar innebära att sökningarna resulterar i irrelevanta resultat men att 

fritextsökningar behövs göras. I ett fall när fritextsökningen i PubMed gav 66031 antal träffar 

av vetenskapliga artiklar uteslöts den sökningen eftersom det inte ansågs vara en relevant 

sökning. Detta kan ha bidragit till att fler vetenskapliga artiklar som svarar på syftet fanns att 

tillgå.  

 

Kvalitetsgranskningsmallen användes av den anledning att den var enkel att förstå och för att 

poängsättningen var förutbestämd vilket gjorde det lättare att bedöma kvalitén då poängen 

kunde omvandlas till procent. Kvalitetsgranskningen gjordes första gången tillsammans vilket 

Wallengren och Henricson (2012) menar är en fördel för att få en förståelse för hur en 

kvalitetsgranskning görs. Därefter kvalitetsgranskades de vetenskapliga artiklarna enskilt för 

att sedan diskutera och jämföra resultatet. Eftersom kvalitetsgranskningen gjordes enskilt 

skulle det enligt Henricson (2012) kunna stärka kvalitetsgranskningens trovärdighet på grund 

av att de vetenskapliga artiklarna har setts från två olika perspektiv.  
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Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys användes 

eftersom den på ett tydligt sätt beskrev tillvägagångssättet för att analysera 

omvårdnadsvetenskapliga artiklar. De meningsbärande enheterna valdes ut och 

kategoriserades först enskilt därefter diskuterades likheter och skillnader vilket Henricson 

(2012) menar kan stärka trovärdigheten av innehållsanalysen. När innehållsanalysen utfördes 

översattes de meningsbärande enheterna med engelskt-svenskt lexikon tillsammans med 

tidigare kunskaper av det engelska språket för att minska risken för att de meningsbärande 

enheterna översattes fel. Det kan ha ökat trovärdigheten jämfört med om de meningsbärande 

enheterna enbart översatts med hjälp av tidigare kunskaper av det engelska språket. I 

innehållsanalysen upplevdes det vara svårt att kategorisera koderna och sätta namn på 

kategorierna. När koderna klipptes ut och sorterades efter likheter och skillnader bidrog det 

till en bättre överblick som underlättade analysförfarandet. Det kan ha varit en fördel att 

innehållsanalysen bearbetades flertalet gånger eftersom det kan bidragit till en helhet över 

resultatet samt minskat risken för att kategorierna sorterades fel. Trots att en manifest 

innehållsanalys utfördes kan resultatet påverkas enligt Graneheim och Lundman (2004) som 

menar att en viss tolkning alltid sker. Resultatet i föreliggande litteraturstudie hade troligtvis 

sett annorlunda ut beroende på vilken förförståelse som fanns. 

Resultatdiskussion 

Föreliggande litteraturstudie visar att anhöriga har såväl negativa som positiva upplevelser 

när deras familjemedlem vårdas i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning.  

 

I resultatet framkommer det att anhöriga upplever att ärlig information om 

familjemedlemmens tillstånd som de får av sjukvårdspersonalen kan hjälpa dem förstå och 

hantera att vården är förändrad. Anhöriga upplever att det är av betydelse att 

sjukvårdspersonalen inte undanhåller information eller uttrycker sig på ett osäkert sätt. 

Resultatet styrks av Jackson et al. (2012) och Cronin et al. (2015) som menar att information 

är betydelsefull i livets slutskede. Vidare beskriver Jackson et al. (2012) att anhöriga kan 

uppleva att information kan förbereda dem inför familjemedlemmens död. Däremot kan 

anhöriga uppleva att de på sjukhuset får för lite information och att sjukvårdspersonalen ger 

informationen till den döende familjemedlemmen och inte de anhöriga (Proot et al., 2003). 

