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Sammanfattning 

 

Bakgrund: 
I Sverige avlider det ca 90 000 personer varje år. Det medför ett ökat 

behov av palliativ vård och även ett ökat behov av stöd till 

närstående. Sjuksköterskan behöver därför kunskap och redskap för 

att hantera mötet med de närstående. Att kunna bemöta närstående 

som befinner sig i en kris är viktigt när behovet av palliativ vård 

ökar. Därför belyser litteraturöversikten sjuksköterskans erfarenheter 

av närstående. 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av närstående till 

personer som får palliativ vård. 

Metod: En litteraturöversikt har gjorts där tio vetenskapliga originalartiklar 

har analyserats. Databaserna CINAHL Complete, PubMed och 

Nursing and Allied Health Database har använts för att inhämta 

artiklar. Sju av artiklar var kvalitativa, två artiklar var mixad metod 

samt en av artiklarna var kvantitativ. 

Resultat: Under analysen visade sig fyra olika teman som beskrev 

sjuksköterskans erfarenheter av närstående till personer som får 

palliativ vård. De fyra temana som uppkom var Sjuksköterskans 

erfarenheter av relation till de närstående, Sjuksköterskans stödjande 

insatser till de närstående, sjuksköterskans erfarenheter av hinder 

och Tid. 

Diskussion: Resultatdiskussionen beskriver djupgående om teman och fynd som 

gjorts. Resultatet knyts an med den vårdvetenskapliga teorin Callista 

Roys adaptionsmodell. Vidare diskuteras även författarnas egna 

reflektioner, bakgrundsfakta samt annan forskning. 

Nyckelord: Callista Roy, hinder, kommunikation, närstående, palliativ vård, 

sjuksköterska, stöd, tid, upplevelse. 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: In sweden, about 90 000 people die each year. This increases the 

need for palliative care and also increases the need for support to 

relatives. The nurse therefore needs the knowledge and tools to 

handle the meeting with the relatives. Being able to meet relatives 

who are in crisis is important as the need for palliative care 

increases. Therefore, the literature review highlights the nurse's 

experience of relatives. 

Aim: The aim was to describe the nurse's experience of relatives to people 

receiving palliative care. 

Method: A literature review has been made in which ten original scientific 

articles has been analyzed. The databases CINAHL Complete, 

PubMed and Nursing and Allied Health Database were used to 

gather articles. Seven of the articles were qualitative, two articles 

were mixed method and one of the articles was quantitative. 

Results: During the analysis, four different themes emerged that described 

the nurse's experience of meeting relatives to people receiving 

palliative care. The four themes that emerged were The nurse's 

experience of the relasenship with the relatives, The nurse´s 

supporting efforts to the relatives, The nurse´s experience of 

obstacles and Time. 

Discussion: The result discussion describes in depth about the themes and 

findings made. The result is linked to the care science theory 

Callista Roy's adaptation model. Furthermore, the authors´ own 

reflections, background facts and other research are also discussed. 

Keywords: Callista Roy, communication, experience, nurse, obstacles, 

palliative care, related, support, time. 
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Inledning 

Allt fler personer drabbas av cancer vilket ökar behovet av palliativ vård. Den palliativa 

vården omfattar ett stort antal människor, patient och närstående. Den palliativa vården 

innebär att lindra lidandet utan att bota patienten från sin sjukdom, detta omfattar både patient 

och de närstående som står bredvid. Ett stort fokus riktas mot patienten vilket kan leda till att 

de närstående hamnar i bakgrunden. Att vara närstående och stå bredvid utan tillräckligt stöd 

kan påverka välbefinnandet negativt. Författarna har själva befunnit sig i rollen som 

närstående och har upplevt att vården inte har uppmärksammat dem. Som sjuksköterska står 

vi närmast patienten och behöver fånga upp de närstående. Att möta de närståendes behov kan 

vara svårt. Vi vill därför belysa sjuksköterskans erfarenheter med de närstående. 

 

Bakgrund 

Palliativ vård 

Palliativ vård definieras enligt Världshälsoorganisationen (2018) som ett tillvägagångssätt 

som förbättrar livskvaliteten för patienter och familj när de drabbas av livshotande 

sjukdom. Inom palliativ vård är det viktigt att förebygga och lindra lidande genom att tidigt 

identifiera, bedöma och behandla smärta och andra problem som exempelvis fysiska, 

psykosociala och andliga. Världshälsoorganisationen menar att palliativ vård innefattar att 

lindra lidande i livets slut, vilket betyder att “varken skynda på eller skjuta upp döden”. 

Att smärtlindra och ge stöd till patienter och närstående samt att förbättra livskvaliteten 

under sjukdomsförloppet är betydande. Inom palliativ vård är det viktigt att ha ett holistiskt 

synsätt för att tillgodose patienten på alla plan, fysisk, psykiskt, socialt och andligt. I 

Sverige avlider ungefär 90 000 personer varje år och majoriteten är i behov av palliativ 

vård (Socialstyrelsen, 2019). 

Inom palliativ vård är det yttersta målet att lindra lidande. Lidande kan ha olika 

betydelse och det är inte endast lidande i form av fysisk smärta som patienten behöver få 

hjälp med. För att bibehålla känslan av livskvalitet har relationer och samhörighet 

betydelse, ett kreativt och aktivt liv samt att värna om autonomi, värdighet och kontroll. 

Dessa komponenter är centrala då fysiska, psykiska, sociala och andliga-existentiella 

behov innefattar en persons upplevelse av livskvalitet (Brülde, 2003).  

Hugoson (2013) menar att patienten först signalerar om fysisk smärta för att sedan 

berätta om de känslomässiga, sociala och andliga behoven. Om sjuksköterskan eller 
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läkaren verkar ointresserade finns det en risk för att patienten inte berättar om sina behov. 

Det är viktigt att vara inkännande även om patienten inte öppnar upp sig. 

Den palliativa vården har utvecklats genom tiderna (Fridegren, 2013). Förr var det 

vanligt att vårdas på ett hospice som endast var avsett för vård av palliativa patienter. Det 

fanns inte resurser för att vårda alla döende på hospice och hemsjukvård blev vanligare. 

Det fanns också en efterfrågan om att få dö hemma. I Sverige har möjligheterna till 

hemsjukvård sett olika ut beroende på vart i Sverige man har bott.  Det var vanligt att vårda 

patienter hemma i glesbebyggda områden, där hade kunskap och erfarenhet av vård i 

hemmet bevarats längst. I storstäderna byggdes det fler sjukhus och vård utanför hemmet 

blev lättillgängligt. Professor Barbro Beck-Friis öppnade det första hemsjukvårdsteamet 

som var bemannat dygnet runt, vilket var en lasarettsansluten hemsjukvård som låg i 

Motala. “Motalamodellen” visade vägen för utveckling av avancerad sjukvård i hemmet, 

inte bara i Sverige, utan i hela världen. 

 

Patienters upplevelse av palliativ vård 

Enligt en studie av Walshe et al. (2017) ökar antalet personer med avancerad cancer och 

även behovet av palliativ vård. En patient som har palliativ vård befinner sig i en transition 

och är i behov av psykologiskt stöd för att finna egna hanteringsstrategier för att bibehålla 

livskvalité. I en studie av Madsen, Uhrenfeldt, & Birkelund (2019) kom de fram till att en 

stor betydande transition handlade om att närma sig slutet av livet och förbereda sig för 

inför det. En transition innebär att en individ går igenom en förändring (Rydholm Hedman, 

2009). I det här fallet är transitionen kopplad till att få reda på att individen drabbats av en 

obotlig sjukdom (Madsen et al, 2019) Individen är i en övergång i livet och behöver tid att 

anpassa sig. Det positiva som kom med det var att deltagarna uppskattade livet och ville 

hålla fast vid det, vilket genererade stunder av välbefinnande. 

När en människa får ett besked om en obotlig sjukdom uppstår många tankar och 

känslor. Att genomgå en sådan transition får en människa att pendla mellan hopp och 

förtvivlan. Meningsfullhet, hopp och trygghet gör det lättare för människan att kunna 

hantera livssituationen som den befinner sig i. Att upprätthålla en normalitet i vardagen 

kan vara till hjälp. Att ha rutiner, gå till sitt jobb i den mån det går och att individen får 

känna att den har en uppgift, kan underlätta och skingra tankarna. Människan får ofta ett 

förändrat perspektiv och omvärderar det som är viktigt i livet. Saker som tidigare upplevts 

som små blir plötsligt betydande och kan skapa mening och hopp (Milberg, 2013). 
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Att få vara i sin hemmiljö skapar en känsla av trygghet (Milberg, 2013). Att se vardagen 

fortskrida som vanligt kan vara positivt då den sjuka inte påminns om det kritiska läget. 

Vårdpersonal kan ibland prata med patienter som är döende och undra om de verkligen 

förstår att de ska dö. Patienter pratar om framtiden och om att exempelvis återgå till jobbet. 

Det behöver inte nödvändigtvis betyda att patienten är i förnekelse. Det kan handla om att 

patienten behöver få vila sinnet och överleva mentalt i den stunden. Patienten skapar en 

positiv illusion som kan skydda patienten för stunden. 

