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Sammanfattning 

Bakgrund: En av den palliativa vårdens hörnstenar är stöd till närstående och 

Hälso- och sjukvårdslagen anger att sjuksköterskan har ett ansvar för att främja goda 

kontakter med patient och närstående Sjuksköterskor har beskrivit att de känner en 

osäkerhet kring hur de ska ge emotionellt stöd till närstående. Emotionellt stöd 

innebär att visa empati, omtänksamhet, tillit och förtroende samt att finnas till för 

en annan människa vid svåra situationer. Familjecentrerad vård innebär att fokusera 

på de närstående och den sjuke och familjen ska ses som en helhet. 

Syftet: Att beskriva de närståendes upplevelser av det emotionella stöd som 

sjuksköterskan ger dem vid palliativ vård vid livets slutskede inom äldreomsorgen. 

Metod: Examensarbetet genomfördes som en litteraturöversikt. Artiklar söktes i 

databaserna Pubmed och Cinahl med sökord som motsvarade syftet. 15 artiklar av 

kvalitativ och kvantitativ ansats kvalitetsgranskas och artiklar med medelhög och 

hög kvalitet inkluderades. Artiklarna analyserades genom att söka efter likheter och 

skillnader som sedan sammanställdes i kategorier.  

Resultat: Kommunikation och rådgivning befrämjade emotionellt stöd. 

kommunikation och rådgivning var viktigt att sjuksköterskorna utförde och god 

erfarenhet och kunskap inom området samt att tillräckligt med information gavs till 

de närstående gällande den sjukes situation. Rådgivning var viktig för att få 

förståelse kring vårdsituationen och för att kunna delta i och samarbeta tillsammans 

i omvårdnaden av den sjuke. Avlastning och stöd av hälso- och sjukvårdspersonal i 

vardagen bidrog även det till emotionellt stöd. Avsaknad av emotionellt stöd bidrog 

till att de närstående kunde bli lidande av psykisk ohälsa. 

Slutsats: Familjecentrerad vård är en användbar modell som kan främja 

emotionellt stöd hos närstående. Sjuksköterskan behöver dela med sig av sin 

kunskap till de närstående för att de ska bli mer delaktiga i vården av den sjuke. 

Nyckelord: Emotionellt stöd, Litteraturöversikt, Närståendes upplevelser, Palliativ 

vård, äldreomsorg. 

 



 

 

Abstract 

Background: One of the cornerstones of palliative care is support for next of kins 

and the Health Care Act states that the nurse has a responsibility to promote good 

contact with the patient and close relatives. Nurses have described that they feel 

uncertain about how to provide emotional support. Emotional support means 

showing empathy, caring and trust as well as being present to another person in 

difficult situations. Family-centered care means focusing on the next of kins and the 

patient and the family should be seen as a whole. 

Aim: To describe the relatives' experiences of the emotional support provided by 

the nurse in palliative care at the end of life in the elderly care. 

Methods: The study was conducted as a literature review. Articles were searched 

in the Pubmed and Cinahl databases with keywords derived from the purpose. 15 

articles of qualitative and quantitative approach were quality appraised and articles 

of medium and high quality were included. The articles were analyzed by searching 

for similarities and differences which were then compiled into categories. 

Results: Communication and counseling promoted emotional support. 

Communication and counseling was important that the nurses performed and good 

experience and knowledge in the subject and that sufficient information was given 

to the relatives regarding the situation of the patient. Counseling was important to 

gain an understanding of the care situation and to be able to get involved in the care 

situation and collaborate together in the care of the sick person. Relief and support 

from health professionals in everyday life also contributed to emotional support. 

Lack of emotional support helped the relatives to suffer from mental illness. 

Conclusion: Family-centered care is a useful model that can promote the 

emotional support of next of kins. The nurse must share her knowledge to the 

relatives so that they become more involved in the care of the sick person. 

Keywords:  Emotional support, Literature review, Next of kin's experiences, Older 

people's care, Palliative care 
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Inledning 

Sjuksköterskans ansvar inom palliativ vård vid livets slutskede är att se hela 

människan, det vill säga, fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt samt att kunna ge 

god vård genom att lindra smärta och ge välbefinnande. Författarna har under sin 

verksamhetsförlagda utbildning noterat att den psykiska, sociala och existentiella 

dimensionen vid vård i livets slut tycks vara eftersatt och att sjuksköterskor tycks 

uppleva att denna dimension är svår att möta. Vi har under vår verksamhetsförlagda 

utbildning även noterat att de närstående till den sjuke är en viktig del i den palliativa 

vården i livets slutskede. Vi vill därför fördjupa oss i hur de närstående upplever det 

emotionella stöd som sjuksköterskan ger dem vid palliativ vård i livets slutskede. 