Travelbee (1971) menar att sjukvårdspersonal bör finnas till för de anhöriga och ge den 

information som efterfrågas vilket styrker föreliggande resultat där anhöriga upplever att det 

är betydelsefullt att få information av sjukvårdspersonalen. Eftersom informationen har visat 
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sig vara av betydelse för anhöriga när deras familjemedlem vårdas i livets slutskede kan det 

vara av vikt att sjukvårdspersonalen informerar anhöriga och bekräftar att dem har förstått 

informationen.  

 

I resultatet framkommer det att anhöriga kan uppleva ett behov av att vara tillsammans med 

sin familjemedlem som vårdas i livets slutskede. När anhöriga är tillsammans med 

familjemedlemmen upplevs det vara betydelsefullt och att det hjälper dem hantera att deras 

familjemedlem vårdas i livets slutskede. Anhöriga uppskattar att sjukvårdspersonalen tillåter 

dem att tillbringa den sista tiden tillsammans. Cronin et al. (2015) samt Wang och Chan 

(2007) bekräftar att anhöriga kan uppleva att det är betydelsefullt att vara tillsammans i livets 

slutskede. Däremot menar Boucher et al. (2010) och Andersson, Ekwall, Hallberg och Edberg 

(2010) att anhöriga kan uppleva att de anpassar sig efter familjemedlemmens behov och inte 

vill lämna familjemedlemmen ensam mer än en liten stund vilket kan göra att anhöriga 

känner sig fängslade. Proot et al. (2003) skriver även att de anhörigas vardag kan bli 

begränsad när deras familjemedlem vårdas i livets slutskede. Travelbee (1971) menar att när 

en familjemedlem är allvarligt sjuk ska anhöriga få möjlighet att vara hos sin familjemedlem 

under en längre tid vilket går i linje med föreliggande resultat då anhöriga kan uppleva att det 

är av betydelse att få vara tillsammans med sin familjemedlem den sista tiden. Detta skulle 

kunna innebära sjukvårdspersonalen hjälper de anhöriga förstå situationen när de tillåter dem 

tillbringa tid på sjukhuset när deras familjemedlem befinner sig livets slutskede.  

 

I resultatet framkommer det även att anhöriga kan uppleva att sjukvårdspersonalens 

omsorgsfulla handlingar är betydelsefulla. Anhöriga upplever att sjukvårdspersonalen visar 

omsorg genom att visa sina känslor. Sjukvårdspersonalens mänsklighet är betydelsefull och 

anhöriga uppskattar den omsorg som sjukvårdspersonalen visar när de småpratar med de 

anhöriga. Wang och Chan (2007) bekräftar att anhöriga kan uppleva att det är betydelsefullt 

när sjukvårdspersonalen visar sina känslor och har förståelse för anhörigas känslor och 

upplevelser. När sjukvårdspersonalen är förstående och visar känslor kan det hjälpa anhöriga 

hantera att deras familjemedlem vårdas i livets slutskede (Wang & Chan, 2007). Även 

Travelbee (1971) menar att sjukvårdspersonal bör ta sig tiden att lära känna de anhöriga och 

att sjukvårdspersonalens omtänksamma handlingar kan vara betydelsefulla för anhöriga 

vilket styrker föreliggande resultat då anhöriga upplever att sjukvårdspersonalens omsorg är 

betydelsefull. När sjukvårdspersonalen visar sina känslor och uppmärksammar de anhöriga 
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kan det innebära att sjukvårdspersonalen hjälper de anhöriga hantera att deras familjemedlem 

vårdas i livets slutskede.  