Mok & Chiu (2004) beskriver vikten av relationen mellan patient och sjuksköterska i 

livets slut. I studien beskriver patienter att sjuksköterskan motiverar patienten till att 

fortsätta leva. Sjuksköterskan skapar även en känsla av trygghet och lugn för patienten som 

lindrar patientens lidande. Patienter beskriver att sjuksköterskan är som en 

tankningsstation. De kände att de fylldes på med bränsle för att fortsätta orka i kampen mot 

den obotliga sjukdomen.  

Miller, Tan, Clayton, Meller, Hermiz, Zwar & Rhee (2019) belyser patienters 

upplevelser av att planera vården i livets slut. Patienterna uttryckte att sjuksköterskan var 

till stor hjälp och fick patienterna att tänka på sina önskemål och värderingar. Patienterna 

uppskattade sjuksköterskornas öppenhet, ärlighet och råd. Det fick patienterna att känna 

sig bekväma och de kunde tala öppet om deras tankar och känslor. Patienterna kände även 

en lättnad över att önskemål fanns dokumenterat. Att sjuksköterskorna visste hur de ville 

ha det om de inte längre kunde uttrycka sig själva. Patienterna kände även att det gynnade 

familjemedlemmar att önskningarna fanns nedskrivna. Det skyddade familjemedlemmar 

från att behöva fatta beslut. 

 

Närståendes upplevelse av palliativ vård 

Begreppet närstående används i denna litteraturöversikt. Närstående inkluderar de personer 

som är i en individs närmsta sociala nätverk. (Strömberg & Jaarsma, 2014; Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2014). De som inkluderas är oftast familjemedlemmar och 

släktingar, alltså de kan ha genetiska släktskap. De kan även inkludera personer som inte 

har genetiska släktskap som vänner, kollegor, ingifta släktingar eller grannar. Närstående 

till skillnad från begreppet anhörig är bredare. Anhörig innefattar oftast personer med 

äktenskapsliknande relationer och genetiskt släktskap. Begreppet närstående valdes för att 

inte begränsa vilka relationer som individen har, då familjekonstellationer kan se olika ut. 

Begreppen familj eller familjemedlemmar används ibland då dessa begrepp benämns i 

vissa studier (Strömberg & Jaarsma, 2014). Begreppet familj innebär en grupp som är 
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självvald där de som är medlemmar i gruppen kan ha kopplingar till varandra som är 

biologiska, lagliga eller emotionella. Gruppen kan variera i storlek från två till fler 

medlemmar. 

När en person drabbas av en livshotande sjukdom berörs hela familjen. Mehta, Cohen & 

Chan (2009) lyfter vikten av att ta hand om familjen vid kris för att stärka familjen som en 

helhet. Hannon et al. (2012) har undersökt vilka behov de närstående har. De identifierade 

att närstående hade fått otillräckligt stöd och information och belyser betydelsen av möten 

med närstående för att bemöta deras tankar, oro och frågor. Efter mötet upplevde de 

närstående att deras behov hade blivit tillgodosedda och situationen övergick till att bli mer 

hanterbar.  

Familjemedlemmarna som upplevde att de inte var tillräckligt informerade, även om de 

fick information var det brist på den specifika och mer ingående förklaringar av 

informationen (Lavallée, Grogan & Austin 2018). Information var en viktig faktor för att 

minska ångest och stress genom att veta vad som kommer hända härnäst. 

Familjemedlemmarna sökte även information själva, då de upplevde att vårdpersonalen 

inte alltid tillgodosedde detta. Internetsökningar och internetforum var det flera deltagare 

som upplevde positiva. De fick fram upplevda erfarenheter och de hade en viss 

anonymitet. Det som kunde vara negativt med detta var att de ibland kunde bli 

felinformerade eller fick information som de nödvändigtvis inte behövde, samt att alla 

deltagare upplevde sig inte tillräckligt tekniskt kunniga för att på ett givande sätt kunna 

söka information.  

Bra kommunikation var den största faktorn för kvalitet på närståendeomsorg inom 

palliativ vård (Fridh, 2014). Stora behov som närstående tog upp var information och den 

bästa möjliga vård för patienten. Gonella, Basso, De Marinis, Campagna & Di Giulio 

(2019) belyser familjens perspektiv på hur god omvårdnad i livets slut ska vara. De 

beskriver att patienten ska få adekvat hjälp med omvårdnaden, samt andligt stöd. 

Vårdpersonalen ska ha kunskap om olika symtom och kunna behandla dessa om det 

uppstår. För det krävs det en kontinuitet i vården. De belyser även vikten av autonomi och 

att respektera önskemål som innefattar vård i livets slut (Gonella et al, 2019). 

Familjemedlemmarna vill känna sig delaktiga genom att tillhandahålla information om 

patienten för att kunna fatta gemensamma beslut. Relationen mellan vårdpersonal och 

familjemedlemmar blir då avgörande för att familjemedlemmarna ska känna sig delaktiga 

och känna en tillhörighet med vårdpersonal och patient. 
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När patienten blev diagnostiserad med cancer beskrev familjemedlemmarna situationen 

med orden, stressigt, katastrofalt och traumatiskt (Lavallée et al., 2018). Livet förändrades 

också på olika sätt, vardagen vändes upp och ner. De närstående fick anpassa och förändra 

sina levnadsvanor och sina hem för att vara där för patienten. Finansiella förändringar och 

oro uppstod ofta hos de närstående.  

I Grothe, Biong & Grov (2015) upptäckte de att det viktigaste för närstående var att 

sjuksköterskorna handlade med engagemang och expertis. Sjuksköterskans bemötande och 

hur de närstående uppfattar dem har en stor betydelse för närståendes välbefinnande. 

Närstående kan uppleva meningsfullhet genom att de kan hjälpa och stödja patienten 

(Milberg, 2013). Det kan leda till att den närstående och patienten får en djupare relation. 

Närstående kan ibland även ta avstånd. Ofta på grund av att de inte vet hur de ska hantera 

situationen eller konfrontationen med döden som ofta kopplas ihop med palliativ vård. 

  

Sjuksköterskans roll inom palliativ vård 

Sjuksköterskans mål är att vårda patienten holistiskt för att patienten ska ha den högsta 

livskvalitet som är möjligt. För att bedriva en så god vård som möjligt så finns det ett antal 

hörnstenar som sjuksköterskan kan luta sig mot. Delaktighet är en hörnsten som är 

betydande. Patienten ska vara delaktig i beslut som fattas samt vara informerad om sin 

sjukdom. Att ge stöd till närstående att vara delaktiga i omvårdnaden är viktigt då 

närstående ibland kan känna sig osäkra. Teamarbetet är betydelsefullt för att kunna lindra 

lidande fysiskt, psykiskt, socialt och andligt. Olika professioner behöver kopplas in för att 

patienten ska få de resurser som behövs. Läkare, kurator, dietist, sjukgymnast, 

arbetsterapeut och präst kan vara några av professionerna som kopplas in. Att behandla 

symtom som dyker upp under tiden är viktigt. Det är också en hörnsten, aktiv 

symtomlindring. Sjuksköterskan måste ha god kunskap om palliativ vård och vara lyhörd 

för förändringar (Lyckander, 2013). 

Tveit Sekse, Hunskår & Ellingsen (2017) belyser också vikten av att arbeta i 

team  kring patienten. Sjuksköterskorna i studien beskriver sig själva som “spindeln i 

nätet”. Sjuksköterskorna tror att det beror på deras tillgänglighet. Att de arbetar nära 

patienten. Därför blir det naturligt för patient, familj och andra professioner att uppsöka 

sjuksköterskan. 

 

Problemformulering 

Varje år avlider det ungefär 90 000 personer i Sverige vilket bidrar till ett stort behov av 
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palliativ vård, detta medför även ökat behov av stöd till närstående. Det är viktigt att 

sjuksköterskor har kunskap och redskap om hur de ska hantera mötet med både patienter 

och närstående. Många studier beskriver patienters och närståendes upplevelser av att få 

vård och stöd inom den palliativa vården. Att belysa betydelsen av mötet när de närstående 

ofta befinner sig i kris upplevs som viktigt i synnerhet när behovet av palliativ vård ökar. 

Av den anledningen belyser litteraturöversikten sjuksköterskans erfarenheter av 

närstående. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av närstående till personer som får 

palliativ vård. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Callista Roys adaptionsmodell förklarar anpassningen som människan gör till den 

föränderliga miljön som den lever i (Roy, 2009). Närstående till personer inom palliativ vård 

befinner sig i en miljö som förändras och vänder upp och ner på livet. Adaption är väsentlig 

för att kunna hitta en bra balans i livet. För att främja hälsa, men även för att utvecklas och 

förlika sig med sin situation. Med hjälp av copingprocesser som redskap i anpassningen kan 

människan finna balans i livet. I vissa fall så kan det vara svårt att anpassa sig till sin nya 

livssituation. Stödet av en sjuksköterska kan då vara väsentligt för att hitta balans i livet på 

nytt.  

Sjuksköterskan lever alltid i en föränderlig miljö och behöver anpassa sig till olika 

situationer och personer Roy (2009). De står oftast nära de närstående och möter 

människor i kris. I sjuksköterskans arbete ingår det att stödja de närstående i livsprocessen 

för att hantera den nya livssituationen. För att kunna göra detta och hantera det behöver 

sjuksköterskan hitta strategier för att skydda sig själv och förbli professionell i sitt yrke. 