Bakgrund 

Palliativ vård består av två faser, den tidiga fasen och den sena fasen. Den tidiga 

fasen är även den långvariga fasen. Där ska behandling och undersökningar 

fortfarande ske och den betydelsen av att minska obehag och lindra symtom är 

viktig. Den senare fasen, som benämns vård vid livets slutskede är en kort fas som 

oftast varar i några dagar men även upp till några månader. I denna fas fokuseras 

vården på att patienten ska uppleva god livskvalitet utifrån situationen samt på 

symtomlindring. I båda faserna är stödet till närstående viktigt då de befinner sig i 

en sårbar situation där deras sjuke familjemedlem kan vara svårt sjuk och de 

närstående i den senare fasen ska förbereda sig på den sjukes död (Vårdhandboken, 

2019).  

Svenska palliativregistret (2019);Socialstyrelsen (2013);World Health 

Organization, (2019);Vårdhandboken, (2019) använder sig av ordet närstående och 

närståendestöd inom den palliativa vården och närståendestöd är en av de fyra 

hörnstenarna i den palliativa vården. Den sjuke familjemedlemmen är den som tar 

emot omsorg, vård och stöd. I denna litteraturöversikt definieras den som vårdar den 

sjuke som den närstående. 

Närståendestöd innebär att hälso- och sjukvårdspersonal ger stöd till de närstående 

så att de ska kunna hantera situationen bättre och att kunna ge ett bra stöd till deras 
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sjuke familjemedlem. Närståendestödet syftar även till att de närstående ska hinna 

med sig själva och klara av vardagen som kan vara svår. Stödet syftar vidare till att 

de närstående ska kunna hantera sorgen och tankarna kring att den sjuke kan vara 

svårt sjuk och befinner sig i livets slutskede eller sorgen efter att den sjuke har 

avlidit. Närståendestödet är viktigt för att förebygga psykisk ohälsa och för att de 

närstående ska hantera situationen bättre för att kunna leva vidare i denna svåra 

situation. Ett gott stöd under vårdtiden har visat sig leda till att närstående har fått 

en bättre chans kunna hantera denna tiden under sjukdomstiden bättre och tiden efter 

dödsfallet (Socialstyrelsen, 2016b;Socialstyrelsen, 2013;Palliativa registret, 2019; 

Wong & Wai-Chi Chan, 2006; Borstrand & Berg, 2009). Enligt Socialstyrelsen 

(2010b) definieras ordet närstående som en person som den sjuke anser sig ha en 

nära relation till. 

World Health Organization (2019) beskriver att palliativ vård innebär att förbättra 

livskvaliteten för den sjuke och deras närstående genom att i god tid urskilja fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella problem vid obotlig och livshotande sjukdom. 

Socialstyrelsen (2013) beskriver att god palliativ vård innebär att fokusera på den 

sjukes individuella behov och stöd till närståendes medverkan. Enligt Strang, 

Henoch, Danielson, Browall, & Melin-Johansson. (2014);World Health 

Organization, (2019); Vårdhandboken, (2019); Socialstyrelsen, (2013)  utgår den 

palliativa vården från de fyra hörnstenarna symtomlindring, teamarbete, 

kommunikation och relation samt stöd till närstående. Symtomlindring innebär att 

den palliativa vården ska vara ett steg före med att upptäcka och analysera svåra 

symtom och sedan lindra dessa. Dessa svåra symtom kan vara såväl fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella. Vid symtomlindring är det viktigt att respektera 

den sjukes integritet och autonomi. Teamarbete innebär att olika professioner 

arbetar tillsammans utifrån den sjukes behov. Inom teamet är det viktigt att det finns 

tydliga mål att samarbeta mot samt en tydlig ansvarsfördelning för att uppnå en god 

symtomlindring och god livskvalitet under livet slutskede för den sjuke och dess 

närstående. Kommunikation innebär att ha en god dialog mellan hälso- och 

sjukvårdspersonalen inom det palliativa vårdteamet, den sjuke och de närstående. 

Kommunikationen bör innefatta information, förståelse för den sjuke och den 
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närståendes situation, tillit och stöd. Kommunikationen mellan sjuksköterskan, den 

sjuke och den närstående bidrar till att den sjuke och den närstående ska få möjlighet 

att kunna hantera känslomässig och emotionell oro. Detta styrks även av Strang et 

al., (2014) att det är viktigt med kommunikationen. 