 

I resultatet framkommer det att anhöriga upplever att sjukvårdspersonalen ger stöd till dem 

när deras familjemedlem vårdas i livets slutskede. Anhöriga kan uppleva att god vård och 

behandling bidrar till stöd för dem. Stödet och kontinuiteten i vården kan upplevas bidra till 

att anhöriga känner sig trygga. Andersson et al. (2010) samt Wang och Chan (2007) styrker 

att stödet från sjukvårdspersonalen är betydelsefullt för att hantera den sista tiden som 

familjemedlemmen är i livet. Däremot skriver Proot et al. (2003) att anhöriga kan uppleva 

bristande känslomässigt stöd från sjukvårdspersonalen när kontinuiteten i omvårdnaden 

brister. Vidare skriver Proot et al. (2003) att anhöriga har ett behov av känslomässigt stöd 

från sjukvårdspersonalen men att de inte alltid får det. Travelbee (1971) menar att 

sjukvårdspersonalens stöd till de anhöriga är betydelsefullt vilket går i linje med föreliggande 

resultat då anhöriga upplever att stödet från sjukvårdspersonalen bidrar till en trygghet för 

anhöriga. Föreliggande resultat visar att anhöriga behöver stöd och kontinuitet vilket kan 

innebära att det är av vikt att sjukvårdspersonalen strävar efter att främja kontinuiteten som 

kan bidra till att anhöriga känner sig trygga när deras familjemedlem vårdas i livets slutskede.  

Slutsats 

Föreliggande litteraturstudie kan bidra till att sjukvårdspersonalens bemötande till anhöriga 

vars familjemedlemmar vårdas i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning förbättras. 

Anhöriga kan påverkas av såväl den vård som ges till familjemedlemmen och det bemötande 

de får av sjukvårdspersonalen. Föreliggande litteraturstudies resultat visar att anhörigas 

möjlighet till att få vara tillsammans med sin familjemedlem och information om 

familjemedlemmens tillstånd är av betydelse. I föreliggande resultat framkommer det även att 

anhöriga känner omsorg och stöd från sjukvårdspersonalen vilket upplevs vara betydelsefullt. 

Informationen och omsorgen från sjukvårdspersonalen samt tillgången till att vara 

tillsammans kan bidra till att anhöriga har lättare att hantera att deras familjemedlem befinner 

sig i livets slutskede.  

 

För vidare forskning kan det vara av intresse att undersöka anhöriga i specifika åldersgrupper 

eller kön då upplevelserna skulle kunna skilja sig åt. Ytterligare litteraturstudier om anhörigas 

upplevelser när deras familjemedlem vårdas i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning 

med resultat i liknande riktning som föreliggande litteraturstudie kan innebära att kunskapen 
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blir applicerbar i Sverige. En bättre förståelse för anhörigas upplevelser kan bidra till ett 

bättre bemötande för anhöriga när deras familjemedlem vårdas i livets slutskede. 

Självständighet  

Examensarbetet har genomförts med ett gott samarbete mellan Linnea E. och Amanda K. 

men vissa delar av arbetet har utförts enskilt. Sökningarna i referensdatabaserna gjordes 

tillsammans för att inte missa eventuella sökord och kombinationer som skulle kunna vara 

användbara. Genomläsning av de vetenskapliga artiklarna gjordes enskilt för att kunna 

diskuteras tillsammans och komma överens om vilka vetenskapliga artiklar som skulle väljas 

ut till kvalitetsgranskning. De meningsbärande enheterna valdes ut enskilt för att sedan kunna 

jämföras och diskuteras. Även kvalitetsgranskning av de vetenskapliga artiklarna gjordes 

enskilt för att kunna diskutera deras kvalité. Resterande delar av arbetet; litteraturstudiens 

abstrakt, inledning, bakgrund, metod, resultat, diskussion, slutsats, självständighet och bilagor 

gjordes tillsammans för att sedan bearbeta texten såväl tillsammans som enskilt. Samarbetet 

har fungerat bra med ett stort engagemang från både Linnea E. och Amanda K. 
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Bilaga 1 Databassökningar  