Roy beskriver att när människan befinner sig i en föränderlig miljö och kan behöva hjälp 

med att tillämpa detta. Medvetandegöra, hitta jämvikt och balans samt göra medvetna val 

för att integreras, vilket skapar en högre grad av välbefinnande.  

Roy (2009) beskriver att människan gör medvetna val, individuellt eller i grupp, för att 

bevara eller skapa en helhet, det kallas adaption. För att människan ska uppnå balans i 

tillvaron krävs det att människan måste kunna hantera både inre och yttre intryck som den 

möter. Förmågan att hantera de olika intrycken kallas för adaptionsnivå. Adaptionsnivån 
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beskrivs i förhållande till livsprocesserna och är individens tillvägagångssätt för att ta till 

sig det stimuli som de utsätts för och hantera det på ett lämpligt sätt.  

Livsprocesserna kan vara integrerade, kompenserande eller komprometterande (Roy, 

2009). På den första adaptionsnivån är livsprocesserna integrerade vilket betyder att 

systemet arbetar som en helhet och är i balans. När livsprocesserna är kompenserande har 

något i systemet kommit i obalans av ett eller flera stimuli. De integrerade processerna 

utmanas och försöker återskapa balans i systemet. När de båda ovan nämnda 

processerna  inte är tillräckliga för att bevara balansen komprometteras livsprocesserna. 

Det innebär att människan har svårt att adaptera och hantera de olika stimuli som 

människan stöter på. Det kan exempelvis ske när människan är med om en traumatisk 

upplevelse och inte hinner anpassa sig till förändringen som sker. Det kan leda till att 

människan hanterar förändringen på ett olämpligt sätt vilket skapar ohälsa. 

Adaptionsmodellen har förändrats över tiden och innehåller kulturella, vetenskapliga 

och filosofiska antaganden Roy (2009). I de kulturella beskriver att kulturen har en stor 

betydelse för hur adaptionsmodellen yttrar sig vilket indirekt kan påverka sjuksköterskans 

bemötande gentemot patient eller närstående. I det vetenskapliga antagandet beskriva 

människan som ett system  av materia och energi, att människan är  medveten om sig själv 

och levda världen. I det filosofiska antagandet beskrivs människan som kreativ och har 

ömsesidiga relationer med världen och är ansvarig för att utveckla, bevara och förändra 

universum. Dessa tre antaganden är viktiga för sjuksköterskan i sitt yrke. 

Roys teori adaptionsmodellen har använts i resultatdiskussionen för att beskriva 

sjuksköterskans erfarenheter och hur sjuksköterskan påverkas i den föränderliga miljön. 

Eftersom sjuksköterskans arbete är föränderligt och kräver att sjuksköterskan konstant 

anpassar sig till nya situationer, valdes Roys teori. Teorin beskriver den väsentliga 

anpassningen sjuksköterskan måste göra i sitt arbete. 

 

Metod 

Författarna har gjort en litteraturöversikt för att få en helhetssyn av det aktuella 

forskningsläget inom det valda området. Författarna tog del av tidigare forskning som har 

kvalitativa samt kvantitativa utgångspunkter i analysen. Kvalitativa studier lyfter fram 

sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter. Även kvantitativa artiklar inkluderades för 

att få en bredare överblick över kunskapsområdet och för att inte gå miste om relevanta 

studier. Att göra en litteraturöversikt innebär att fördjupa sig inom ett visst område och ta 



 
 8 (35) 

 

del av befintlig forskning. En litteraturöversikt kan ligga till grunden inför ett empiriskt 

arbete, syftet med denna studie är således att skapa en översikt över det specifika 

kunskapsområde som har valts (Segesten, 2006). Översikten baseras på vetenskapliga 

artiklar inom det valda området som är avgränsat till vårdvetenskap och 

allmänsjuksköterskans verksamhetsområde.  

 

Datainsamling 

Författarna har sökt i databasen CINAHL Complete för att få ett brett världsomfattande 

utbud av artiklar inom omvårdnad (https://www.esh.se/bibliotek/att-soka/databaser-och-

lankar.html). Författarna har även använt databasen PubMed för att få vetenskapliga 

artiklar med ett bredare omvårdnadsperspektiv och även få ett medicinskt hälso- och 

sjukvårdsperspektiv. Författarna har även sökt i databasen Nursing & Allied Health 

Database där det finns tillgång till artiklar som handlar om omvårdnad, hälsa och 

medicinsk forskning. Sökorden som har använts är Nurses experience, palliative care, 

family care, family och relatives (Bilaga 1).  

Begränsningarna som gjordes i CINAHL Complete och Nursing & Allied Health 

Database var peer reviewed, abstract available, engelska text och tidsintervallen 2009-

2019. Peer reviewed användes inte i PubMed av anledning att den begränsningen inte finns 

där. Begränsningen Peer reviewed användes för att författarna ville få fram artiklar som var 

vetenskapligt granskade innan publicering, vilket innebär att artiklar som inte är 

vetenskapligt granskade exkluderas (Friberg, 2006).  

En boolesk sökteknik har används vilket innebär att kombinera valda sökord med sök-

operatorer som exempelvis AND, NOT och OR (Friberg, 2006). Sök-operatorer AND har 

endast använts mellan sina ämnesord för att koppla ihop sina söktermer för att studierna 

ska beröra alla sökorden. Ämnesorden som användes i sökningarna har uppkommit efter 

sökning av mesh termer i Svenska MeSH samt fritextsökning gjord utifrån aktuella 

ämnesord och synonymer som grundar sig i syftet. Mesh termer är från ämnesordlistan 

som används i databasen PubMed. Palliative care och family är mesh termer och samtliga 

nurses experience, family care och relatives är fritextsökningar.  

Artiklar med endast engelskt språk valdes då författarnas språkkunskaper endast är 

begränsade till svenska och engelska. Abstrakt användes som begränsning för att underlätta 

urvalsprocessen av artiklar då abstract alltid fanns tillgängligt. I Nursing & Allied Health 

Database kunde denna begränsning inte användas. Samtliga artiklar här hade abstrakt. 

https://www.esh.se/bibliotek/att-soka/databaser-och-lankar.html
https://www.esh.se/bibliotek/att-soka/databaser-och-lankar.html
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Författarna exkluderade begränsningen full text för att inte gå miste om eventuella artiklar 

som går att beställa från biblioteket. 

 

Urval 

Det har identifierats ett antal studier där kvaliteten granskas. Friberg (2006) beskriver att 

det finns ett antal frågor som författarna kan ställa när studier ska granskas, där inkluderas 

både kvalitativa samt kvantitativa studier. Författarna läste först alla titlar för att få en bild 

av innehållet i studien. Sedan lästes abstractet för de studier som antogs vara aktuella. De 

abstract som författarna ansåg spegla syftet valdes ut för att sedan läsa hela studien. 

Författarna läste totalt 152 abstract samt 74 studier. För att granska studierna fokuserade 

författarna på att börja med att identifiera om ett tydligt problem finns formulerat i studien, 

hur det är formulerat och avgränsat. Författarna har även betraktat om det finns några 

teoretiska utgångspunkter beskrivna och hur de knyter an det till metoden. Därefter 

granskades studiens resultat. Artiklarna granskades för att se om det förs några etiska 

resonemang. 

 Friberg (2006) beskriver att granskning av kvantitativa studier skiljer sig till viss del 

från kvalitativa studier. När de kvantitativa studierna granskas så fokuseras det på de 

delarna som är beskriva men även på urval och hur det har gjorts, exempelvis hur många 

personer som deltar i studien. Urvalet granskas för att se om någon grupp har uteslutits. 

Exklusionskriterierna var att utesluta andra språk än engelska och artiklar som berörde 

andra professioner än sjuksköterskeprofessionen. Inklusionskriterierna var att artiklarna 

skulle vara publicerade inom en tioårsperiod, abstract available och peer reviewed. 

 

Dataanalys 

Friberg (2006) beskriver analysarbetet som en rörelse från helhet till delar till en ny helhet. 

Studiernas resultatdelar har lästs igenom ett flertal gånger för att förstå innehållet och få en 

helhetsbild. Det är för att få en tydlig bild av som ska belysas i studien. På det här 

tillvägagångssättet går det att identifiera vad som är betydande i resultatet i förhållande till 

den egna forskningsfrågan. Friberg (2006) ansåg att en granskningsmall som var gjord av 

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) var användbar. Granskningsmallen 

användes för att få en överskådlig bild av studierna och för att se om de var kopplade 

syftet. Granskningsmallen innehåller relevanta frågeställningar som kan vara till hjälp för 

att granska studiernas kvalitet. Frågeställningarna som användes var: Vad är syftet?, är 
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syftet klart formulerat?, hur beskrivs metoden?, vad visar resultatet? och hur har data 

analyserats?  

Tio stycken studier valdes ut varav en artikel via sekundärsökning (Bilaga 2). Resultatet 

lästes igenom av båda författarna för att få en schematisk översikt och sedan hitta likheter och 

skillnader i studierna (Friberg, 2006). På det sättet gick det att identifiera om författarna har 

tolkat studierna på liknande sätt. Artiklarna har skrivits ut och färgpennor användes för att 

färgkoda de olika teman och subteman som uppfattades. Artiklarna sammanställdes också för 

att hitta lämpliga teman eller kategorier. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Alla artiklar innehåller etiska överväganden och är kvalitetsgranskade. Artikelförfattarnas 

resonemang kring de etiska aspekterna och riskerna under hela studien har granskats 

(Sandman & Kjellström, 2013). Identitet och integritet respekteras gentemot deltagarna. 