Svenska Palliativregistret är ett kvalitetsregister som syftar till att förbättra vården 

inom palliativ vård i livets slutskede. I registret rapporterar hälso- och 

sjukvårdspersonalen hur vården har fungerat vid vård i livets slutskede, till exempel 

hur symtomlindringen fungerat och om brytpunktssamtal har genomförts vid 

övergången till sen palliativ fas. Enligt Svenska Palliativregistret (2018) avlider 

varje år 90 000 människor i Sverige och av dessa avlidna är det 80 % som vårdas 

inom palliativ vård. Rapporterna från registret visar att under år 2018 var det 19 600 

av de avlidna inom palliativ vård som bodde på vård- och omsorgsboenden för äldre. 

Inom hemsjukvården avled ungefär 13 000 personer som vårdats inom palliativ vård 

(Svenska Palliativregistret, 2018). 

Vård- och omsorgsboenden och hemsjukvård  

Enligt Socialstyrelsen (2016a) beskrivs vård- och omsorgsboende som en bostad 

eller plats för äldre personer som är i behov av olika insatser i form av vård och 

omsorg samt särskilt stöd. På ett vård- och omsorgsboende ges de äldre möjlighet 

att bo i en trygg och lugn miljö där de har tillgång till service och omvårdnad dygnet 

runt. Att flytta in på ett vård- och omsorgsboende innebär att äldre personer som 

behöver stöd i sin vardag får egen lägenhet där det finns tillgång till omvårdnad och 

hälso- och sjukvårdspersonal dygnet runt. Den sociala omsorgen på ett vård och 

omsorgsboende regleras av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och hälso- och 

sjukvården regleras av Hälso- och sjukvårdslag (HSL, SFS 2017:30). 

Hemsjukvården regleras av HSL (SFS 2017:30) och enligt Fermann och Naes 

(2008) utgör äldre människor en stor del av hemsjukvårdens patientunderlag och 

troligtvis kommer det underlaget att öka då tillgången till vård- och omsorgsboenden 

minskar. I hemsjukvården arbetar olika hälso- och sjukvårdsteam och dessa team 

består framför allt av sjuksköterskor och övrig hälso- och sjukvårdspersonal, till 
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exempel fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister och läkare. Inom hemsjukvården 

tillgodoses specifik hälso- och sjukvård och omvårdnad i patientens hem, vilket 

innebär att sjuksköterskan kommer hem till patienten för att göra bedömningar av 

olika sjukdomstecken. Sjuksköterskan samarbetar med det övriga hälso- och 

sjukvårdsteamet för att genomföra olika vård- och behandlingsinsatser. Som 

sjuksköterska i hemsjukvården är det viktigt att visa förståelse, bevara den äldres 

integritet och värna om deras privatliv. 

Emotionellt stöd vid livets slutskede 

Enligt Hjort (2016) uppstår, hos både den sjuke och de närstående, existentiella 

frågor i livets slutskede då personerna ofta söker svar på tankar och funderingar 

kring sin existens. Ofta uppkommer olika frågor och funderingar i denna process i 

livets slutskede, gällande det levda livet och funderingar kring meningen med livet. 

(Ronaldson, Hayes, Aggar, Green & Care,2012; Malm, 2016) beskriver att själsligt 

lidande är en viktig del att känna till som sjuksköterska då människan ska ses som 

en helhet med tre dimensioner: kropp, själ och ande. Nuraini, Andrijono, Irawaty, 

Umar och Gayatri (2018) beskriver att det är viktigt att lindra lidande i denna process 

som den sjuke och de närstående genomgår i livets slutskede och att det emotionella 

stödet behöver tillgodoses och tillfredsställas med olika åtgärder. Norell Pejner och 

Brobeck (2018) beskriver att det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen ska 

finnas i hemmet som stöd till den sjuke och de närstående och främja sociala 

relationer genom att förebygga ensamhet och isolering. Emotionellt stöd innebär att 

man ska finnas där som stöd genom att hjälpa den sjuke och de närstående att hantera 

olika känslor och finnas där i hemmet i form av närvaro och trygghet. 

Emotionellt stöd, även kallat känslomässigt stöd, beskrivs av Tsai och Tsai (2011) 

och innebär att visa empati, omtänksamhet, tillit och förtroende samt att finnas till 

för en annan människa vid svåra situationer. Stoltz, Willman och Udén (2006) och 

Norell Pejner och Brobeck (2018) beskriver att det är viktigt att ges möjlighet att 

dela med sig av sina känslor som närstående till hälso- och sjukvårdspersonal för att 

kunna få stöd i form av närvaro, uppleva emotionellt stöd och hantera olika 

situationer bättre. Enligt Cronfalk, Ternestedt och Strang (2009) kan emotionellt 
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stöd även förstärkas genom kroppslig kontakt där sjuksköterskan använder sig av 

taktil massage för att bekräfta och skapa ett lugn vid livets slutskede. Detta beskrivs 

även av Socialstyrelsen (2013) som anger att massage kan vara en åtgärd för att 

lindra olika symtom som oro, ångest och smärta. 