Cinahl Headings  

Datum Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 

abstrakt 

Antal 
kvalitetsgranskade

 artiklar  

Antal valda 
artiklar 

Livets slutskede 

160927 S1.  
Palliative care 

25228 - - - - 

160927 S2. 
Terminal care 

13819 - - - - 

  Upplevelse 

160927 S3. 
Life experience 

14973 - - - - 

160927 S4.  
Family attitudes 

18831 - - - - 

    Anhöriga 

160927 S5.  
Family 

30235 - - - - 

    Sökordskombinationer 

160927 S6. 
S1 OR S2 

36043 - - - - 

160927 S7.  
S3 OR S4  

18831 - - - - 
 

160927 S8.  
S5 AND S6 

AND S7 

114 - - - - 

160927 S9. 
S8 

(English 
language, Peer 

Reviewed, 
Resarch Article, 
2006-2016, all 

adult 
Boolean/Phrase) 

50 50 25 5 5  
(1 dubblett i 

Cinahl Fritext 
2) 
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PubMed MESH- termer  

Datum Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
titlar  

Lästa 
abstrakt 

Antal 
kvalitetsgranskade 

artiklar 

Antal 
valda 

artiklar 

Livets slutskede 

160927 S1. 
Palliative care 

44919 - - - - 

160927 S2.  
Terminal care 

50744 - - - - 

 Upplevelser 

160927 S3. 
Life change 

events  

20563 - - - - 

                             Anhörig 

160927 S4. 
Family 

264305 - - - - 

    Sökordskombinationer 

160927 S5. 
S1 OR S2 

8053 - - - - 

160927 S6. 
S5 AND S3 AND 

S4 

46 - - - - 

160927 S7. 
S6 

(English language, 
10 years, adults 

19+) 

16 16 8 1 1 
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Cinahl fritextsökning 1 

Datum Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Antal 
kvalitetsgranskade  

artiklar 

Antal valda artiklar 

               Livets slutskede 

160928 S1. 
End of life 

13790 - - - - 

  Anhörigas upplevelser 

160928 S2. 
Family 

experience 

4961 - - - - 

   Sökordskombinationer 

160928 S3. 
S1 AND S2 

(English 
language, 

Peer 
Reviewed, 

Resarch 
Article, 

2006-2016, 
all adult 
Boolean/ 
Phrase) 

71 71 36 0 
 

0 
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Cinahl fritextsökning 2 

Datum Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
titlar  

Lästa 
abstrakt 

Antal 
kvalitetsgranskade 

artiklar 

Antal valda 
artiklar 

Livets slutskede 

161007 S1. 
Palliative care 

30091 - - - - 

161007 S2.  
Terminal care 

14320 - - - - 

161007 S3. 
End of life 

13811 - - - - 

 Anhörig  

161007 S4. 
Family 

207972 - - - - 

161007 S5.  
Next of kin  

418 - - - - 

161007 S6. 
Relative 

88111 - - - - 

161007 S7.  
Spouses 

10440 - - - - 

Upplevelser 

161007 S8. 
Family experience  

4969 - - - - 

161007 S9.  
Family attitudes  

5045 - - - - 

161007 S10. 
Experience  

195337 - - - - 

161007 S11. 
Perceptions  

96639 - - - - 

161007 S12. 
Attitudes  

223702 - - - - 

           Sjukhus 

161007 S13. 
Hospital 

 

292274 - - - - 
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    Sökordskombinationer 

161007 S14. 
S1 OR S2 OR S3 

45481 - - - - 

161007 S15. 
S4 OR S5 OR S6 OR 

S7  

292721 - - - - 

161007 S16. 
S8 OR S9 OR S10 OR 

S11 OR S12  

439934 - - 
 

- - 

161007 S17.  
S13 AND S14 AND 

S15 AND S16 
(English language, 

Peer Reviewed, 
Resarch Article, 2006-

2016, all adult 
Boolean/Phrase) 

227 227 13 2 2 (1 
dubblett i 

Cinahl 
Headings) 
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PubMed fritextsökning 

Datum Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Antal 
kvalitetsgranskade 

artiklar  

Antal valda artiklar 

    Livets slutskede 

160928 S1.  
End of life 

59429 - - - - 

Anhörigas upplevelser 

160928 S2.  
Family 

experience  

40473 - - - - 

Sökordskombinationer 

160928 S3. 
S1 AND S2 

(English 
language, 
10 years, 

adults 19+) 