Målgrupperna som studien riktar sig till har setts över. 

Vid kvalitativa studier är det väsentligt att ha de etiska övervägandena i åtanke, eftersom 

forskaren är i en maktposition och deltagarna kan bli påverkade vid exempelvis vid en 

intervju (Sandman & Kjellström, 2013). Det är även viktigt att ha de etiska övervägandena 

med i kvantitativa studier. Det är dock lättare att förutse risker vid en kvantitativ studie än vid 

en kvalitativ av anledning att forskaren kan anpassa underlaget (Kjellström, 2013). Eftersom 

de båda typerna av studier har använts har detta beaktats. 

För att undvika plagiering, misstolkningar och fabriceringar har artiklarna analyserats 

noga, detta är för att undvika oredlighet. Författarna utelämnar, undanhåller eller väljer inte 

heller ut delar som stödjer författarnas egen hypotes (Sandman & Kjellström, 2013).  

Författarnas modersmål är svenska och studierna har varit på engelska. För att inte 

översätta studierna fel och feltolka dessa har författarna använt sig av lexikon vid 

översättning från engelska till svenska. Författarna har båda läst studierna och diskuterat 

dessa för att ytterligare minska risken för feltolkning. 

 

Resultat 

Utifrån analyserna av de tio olika studiernas resultat (Bilaga 2) framkom fyra olika teman som 

beskriver sjuksköterskans upplevelse av mötet med de närstående till personer som får 

palliativ vård. De fyra temana var: Sjuksköterskans erfarenheter av relationen till de 
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närstående, sjuksköterskans stödjande insatser till de närstående, sjuksköterskans 

erfarenheter av hinder och tid. 

 

Sjuksköterskans erfarenheter av relationen till de närstående 

Sjuksköterskorna beskrev att en unik relation växte fram ur varje patients familj (Parola, 

Coelho, Sandberg, Fernandes & Apóstolo, 2018). Sjuksköterskorna byggde upp en partner 

relation och stöttande relationen med familjen. Detta var en fördel när patienten inte kunde 

uttrycka sig. Familjen blev en förlängd arm för patienten i kommunikationen till 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna beskriver att de blev påverkade av 

närståendeomsorgen på så sätt att de blev känslomässigt uttömda, vårdandet var 

utmattande (Chan, Lee & Chan 2012). Sjuksköterskorna försökte ibland som skydd 

distansera sig (Parola et al., 2018). 

Det var dock svårt på grund av den djupa relationen de skapade med patient och 

närstående (Chan et al., 2012; Parola et al., 2018). Det var inte lätt att bevittna alla negativa 

känslor som frustration och hjälplöshet, som kunde uppstå under förloppet och stå bredvid 

när patienten dog (Chan et al., 2012). Sjuksköterskorna oroade sig för att inte kunna 

bemöta familjens behov på ett tillräckligt bra sätt (Peterson, Johnson, Halvorsen, Apmann, 

Chang, Kershek, Scherr, Ogi & Pincon, 2010). 

Sjuksköterskorna upplevde en konstig situation där de blev förvirrade på grund av att de 

stod på gränsen mellan att de måste vara mottagliga samtidigt som de måste skydda sig 

själva. (Chan et al., 2012; Parola et al., 2018). De visste att de behövde behålla lugnet och 

fortsätta ett professionellt arbete. Samtidigt upplevde de att den redan jobbiga situationen 

blev värre av brist på tillräckligt med personal och stor arbetsbörda. Sjuksköterskorna 

uttryckte en utmattande känsla av maktlöshet, sorg, frustration och brist på stöd. De 

uttryckte en oro över att inte att kunna hålla sina känslor separat från arbetet (Peterson et 

al., 2010). När patienten dog, ville sjuksköterskorna gråta tillsammans med de närstående 

istället för att förklara för de närstående vad som kommer hända framöver (Chang et al., 

2012). Sjuksköterskorna blev alltså mer privata än professionella. 

Trots den utmattade effekten relationen bidrog till upplevde sjuksköterskorna att den 

känslomässiga utmattningen vägdes upp av meningsfullhet, den igenkänning de fick och 

den givande känslan de fick av att bedriva palliativ vård (Parola et al., 2018). Teamet hade 

en stor betydelse i arbetet och hanteringen av den känslomässiga utmattningen. I teamet 

kunde de dela med sig av sina känslor, åsikter, oro och även positiva stunder. Detta 
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gynnande välbefinnandet hos sjuksköterskorna och stärkte även teamet. Vilken i sin tur 

också gjorde att sjuksköterskorna orkade bedriva ett professionellt arbete. 

Relationen som sjuksköterskorna etablerade med patienten och familjen påverkade även 

relationen till sig själv, de blev konfronterade med sin egen dödlighet samt hur de tacklar 

problem. Sjuksköterskorna utvecklas som individer. De blev påminda om vikten av att 

spendera mer tid med sina egna närstående (Parola et al., 2018). Sjuksköterskorna 

upplevde en självrannsakning och ett fokus på nutiden istället för framtiden. 

 

Sjuksköterskans stödjande insatser till de närstående 

Sjuksköterskan beskriver vikten av att vara med i samtalet om vård i livets slut med 

närstående. Det var viktigt att de närstående skulle förstå innebörden av vård i livets slut. 

Det var betydelsefullt att sjuksköterskan utbildade och informerade de närstående om 

medicinska åtgärder samt olika åtgärder som sätts in för patientens psykiska och andliga 

välmående. Anledningen till varför utbildning av närstående var viktig berodde på att 

närstående ofta upplevde oro kring den palliativa patienten. Som svar på oron kunde 

utbildning göra de närstående lugnare och de kunde få förståelse för varför patienten fick 

den specifika vården (Arbour & Wiegand, 2013; Tripathy, Routray & Mishra, 2017) 

Att informera familjemedlemmar om obekväma frågor var också relevant av anledning 

att familjemedlemmarna kunde förbereda sig på vad som skulle hända (Peterson et al., 

2010). Sjuksköterskorna kände dock att de var tvungna att skydda familjerna från 

obehagliga upplevelser som kunde uppröra känslor (Leung, Blastorah, Nusdorfer, Jeffs, 

Jung, Howell, Fillion & Rose, 2015). Därför undanhölls viss information av den 

anledningen.  

För att stödja familjen var det viktigt att sjuksköterskorna stöttade familjen till att våga 

vara närvarande. Familjemedlemmar kunde vara osäkra på hur de skulle föra sig kring den 

döende patienten. I det sammanhanget blev sjuksköterskan en lärare som kunde ge verktyg 

till de närstående. Att familjen var närvarande kunde underlätta och skapa förståelse samt 

acceptera situationen som de befann sig i (Arbor & Wiegand, 2012; Beckstrand, Collette, 

Callister & Luthy, 2012). Att samarbeta kring den palliativa patienten var betydande. För 

att familj, patient och vårdteam ska ha samma uppfattning om situationen krävs en öppen 

dialog. 

 

Sjuksköterskans erfarenheter av hinder 

Sjuksköterskan kan uppleva flera hinder i mötet med närstående. Ett av hindren som 
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ansågs vara störst var att hantera oroliga familjemedlemmar (Beckstrand et al., 2012; 

Beckstrand, Mallory, Macintosh & Luthy, 2018).  

Närstående som inte accepterade patientens dåliga prognos var ett annat vanligt 

förekommande hinder som upptäcktes. Det är vanligt förekommande att det finns en eller 

flera familjemedlemmar som är i förnekelse och har orealistiska förväntningar på patientens 

prognos. Familjemedlemmar kunde således vara optimistiska trots att patienten hade en dålig 

prognos (Beckstrand et al., 2012; Beckstrand et al., 2018; Leung et al., 2015). 

Familjemedlemmar kunde även undvika både patienter och personal på grund av att deras 

egna behov av att vilja fortsätta tro att patienten kommer bli bättre (Beckstrand et al., 2018; 

Leung et al., 2015).  

Det kunde ha sin grund i att det fanns okunskap hos familjemedlemmar gällande vård i 

livets slutskede eller att de inte hade fått tillräckligt med information och stöd (Beckstrand et 

al., 2012; Beckstrand et al., 2018; Leung et al., 2015).  

Patientens önskemål om sin vård kunde bli motsatt av familjemedlemmar (Beckstrand et 

al., 2018; Leung et al., 2015). Patienten kunde ha önskemål om att inte bli intuberad och inte 

få livsuppehållande åtgärder. Trots detta kunde patienten bli intuberad och få 

livsuppehållande vård på grund av familjemedlemmarnas önskningar. Det fanns ibland även 

problematik med att hitta en familjemedlem som var lagligt obligerad till att ta beslut. Det 

kunde uppstå svårigheter med att verifiera laglig rätt för familjemedlemmar att kunna ta 

beslut.   

Familjemedlemmar kunde även påverka vården av patienten på ett negativt sätt 

(Beckstrand et al., 2018). Genom att skjuta upp vissa insatser eller diktera om till exempel 

patienten skulle få smärtstillande eller inte. Familjemedlemmar har även upptäckts kunna ha 

finansiella egenintressen vilka gynnas av att hålla patienten vid liv. Det kunde handla om att 

patienten fick bidragspengar utbetalda, pengar som patienten fick under den tid patienten var 

vid liv. Sjuksköterskorna upplevde ibland ett beteende från familjemedlemmarna som inte är 

accepterat. Det kunde handla om mobbning, hot och hotfullt bemötande. Sådant beteende 

kunde uppkomma när till exempel familjemedlemmar inte hade bearbetat ett kommande 

dödsfall (Leung et al., 2015). 

I sjuksköterskornas kommunikation med de närstående kunde det uppstå hinder. 

Sjuksköterskorna hade svårt att hålla sig professionella och hade svårt att lyfta svåra ämnen 

med de närstående (Dosser & Kennedy (2012). Sjuksköterskorna ansåg att deras uppgift var 

att informera de närstående. Samtidigt trodde sjuksköterskorna att de närstående inte ville ha 

för mycket information av anledning att skydda de närstående från vad som 
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händer.  Sjuksköterskorna anpassade inte heller sitt språk i kommunikationen med de 

närstående, exempelvis sade de inte rakt ut att patienten inte skulle bli bra igen.  Detta kunde 

försvåra de närståendes bearbetning vid bortgång. 

 

Tid 

Sjuksköterskorna beskrev ett behov av att ha mer tid för att kunna ha en patient åt gången. 

Det skulle resultera i mer tid att lägga på att ta hand om familjemedlemmar (Peterson et al., 

2010; Beckstrand et al., 2012). Sjuksköterskorna beskrev tidsbrist som ett problematiskt 

hinder. Sjuksköterskorna behövde ibland lämna patienten och familjen på grund av att en 

kollega behövde hjälp eller om en annan patient blev dålig. Sjuksköterskorna upplevde att 

de förlorade värdefull tid med familjen på grund av detta. 

Att vara närvarande och bry sig om familjen och kunna medla mellan patient och familj 

var en viktig aspekt. Sjuksköterskorna mindes familjen och vad de gjorde för dem i större 

utsträckning än vad de mindes patienten. Familjens behov var viktiga att uppmärksamma och 

de ville se till att få tid till att exempelvis trösta familjen och stötta dem i sorgearbetet. 

Sjuksköterskorna beskrev tidsbrist som ett problem och som ett hinder i vårdandet. Att 

behöva lämna patient och familj för att hjälpa till på annat håll upplevde sjuksköterskorna 

som ett stort problem (Beckstrand et al., 2012; Peterson et al., 2010). 

Tid var en viktig aspekt för att utveckla en relation till patient och familj (Pavlish & 

Ceronsky, 2009). Att familjen och patienten har någon som de känner och kan lita på gör en 

stor skillnad. Att vara närvarande i dessa situationer är ett krav för att patient och familj ska 

känna sig bekväma och då behövs tid. 

 

Diskussion 

Diskussion innehåller en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I metoddiskussionen 

lyfts det fram svagheter och styrkor i sina tillvägagångssätt vid datainsamling, urval och 

dataanalys. Författarna beskriver även hur de säkerställer en god kvalitet på 

litteraturstudien samt hur de har arbetat för att minska risken för missförstånd, feltolkning 

samt förvridning av studierna. I resultatdiskussionen beskrivs mer djupgående om teman 

och fynd som gjorts. Där diskuteras resultatet och tolkas med den valda vårdvetenskapliga 

teorin, Callista Roys adaptionsmodell. Författarna diskuterar även egna reflektioner, 

bakgrundsfakta och annan forskning som inte lyfts i resultatet. 
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Metoddiskussion 

Författarna har valt att söka i databaserna CINAHL Complete, PubMed och Nursing & 

Allied Health Database. Databaserna innehåller studier om omvårdnad, hälsa och 

medicinsk forskning vilket var passande för litteraturstudien och dess syfte 

(https://www.esh.se/bibliotek/att-soka/databaser-och-lankar.html). Författarna sökte med 

ämnesorden Nurses experience, palliative care, family care, family och relatives (Bilaga 

1). Bland de sökorden som användes fanns inga värderande ord. Det medförde att 

minimera risken för att styra resultatet.  

Boolesk sökteknik användes med endast sök-operatoren AND. Författarna valde att inte 

använda sig av OR och NOT av anledning att vi inte fick tillräckligt med träffar tillsammans 

med våra ämnesord när vi gjorde den begränsningen. De slutgiltiga söksträngarna gav många 

sökträffar vilket gjorde att författarna fick läsa igenom en stor mängd studier och fick lägga 

ner mycket tid på det. Till en början upplevdes det som en fördel att få många sökträffar. 

Anledning var att det ansågs bredda perspektivet. Vi gick inte miste om tänkbara studier utan 

fick ett brett urval, det bidrog till en bra grund att stå på. När vi författare sedan diskuterade 

antalet sökträffar förstod vi att det fanns en risk för att vi valde ut studier som kunde styra 

resultatet, när vi fick ett sådant stort utbud. Detta diskuterades efter resultatet hade skrivits 

och korrigerades därför inte.  

Det inkluderades studier som var kvalitativa, kvantitativa samt mixad metod. Det var för 

att inte gå miste om artiklar som kunde knyta an till syftet. När resultatartiklarna sedan hade 

valts ut var sju stycken artiklar kvalitativa, två stycken hade en mixad metod och endast en 

artikel var kvantitativ. Ur artiklarna som hade mixad metod valdes endast ut den kvalitativa 

delen. Den kvantitativa artikeln bidrog inte med mycket till resultatet vilket skapade 

funderingar och reflektion. Skulle valet av artiklarna endast inkluderat studier med kvalitativ 

utgångspunkt för att syftet skulle besvarats mer korrekt? Då kvalitativa studier riktar sig mot 

upplevelser och erfarenheter (Segesten, 2006). 

Eftersom författarnas modersmål är svenska blev det viktigt att översätta artiklarna korrekt 

för att inte misstolka eller felöversätta. Författarna använde sig av lexikon för att översätta 

från engelska till svenska när de inte förstod specifika ord eller meningar. Det söktes upp ord 

som ansågs spegla syftet i svenska MeSH och fick på så vis reda på vilka ord som var mesh 

termer. De ord som inte gick att identifiera som mesh termer användes som fritextsökning. I 

söksträngarna upptäcktes det sedan att vi inte fick några träffar alls eller att vi fick begränsade 

sökträffar om vi använde våra ord som mesh termer i sökningen. Detta ledde till att vi 

tillämpade alla ord som fritextsökning i våra söksträngar. 

https://www.esh.se/bibliotek/att-soka/databaser-och-lankar.html


 
 16 (35) 

 

Urvalet som gjordes på studierna utfördes på så sätt att vi båda sökte de bestämda 

söksträngarna och gick igenom alla rubriker för att inte gå miste om något. Varje abstrakt som 

en författare hade läst och tyckte var bra skulle den andra författaren också läsa. Detta för att 

båda skulle vara överens om vilka resultatartiklar som skulle användas. Författarna ansåg 

även att detta arbetssätt skulle minska risken för att misstolka vårt syfte eller feltolka studiens 

abstrakt. Författarna ansåg även att detta sätt bidrog till att säkerställa kvaliteten på studierna 

som valdes ut. Urvalet blev dock tidskrävande då författarnas söksträngar bidrog till många 

träffar. 

Studierna analyserades genom att skriva ut alla resultatartiklar på papper. Alla studier 

lästes av båda författarna. Markeringspennor i olika färger användes för att kunna markera det 

som skulle användas i studierna, kategorisera det efter färg samt för att även kunna se vem 

som markerade vad. Detta underlättade och effektiviserade analysen betydligt, då det bidrog 

till en tydlig översiktlighet i studierna. Det underlättade även när författarna skulle gå tillbaka 

och dubbelkolla studiernas resultat för att säkerställa att det inte skett missuppfattningar av 

informationen när sammanfattningen av resultatet gjordes i (Bilaga 2). 

När resultatet skulle analyseras och gemensamma teman skulle identifieras visade de sig 

inte vara speciellt tydliga. De var även betydligt svårare att hitta än vad författarna trodde 

utifrån när de läst studierna tidigare. De teman som det resulterade  i var de som utmärkt sig 

mest och berörde på något vis alla artiklar i större eller mindre utsträckning. För att komma 

fram till temana fick båda författarna läsa om resultatdelarna på alla artiklarna igen, för att 

kunna göra en korrekt tematisering samt att påminna oss om vad studierna kom fram till. 

Studierna kategoriseras i flera tänkbara teman för att sedan jämföra fynden i varje studie med 

varandra. Detta var för att finna huvudtemana och smalna ner det till det som berör stora delar 

av sjuksköterskans erfarenheter. 

Vårt ursprungliga syfte var ”Sjuksköterskans upplevelse av mötet med närstående till 

personer som får palliativ vård”. Anledningen till att vi ändrade syftet var att vi upplevde att 

resultatet även berörde sjuksköterskans roll och vad de gör. Vi upplevde att studierna vi hade 

fått fram frångick och speglade inte detta syfte. Det ändrades sedan till ”Sjuksköterskans 

erfarenheter av närstående till personer som får palliativ vård”. Resultatet ansågs spegla 

detta syfte bra och sökorden ansågs även passa till detta syfte. 