377 377 5 0 0 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 

Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (syfte, metod, 
resultat = 3p) 

 
Saknas 

 
1/3 

 
2/3 

 
Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     
Metodval adekvat till 
fråga 

Ej angivet Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering  Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med t.ex. 
lungcancerdiagnos  

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse 
för resultatet 

Analys saknas / Ja Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter  Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad  Nej Ja   

Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller etc)  

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultat 
(citat, kod, teorier etc) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik 
och felkällor  

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 
forskning  

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med 
resultat (resultatets 
huvudpunkter belyses) 

 
Slutsats saknas 

 
Låg 

 
Medel 

 
God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 48p) P P P P 

    P 

Grad I 80%    % 

Grad II 70%    Grad 

Grad III 60%     

     

Titel     

Författare      
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Bilaga 3 Artikelöversikt  

Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

Donnelly, S., & 
Battley, J. 2010. 
Irland.  

Relatives’ experience of the 
moment of death in a tertiary 
referral hospital 

Kvalitativ intervjustudie 
med få frågor.  
Inspelade intervjuer som 
varade 24-53 minuter. 

Anhöriga som hade varit närvarande då 
familjemedlemmen avled på palliativ 
vårdavdelning. 15 familjer, varav 24 intervjuer 
genomfördes. De intervjuades 10-20 dagar efter 
att familjemedlemmen avlidit.  

Grad 2 

Fridh, I., Forsberg, 
A., & Bergbom, I. 
2009 
Sverige.  

Close relatives´experiences of 
caring and of the physical 
enviroment when a loved one 
dies in an ICU 

Kvalitativ intervjustudie 
med öppna frågor. 
Inspelade intervjuer som 
varade i 30-60 minuter.  

17 anhöriga till familjemedlemmar som avled 
på tre olika intensivvårdsavdelningar och blev 
intervjuade två och en halv till fem månader 
efter familjemedlemmen avlidit. 

Grad 2  

Harstäde, C.W., 
Roxberg, Å., Brunt, 
D., & Andershed, B. 
2014. Sverige. 
 

Next of Kins experience of 
Shame in End-of-Life Care 

Kvalitativ intervjustudie 
med öppna frågor.  
Inspelade intervjuer som 
varade i 50 min – 120 
minuter.  

17 anhöriga till familjemedlemmar som varit 
inneliggande på en onkologisk vårdavdelning, 
intervjuerna genomfördes tre månader efter att 
familjemedlemmen hade avlidit. 

Grad 1 

Lind, R., Lorem, 
G.F., Nortvedt, P., 
& Hevrøy, O. 2012.  
Norge. 

Intensive care nurses´ 
involvement in the end-of-life 
process – perspectives of 
relatives 

Kvalitativ intervjustudie 
med semistrukturerade 
intervjuer.  
Inspelade intervjuer som 
varade i 60-90 minuter.  

27 anhöriga till familjemedlemmar som avlidit 
på intensivvårdsavdelningar. Intervjuerna 
genomfördes under det första året efter att 
familjemedlemmen avlidit. 

Grad 1   

Mossin, H., & 
Landmark, B.T. 
2011. 

Being present in hospital 
when the patient is dying - A 

Kvalitativ intervjustudie 
med semistrukturerade 
intervjuer.   

Åtta anhöriga till familjemedlemmar som avled 
på sjukhus blev intervjuade 10-15 veckor efter 
att patienten avlidit.  

Grad 1 
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Norge.  grounded theory study of 
spouses experiences 

Inspelade intervjuer som 
varade i 40 – 140 
minuter.   

Payne, S., Hawker, 
S., Kerr, C., 
Seamark, D., 
Roberts, H., Jarrett, 
N., & Smith, H. 
2007.  
England. 