Ett globalt perspektiv ville skildras. Av resultatartiklarna hade fem av studierna sitt 

ursprung från USA, vilket kunde riskera att resultatet inte skildrade det globala perspektivet 

på den breda nivå som hade hoppats. Resterande studier berörde länderna Indien, Portugal, 

Storbritannien, Kina och Kanada. Olika länder skildras trots att hälften av studierna är från ett 
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och samma land. Studierna som kom från USA ansågs bidra till en viss variation då det är ett 

stort land och studierna hade sitt ursprung från olika ställen i landet. Författarna anser dock 

trots detta att de skulle varit mer uppmärksamma på detta i urvalet för att få ett ännu bredare 

perspektiv av det berörda ämnet, samt minska risken för att ha påverkat resultatet. 

 Studierna som användes i resultatet skulle ha etiska överväganden enligt Wallengren & 

Henricson (2013), vilket de hade. Majoriteten var även etiskt granskade. Kvaliteten i 

studierna kunde därför säkerställas med hjälp av det. Vi kunde därför säkerställa kvaliteten 

i studierna med hjälp av det. Avslutningsvis har författarna samarbetat bra under arbetets 

gång. Författarna har valt att sitta tillsammans varje dag och skriva för att kunna 

kommunicera och diskutera. Det har varit till stor hjälp att sitta tillsammans för att få ett till 

perspektiv. Samt att kunna diskutera om författarna har olika uppfattningar och tolkningar.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med vår litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av närstående 

till personer inom palliativ vård. I resultatets teman hittade författarna två ämnen som 

genomsyrar hela resultatet. Det första var att sjuksköterskorna var känslomässigt uttömda, 

att gränsen mellan privat och personlig kan vara svår att se. Det andra var 

kommunikationen och hindren som kan uppkomma under kommunikationen. De svåra 

situationerna sjuksköterskorna möter i den palliativa vården tvingar dem att se över sitt 

egna liv. 

Att möta personer i svåra och traumatiska situationer påverkade sjuksköterskorna 

känslomässigt i samband med den stora arbetsbördan och för lite personal. Kombinationen av 

de svåra situationerna tillsammans med arbetsbördan skulle kunna vara en orsak till att 

sjuksköterskorna fick en större känslomässig påverkan än i själva situationen. Vid hälsosam 

arbetsbelastning tror författarna att sjuksköterskorna skulle kunna få bättre förutsättningar och 

återhämta sig psykiskt och emotionellt och därför skulle de kunna minska risken för att 

sjuksköterskorna känner sig så pass känslomässigt uttömda. Att då gränsen mellan privat och 

personlig skulle bli lättare att se om sjuksköterskorna får tid för återhämtning och reflektion. 

Författarna tror att en hälsosam arbetsbelastning och adekvat personalstyrka skulle bidra till 

att sjuksköterskorna får ett större självförtroende och trygghet i att möta närstående i 

utmanande situationer som tidigare nämnt i resultatet.  

Tillsammans med en hälsosam arbetsbelastning är sjuksköterskorna i behov av utbildning 

och redskap för att kunna bearbeta och hantera alla situationer de möts av. Callista Roys 

adaptionsmodell är ett sådant redskap (Roy, 2009). Där kan vi hitta förklaringar till varför det 
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är viktigt att kunna bearbeta och anpassa sig till situationerna som sjuksköterskorna möts av. 

Adaptionsmodellen förklarar även varför närstående kan bete sig utmanande ibland. Om 

närstående inte kan bibehålla en balans komprometteras deras livsprocess vilket gör att de inte 

kan anpassa sig och bearbeta stimuli på ett önskat sätt, vilket då kan bidra till att de 

närstående bemöter sjuksköterskan på opassande sätt. Detta är vanligt vid kris eller 

traumatiska upplevelser och påverkar sjuksköterskans balans. Genom att kunna förstå 

uppkomsten till närståendes beteende kan det bidra till att sjuksköterskan kan anpassa sig 

lättare och bibehålla sin balans. 

I litteraturöversiktens resultat presenteras det att sjuksköterskorna kände sig känslomässigt 

uttömda och att gränsen mellan professionell och privat kan vara svår. Reilly & Jurchak 

(2017) belyser vikten av att ha etikrundor med sina kollegor. Sjuksköterskorna i studien 

upplevde att det kändes skönt att ha ett forum att prata om sina känslor. De kunde tillsammans 

identifiera känslor och ventilera efter stressiga situationer på arbetsplatsen. De kunde 

tillsammans identifiera varför och i vilka situationer moralisk stress kunde förekomma. 

Diskussionerna blev ögonöppnare och sjuksköterskorna kunde se situationer från ett annat 

perspektiv. Att samlas och ha dessa etikrundor stärkte även teamet, deras kommunikation och 

samarbete med varandra blev bättre. Sjuksköterskorna kände sig uppmärksammade och 

betydelsefulla.  

Författarna anser att etikrundor kan hjälpa sjuksköterskorna att kunna hantera sina känslor 

bättre. Enligt adaptionsmodellen innebär det att sjuksköterskan gör medvetna val både 

individuellt och i teamet som etikrundorna sker (Roy, 2009). Sjuksköterskan måste både 

hantera yttre och inre intryck för att uppnå balansen vilket reflektion och samtal i etikrundor 

skulle kunna uppnå. 

Författarna anser att det finns en risk för sjuksköterskorna och deras känsla av att vara 

uttömda. Om sjuksköterskorna inte får hjälp med att hantera sina känslor kan det leda till 

utbrändhet. I en studie av Bianchi & Brisson (2019) framkommer det att sjukvårdspersonalen 

anser att jobbet är den största orsaken till symtom av utbrändhet.  

Författarna diskuterade att utbrändhet påverkar samhället och ekonomin. Vi tolkar den 

känslomässiga utmattningen att det är en stor bidragande faktor till varför sjuksköterskor 

blir sjukskrivna. 

Vi upplever att samhället har en bild av att sjuksköterskeyrket är ett slitsamt yrke både 

fysisk och psykiskt. Media spelar upp en stor bild av sjuksköterskor som går på knäna, att det 

råder stor personalbrist och att sjuksköterskorna är underbetalda. Med få resurser i arbetet kan 

det vara svårt att göra den anpassningen vilket kan leda till att sjuksköterskans adaptionsnivå i 
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livsprocessen komprometteras eller är i risk för att komprometteras, likt de närstående när de 

befinner sig i kris eller trauma. Om adaptionsnivån riskerar att komprometteras är personen i 

behov av snabbt förändring för att kunna återfå balansen. Adaptionsnivåerna påminner om 

hur en känslomässig utmattning och otillräckliga resurser kan leda till utbrändhet. Genom att 

diskutera detta tillsammans med adaptionsmodellen fick vi en djupare förståelse för hur svårt 

det kan vara att bli frisk efter utbrändhet. 

I litteraturstudiens resultat handlade hindren i kommunikationen om att de närstående inte 

ville acceptera nuvarande situationen de var i. Hindren kunde även uppstå när 

sjuksköterskorna upplevde sig osäkra i sin roll eller ville skydda de närstående från de som 

skulle hända. Dessa hinder kunde ofta uppstå på grund av bristande planering och att 

kommunikationen inte var tillräcklig (Schulman-Green, McCorkle, Cherlin, Johnson-Hurzeler 

& Bradley, 2005).  

Människor är sociala och genom kommunikation delar de känslor och attityder (Borhani, 

Loghmni, Abaszadeh & Mahmoodi, 2018). Kommunikation är ett redskap som används för 

att effektivisera, bli förstådd, få stöd och uppnå nödvändiga mål som hälsa, tillväxt och 

överlevnad. Brist på god kommunikation kan orsaka både stress och ångest spänning för både 

sjuksköterskor och närstående. För att sjuksköterskan ska få en inblick i  de närståendes 

livsvärld kan ett samtal med fenomenologisk inriktning vara väsentligt. Ett fenomenologiskt 

samtal grundar sig i att sjuksköterskan ska vara följsam, ställa öppna frågor, lyssna, spegla 

känslor och hjälpa den närstående att förstå sin situation. Ett fenomenologiskt samtal ger den 

närstående möjlighet till reflektion relaterat till sin egen livssituation (Eide & Eide, 2009). 

 

Kliniska implikationer  

Resultatet i studien belyser olika delar relaterat till sjuksköterskans erfarenheter av 

närstående till personer som får palliativ vård. Författarna hoppas att litteraturöversikten 

kommer bidra till att relationen mellan sjuksköterskan och närstående blev personlig på 

gott och ont. Sjuksköterskan kände sig känslomässigt utmattad av anledning att de kom de 

närstående nära och fick möta mycket negativa känslor, frustration och hjälplöshet. Det var 

svårt att upprätthålla en professionell roll. Teamets betydelse var viktig för att kunna 

hantera känslorna vilket stärker teamet. Vetskapen om sjuksköterskans känslor i denna 

studie kan bidra till att sjuksköterskorna får handledning för att få redskap för att kunna 

hantera sina känslor i arbetet. Författarna ser även att det skulle vara viktigt att 

sjuksköterskorna fick utsatt tid tillsammans för att reflektera. 

Kommunikation och information till de närstående är också en viktig del i resultatet.  
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För att sjuksköterskorna ska kunna bemöta de närstående på ett bra sätt krävs det att de har 

rätt verktyg för att kunna kommunicera. Att lägga mer fokus på samtalsträning på 

sjuksköterskeutbildningen skulle kunna gynna framtida utmanande möten. 

I resultatet presenteras också hinder i mötet med närstående. De närstående befinner sig i kris 

och beter sig ibland på olämpliga sätt av den anledningen. Sjuksköterskorna behöver även där 

få stöd i att bemöta människor i kris och kunna hantera det. Även här är det viktigt att få stöd 

av teamet och vägleda varandra. 

Tidsbrist är ett stort problem för att kunna ge den vård som sjuksköterskorna önskar. 

Författarnas förhoppning är att sjuksköterskornas arbetsbörda och bemanning ses över. Detta 

för att bidra till att sjuksköterskor får känna att de har tillräckligt med tid för de närstående. 

Det skulle innebära att sjuksköterskor kan hjälpa närstående i sin kris samtidigt som de har tid 

att reflektera och få möjlighet att konsultera andra sjuksköterskor. Minskad arbetsbörda och 

ökad bemanning skulle bidra till en ökad patientsäkerhet, bättre närståendeomsorg samt bättre 

arbetsvillkor och välbefinnande för sjuksköterskor. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Litteraturöversikten handlar om sjuksköterskans erfarenheter av närstående till personer 

som får palliativ vård. I mötet tar kommunikation en stor plats, speciellt kommunikationen 

med personer som befinner sig i en kris och stora livsförändringar. Att kunna bemöta 

personer som kanske inte alltid har möjlighet att ta in det som verbalt förmedlas kan vara 

svårt. Ett vidare forskningsområde kan vara hur kommunikationen ser ut mellan 

sjuksköterskor och närstående samt hur den kan förbättras. 

Sjuksköterskorna inom palliativ vård möter svåra situationer varje dag i sitt yrke. Ett 

till fortsatt forskningsområde kan vara att undersöka hur sjuksköterskor hanterar och 

bearbetar svåra situationer samt hur det påverkar deras privatliv. Författarna anser att dessa 

fortsatta kvalitativa forskningsområden skulle bidra till en ökad förståelse för 

sjuksköterskans yrke, hälsa och välbefinnande.  

 

Slutsats 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av de närstående 

till personer som får palliativ vård. I resultatet beskrivs det hur sjuksköterskans 

erfarenheter av relationen till de närstående påverkar sjuksköterskerollen. Sjuksköterskan 

blev ofta känslomässigt utmattad i den nära relationen. Sjuksköterskans erfarenheter av 
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hinder och stödjande insatser presenteras. Vikten av att ha tid för att kunna bedriva en bra 

närståendeomsorg är också ett tema i resultatet. Resultatet bidrar till ökad förståelse för 

sjuksköterskans erfarenheter och medvetandegör problematiken. 
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Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 
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Nurses experience AND 

[MH] Palliative Care AND 

[MH] Family care AND 
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52 2009 – 2019 
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C., Macintosh, J. L. B., & 

Luthy, K. E. (2018) 

 

Chan, H. Y. L., Lee, L. H., 
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Leung, D., Blastorah, M., 

Nusdorfer, L., Jeffs, A., 
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L., & Rose, L. (2015) 
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Nurses experience AND 

[MH] Palliative care AND 
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Sandberg, A., Fernandes, O., 

& Apóstolo, J. (2018). 

 

Peterson, J., Johnson, M., 

Apmann, L., Chang, P-C., 

Kershek, S., Scherr, C., Ogi, 

M., & Pincon, D. (2010). 
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Nursing & Allied Health 
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Nurses experience AND 

[MH] Palliative care AND 

[MH] Family care 

277 2009 – 2019 
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Peer reviewed 

 

32 19 Arbour, R. B., & Wiegand, 

D. L. (2014) 

 

Beckstrand, R. L., Collette, 

J., Callister, L., & Luthy, K. 

E. (2012) 

CINAHL Complete 
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[MH] “Palliative care” 

AND [MH] family AND 

nurses experience 

366 2009 – 2019 

Abstract 
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Peer reviewed  

57 31 Pavlish, C., & Ceronsky, L. 

(2009) 

Sekundärsökning utfördes 

på artikeln 

Dosser, I., & Kennedy, C. 

(2012). Family carers´ 

experiences of support at 

the end of life: carers´ and 

health professionals´ views, 

International Journal of 

Palliative Nursing, 18(10), 

491-497. Hämtad från 

databasen CINAHL 

Complete. 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Arbour, R. B., & 

Wiegand, D. L. 

Self-described 

nursing roles 

experienced 

during care of 

dying patients and 

their families: A 

phenomenological 

study 

2014 

USA 

Intensive and 

Critical Care 

Nursing 

Syftet med studien var att 

förstå upplevelsen av 

sjuksköterskor inom 

akutsjukvården och deras 

erfarenhet att förstå 

uppfattningen om aktiviteter 

och roller när de vårdar 

patienter och familjer som 

genomgår en transition från 

akutsjukvård till palliativ 

vård och till sist vård i livets 

slut 

Metod: Kvalitativ. 

 

Urval: 19 

akutvårdssjuksköterskor. 

 

Datainsamling: Intervjuer. 

 

Dataanalys: Tematisk 

analys enligt Colazzi. 

I studien belyser sjuksköterskorna 

vikten av att utbilda familjen. Förklara 

hur effekten av olika läkemedel eller 

vad som kan förväntas när 

dödsögonblicket inträffar. Att 

uppmuntra de anhöriga att vara 

närvarande för både deras och 

patientens skull. Att hjälpa de 

anhöriga att acceptera situationen, 

skydda dem och skapa positiva 

minnen. Att stödja de anhöriga och 

vara deras språkrör när de ska fattas 

olika slags hälsovårdsbeslut. Att vara 

ett emotionellt stöd och uppmuntra. 
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Beckstrand, R. L., 

Collette, J., Callister, L., 

& Luthy, K. E. 

Oncology Nurses' 

Obstacles and 

Supportive 

Behaviors in End-

of-Life Care: 

Providing Vital 

Family Care 

2012 

USA 

Oncology Nursing 

Forum 

Syftet med studien var 

att  bestämma effekterna av 

hinder och 

stödjande  beteende inom 

vård i livets slut upplevt av 

onkologisjuksköterskor 

Metod: Mixad metod. 

 

Urval: 28 erfarna 

onkologisjuksköterskor 

från tre olika sjukhus i en 

väststat. De kvalitativa 

resultaten användes. 

 

Datainsamling: 

Frågeformulär. 

 

Dataanalys: Efter 

inlämning av 

frågeformulären lades 

resultaten in i SPSS version 

18. 0. Deskriptiv statistik. 

Studien presenterar hinder och 

svårigheter som kan dyka upp i 

vårdandet i livets slutskede. Det kan 

vara att ta hand om oroliga 

familjemedlemmar som inte kan 

acceptera eller är för optimistiska 

gällande den dåliga prognosen som 

patienten har. Ett annat hinder var om 

sjuksköterskan behövdes någon 

annanstans och kunde därför inte lägga 

all tid på patienten och deras familj. 

Studien presenterar även stödjande 

bemötande. 
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Beckstrand, R. L, Mallory, 

C., Macintosh, J. L.B., & 

Luthy, K. E. 

Critical Care 

Nurses' 

Qualitative 

Reports of 

Experiences With 

Family Behaviors 

as Obstacles in 

End-of-Life Care 

2018 

USA 

Dimensions of 

Critical Care 

Nursing 

 

Syftet med studien var att 

finna tydliga teman när 

akutvårds sjuksköterskor 

delar sina hinder när det 

gäller att tillhandahålla vård i 

livets slutskede till patienter 

och familj 

Metod: Mixed metod 

 

Urval: 2000 randomiserade 

deltagare från American 

Association of Critical-

Care Nurses. 

Kvalitativa resultat. 

 

Datainsamling: 

Frågeformulär. 

 

Dataanalys: Svaren 

analyserades individuellt 

och kodades och delades 

därefter in i olika teman. 

 

I Studiens resultat uppkom åtta teman.  

1. Att familjen inte accepterade 

prognosen och var i förnekelse. 

 

2. Att familjen inte respekterade 

patientens önskemål. 

 

3. Att familjen bestämmer över 

vården. 

 

4. Att familjemedlemmar har ett 

olämpligt beteende. Som hot och 

mobbing, vilket kan skapa hinder när 

sjuksköterskan ska vårda patienter. 

 

5. Att det inte fanns någon lagligt 

utsedd lagligt utsedd familjemedlem 

som kunde ta beslut angående vården 

kring patienten. 

 

6. Familjemedlemmar som undviker 

patienten eller vårdpersonalen. 

 

7. Familjemedlemmar som var 

okunniga och inte förstod vad vård i 

livets slutskede innebär. 

 

8. Familjemedlemmar som tjänar 

ekonomiskt på att hålla patienten vid 

liv för egen vinning.  
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Chan, H. Y. L., Lee, L. H., 

& Chan, C. W. H. 

The perceptions 

and experiences of 

nurses and 

bereaved families 

towards 

bereavement care 

in an oncology 

unit 

2012 

Kina 

Supportive care in 

cancer 

Syftet är att utforska 

uppfattningarna och 

upplevelserna av 

närståendeomsorg hos 

sjuksköterskor och sörjande 

närstående i en onkologi 

enhet i Hong Kong 

Metod: Kvalitativ. 

 

Urval: Sjuksköterskor och 

närstående var rekryterade 

från en onkologienhet i ett 

lokalt regionalt sjukhus. 

 

Datainsamling: Intervjuer. 

 

Dataanalys: Inspelade 

intervjuer som 

transkriberades. Kvalitativ 

innehållsanalys 

genomfördes. 