Experiences of end-of-life 
care in community hospitals 

Kvalitativ intervjustudie 
med semistrukturerade 
intervjuer. 
Inspelade intervjuer.  

11 anhöriga till deras familjemedlemmar 
intervjuades. Familjemedlemmarna var på sex 
olika sjukhus i sydöstra och sydvästra England. 

Grad 2 

Steinhauser, K.E., 
Voils, C.I., 
Bosworth, H., & 
Tulsky, J.A. 2014.  
USA. 

What constitutes quality of 
family experience at the end 
of life? Perspectives from 
family members of patients 
who died in the hospital 

Kvalitativ intervjustudie 
med semistrukturerade 
intervjuer.    
Inspelade intervjuer.  

14 anhöriga i fokusgrupperna där sedan 4 av 
dem intervjuades. Intervjuerna hölls 6-12 
månader efter att familjemedlemmen hade 
avlidit. 

Grad 1 

Williams, B.R., 
Burgio, K.L., Lewis, 
D.R., & Good, P.S. 
2012.  
USA. 

”Wrapped in their arms” : 
Next-of-Kin's Perceptions of 
How Hospital Nursing Staff 
Support Family Presence 
Before, During, and After the 
Death of a Loved One 

Kvalitativ intervjustudie 
med öppna frågor.  
Inspelade intervjuerna 
som varade i snitt 120 
minuter.   

78 anhöriga till familjemedlemmar som avlidit 
på sjukhus, antingen på kirurgisk-, medicinsk- 
eller palliativ vårdavdelning. 

Grad 2 
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Bilaga 4 Exempel från innehållsanalys 

Meningsbärande enhet Översättning Kondenserad 
meningsbärande 

enhet 

Kod Kategori 

When the staff gave a detailed 
explanation of the patient’s medical 
status and why continued treatment was 
futile, the relatives found it easier to 
accept that the care was reduced. 
(Fridh et al., 2009, s. 113). 

När sjukvårdspersonalen gav en 
detaljerad förklaring av patientens 
medicinska status och varför fortsatt 
behandling inte var ett alternativ, 
tyckte de anhöriga att det var lättare 
att acceptera att vården var 
förändrad.  

Detaljerad 
information gjorde 
det lättare för 
anhöriga att acceptera 
att vården var 
förändrad 

Detaljerad 
information gjorde 
det lättare att 
acceptera    

Betydelsen 
av 
information 

Good care and treatment of the patient 
provided indirect support for the 
spouses. 
(Mossin & Landmark, 2011, s. 386). 
 

Bra vård och behandling till 
patienten bidrog till indirekt stöd för 
anhöriga. 
 

Bra vård och 
behandling bidrog till 
stöd för anhöriga. 
 

Bra vård och 
behandling bidrog 
till stöd 
 

Betydelsen 
av stöd 
 

Next-of-kin described nursing staff as a 
caring presence, providing resources to 
meet the family’s needs for physical 
comfort, emotional support, and spiritual 
reassurance.  
(Williams et al., 2012, s. 547) 

Anhöriga beskrev 
sjukvårdspersonalen som en 
omsorgsfull närvaro, som gav 
möjligheter att bemöta anhörigas 
behov av fysisk komfort, 
känslomässigt stöd och andlig tilltro. 

Anhöriga beskrev 
sjukvårdspersonal 
som en omsorgsfull 
närvaro som bemötte 
anhörigas behov. 

Sjukvårdspersonalen 
var en omsorgsfull 
närvaro 

Betydelsen 
av omsorg 

When the close relatives understood the 
seriousness of the situation, they felt a 
great need to be close to the dying 
person. 
(Fridh et al., 2009, s. 114) 

När nära anhöriga förstod allvaret av 
situationen, kände de ett stort behov 
att vara nära den döende personen. 

Anhöriga kände ett 
stort behov av att 
vara nära den döende 
personen. 

Stort behov att vara 
nära 

Betydelsen 
av att vara 
tillsammans 
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