Sjuksköterskornas perspektiv visade 

att god närståendeomsorg var att 

informera familjen om patientens 

tillstånd. Den fysiska miljön tros även 

ha betydelse för familjen. 

Sjuksköterskorna beskrev även att det 

var känslomässigt utmattade att ta 

hand om patient och 

familj.  Sjuksköterskorna var trots det 

medvetna om att de behövde agera 

som ett stöd för familjen och behövde 

åsidosätta sina egna känslor. 

Sjuksköterskorna ansåg också att de 

behövde få mer utbildning gällande 

närstående omsorg. 

Dosser, I., & Kennedy, C. Family carers' 

experiences of 

support at the end 

of life: carers' and 

health 

professionals´ 

views 

Storbritannien 

2012 

International 

Journal of 

Palliative Nursing 

Syftet är att undersöka det 

nuvarande stödet som erbjuds 

vårdare nära livets slut i 

akutsjukhus miljö, i syfte 

med att implementera 

förändringar för att förbättra 

detta område 

Metod: Kvalitativ. 

 

Urval: Två stycken 

akutavdelningar på en 

storstads 

universitetssjukhus. Det 

deltog 13 stycken 

närståendevårdare, tre 

stycken specialister i 

palliativ vård, 23 

sjuksköterskor samt två 

ansvariga sjuksköterskor 

från de berörda 

avdelningarna. 

 

Datainsamling: Intervjuer 

och fokusgrupper. 

 

Dataanalys: Transkribering 

på inspelningar från 

intervjuer och fokusgrupper 

samt kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Studien ger insikt i vårdens 

uppfattningar och behov i livets 

slutskede och dess utmaningar för 

personal på akutavdelningarna. Ett 

stort tema som kom fram innehåller 

frågor kring kommunikationen mellan 

vårdpersonal och närstående. 
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Leung, D., Blastorah, M., 

Nusdorfer, L., Jeffs, A., 

Jung, J., Howell, D., 

Fillion, L., & Rose, L. 

Nursing patients 

with chronic 

critical illness and 

their families: a 

qualitative study. 

2015 

Kanada 

British Association 

of Critical Care 

Nurses 

Syftet med studien var att 

skapa ytterligare förståelse 

för sjuksköterskors 

upplevelser av patienter med 

kronisk kritisk sjukdom och 

deras familjer 

Metod: Kvalitativ. 

 

Urval: 16 akutvårds 

sjuksköterskor. 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Dataanalys: Analytisk 

metod av Thornes´s 

tolkande metod. 

Studiens huvudtema var att 

sjuksköterskorna utvecklade en känsla 

av inre spänning. Anledningen till det 

var att de hade kunskap om patientens 

dåliga tillstånd. Den inre spänningen 

berodde på att de kände sig ansvariga 

för att bibehålla hoppet hos familj och 

patient men samtidigt ge dem aktuell 

information om prognosen. Att behålla 

familjens förtroende uttryckte dem 

också var en utmaning. Hur familjen 

ska engageras i samtalet om en värdig 

död. Sjuksköterskorna upplevde 

begränsningar. De kunde inte agera på 

sina instinkter, detta på grund av 

teamets dynamik eller begränsad 

kommunikation med teamet och 

familjen. 
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Parola, V., Coelho, A., 

Sandgren, A. Fernandes, 

O & Apóstolo, J. 

Caring in 

Palliative Care: A 

Phenomenological 

Study of Nurses' 

Lived Experiences 

2018 

Portugal Journal of 

Hospice and 

Palliative Nursing 

Att beskriva upplevelser från 

sjuksköterskor som vårdar i 

en palliativ vårdenhet 

Metod: 

Kvalitativ. 

 

Urval: 

Sjuksköterskorna som 

deltar ska ha jobbat minst 

ett år inom palliativ vård. 

 

Datainsamling: Intervjuer. 

 

Dataanalys: 

Transkribering och 

fenomenologisk 

beskrivande metod. 

I studien hittade författarna 5 teman. 

1.Upplevelser centrerade i relationen 

med andra. Mellan familj och 

sjuksköterska skapades en slags 

partner relation som var stöttande. 

2.Upplevelser centrerade i relationen 

med en själv. 

Genom att ta hand om familj och 

patient i den palliativa vården, 

upplevde sjuksköterskorna att de såg 

livet genom nya ögon. 

3.Utmattande upplevelser. 

Sjuksköterskorna försökte distansera 

sig själva som ett känslomässigt 

skydd. Det visade sig vara svårt på 

grund av de banden sjuksköterskan 

skapar med familjerna. 

4. Givande upplevelse. 

Den känslomässiga påfrestningen 

balanseras upp med igenkännandet 

och känslan av meningsfullhet.  

5. Teamet som pelaren för 

upplevelsen. 

Teamet delar känslor, åsikter, oro, titel 

och även avslappnande stunder. Det 

bidrog till ökat välbefinnandet för 

individen och stärkte även teamet. 
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Pavlish, C., & Ceronsky, 

L 

Oncology Nurses' 

Perceptions of 

Nursing Roles and 

Professional 

Attributes in 

Palliative Care 

2009 

USA 

Clinical Journal of 

Oncology Nursing 

Syftet med studien var att 

utforska onkologi 

sjuksköterskans 

perspektiv  av palliativ vård 

genom berättande analyser 

från deltagarnas 

livserfarenhet 

Metod: Kvalitativ. 

 

Urval: 33 stycken 

onkologisjuksköterskor. 

 

Datainsamling: Intervjuer. 

 

Dataanalys: En narrativ 

innehållsanalys som 

transkriberas och 

kategoriseras. 

Resultatet i studien visade att 

sjuksköterskorna upplevde att det var 

viktigt att hjälpa familjemedlemmar 

att stärka deras självförtroende för att 

kunna ta hand om patienten i hemmet. 

Även att förbereda familjen på 

sorgeprocessen och att få familjen att 

acceptera patientens önskemål. 

Sjuksköterskorna upplevde att de var 

en mellanhand i kommunikationen 

mellan familj och patient. 

Sjuksköterskorna belyste även deras 

upplevelse av betydelsen att vara 

närvarande och tillgänglig. En 

sjuksköterska nämner även att hon 

känner sig hedrad över att ha varit med 

under hela processen. 

Peterson, J., Johnson, M., 

Apmann, L., Chang, P-C., 

Kershek, S., Scherr, C., 

Ogi, M., & Pincon, D.  

What is it so 

stressful about 

caring for a dying 

patient? A 

qualitative study 

of nurses' 

experiences 

2010 

USA 

International 

Journal of 

Palliative Nursing. 

Sjuksköterskans erfarenheter 

och specifika oro för att ta 

hand om en döende patient 

Metod: Kvalitativ. 

 

Urval: Snöbollsteknik. 15 

stycken deltagare, både 

sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter. 

 

Datainsamling: Intervjuer 

och enkät. 

 

Dataanalys: Kategorisering 

av teman från intervjuerna 

och enkäterna. Ny intervju 

utifrån teman som 

uppkommit. Narrativ 

innehållsanalys. 

I studien upplevde sig 

sjuksköterskorna bekymrade över att 

hinna ta hand om och uppmärksamma 

familjens behov. På grund av 

erfarenhetsbrist oroade de sig för att 

säga fel saker eller att inte kunna 

behålla ett professionellt 

avståndstagande. Sjuksköterskorna 

tyckte många gånger att de hade mer 

fokus på familjen än patienten. De 

ville ta hand om och hjälpa familjen 

hantera faktumet att förlora en 

närstående. Initiera samtal med 

patienten och familjen upplevdes 

ibland svåra. Familjekonflikter var ett 

exempel på sådana situationer. 

Sjuksköterskorna kände sig ofta 

tvungna att medla i konflikten. Även 

om det kan upplevas obekvämt för 

sjuksköterskan är det viktigt att kunna 

adressera obekväma frågor med 

familjen. 
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Tripathy, S., Routray, P. 

K., & Mishra, J. C. 

Intensive Care 

Nurses' Attitude 

on Palliative and 

End of Life Care 

2017 

Indien 

Indian Journal of 

Critical Care 

Medicine 

Att undersöka kunskaper, 

attityder och övertygelser hos 

intensivvårdssjuksköterskor i 

östra Indien 

Metod: Kvantitativ. 

 

Urval: Två olika 

intensivvårdsutbildningar 

för sjuksköterskor. 

 

Datainsamling: 

Frågeformulär efter en 20 

minuter lång föreläsning 

om lindrande intensivvård. 

 

Dataanalys: Data fördes in i 

ett excelark och 

analyserades. Deskriptiv 

statistik. 

I studien kunde de se att 81,9% av 

sjuksköterskorna höll med om att de 

borde vara involverade i samtalet med 

familjen om vård i livets slutskede. 

62,3% av sjuksköterskorna kände att 

de borde vara en av de första att starta 

det samtalet med familjen. Endast 

40,6% av sjuksköterskorna hade 

upplevt att de hade varit delaktiga eller 

hade sett andra som varit delaktiga. 

Religion och känslomässiga 

närstående var det 72,5 % av 

sjuksköterskorna som ansåg att det 

ledde till fördröjningar i samtal och 

genomförande av palliativ vård. 

Nästan 37% tyckte att närstående till 

patienterna skulle få fullständiga 

besöksrättigheter i livets slutskede. 

 

 