Hudson, Trauer, Kelly, O’Connor, Thomas, Zordan och Summers (2013) menar att 

det även är viktigt för de närstående att få emotionellt stöd efter att den sjuke har 

avlidit. Stödet är viktigt för att förebygga psykisk ohälsa i form av depression då 

stor ensamhet och tomhet kan infinna sig i en sådan sårbar situation. Närvaro i form 

av att ge känslan av emotionellt stöd i denna process har visat sig ha god effekt. 

 Sjuksköterskans ansvar inom palliativ vård 

Enligt HSL (2017:30) ska närstående ges möjlighet att delta i den individuella 

planen för omvårdnad samt ges möjlighet att kunna ge synpunkter på den framtida 

vårdsituationen. HSL anger vidare att sjuksköterskan har ett ansvar för att främja 

goda kontakter med patient och närstående. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening 

(SSF) (2017) har sjuksköterskan ett ansvar för att främja samarbete med den sjukes 

närstående och samarbeta mot gemensamma mål och inkludera deras kunskap och 

önskemål inom omvårdnaden av den sjuke vid livets slutskede. SSF (2016) anger 

vidare att det är viktigt att vara öppen och uppmärksam på patientens och 

närståendes utsatthet, att ha respekt för individens värdighet, integritet, 

självbestämmande och det sårbara hos individen. Socialstyrelsen (2018) anger även 

i de nationella riktlinjerna för palliativ vård, att den palliativa vården ska bygga på 

att bemöta patienten och dennes närståendes behov oavsett diagnos, etnicitet och 

bakgrund. 

Sjuksköterskans upplevelser av att ge emotionellt stöd vid vård i 

livets slut 

Enligt Jakobsson, Andersson och Öhlen (2014) beskrev sjuksköterskor att de ofta 

upplevde osäkerhet i bemötandet av patienters existentiella behov och de 

existentiella frågor som finns vid livets slutskede. Denna osäkerhet fick 

sjuksköterskorna att tveka i bemötandet mellan att agera, kommunicera eller att bara 
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att finnas där och lyssna. Enligt studierna av Andersson, Salickiene och Rosengren 

(2016); Brobäck och Berterö (2003); Strang et al., (2014) kan emotionellt stöd ges 

med hjälp av kommunikation där sjuksköterskan visar empati, förtroende och 

lyssnar till patienten och de närstående. Vidare beskrevs i studien av Andersson et 

al. (2016) att sjuksköterskor betonade vikten av att vara medveten om patientens 

känslor, som sorg, ångest och lycka. Flera sjuksköterskor beskrev att de kände sig 

frustrerade av att vara oförberedda och upplevde okunskap inför mötet med döden. 

Vidare i studierna av Andersson et al. (2016) och Kisorio och Langley (2016) 

beskrev de att det är viktigt att öka sjuksköterskans kunskaper och färdigheter 

gällande vad som krävs för att vara stödjande, ge närstående betydelse och att öka 

delaktighet i omvårdnaden för de närstående. 

Teoretiska referensram 

Benzein, Hagberg och Saveman (2014) beskriver att familjecentrerad vård innebär 

att fokusera på de närstående vilket innebär att de ska ges möjlighet att vara 

delaktiga i vården av den sjuke som har drabbats av sjukdom. Inom familjecentrerad 

vård är relationen mellan sjuksköterskan och de närstående viktig då sjukdom 

påverkar hela familjen och deras olika upplevelser. Sjuksköterska ska kunna se 

familjen som en helhet i mötet, förstå deras olika behov i situationen och kunna tolka 

deras upplevelser, där olika värderingar och sorg ingår. De närstående utgör de 

fysiska, emotionella och sociala kretsarna kring den sjuke och dessa kretsar är 

betydelsefulla i svåra situationer i livet. Det är därför viktigt med stöd och 

förståelsen från de närstående som står den sjuke närmast, då svåra situationer i livet 

kan orsaka stora påfrestningar och de innebär också ofta en stor omställning för hela 

familjen. Vid livets slutskede finns ofta en stor önskan om att få ha familjen nära för 

den sjuke som har drabbats av ohälsa och sjukdom. 

För att kunna arbeta familjecentrerat behöver sjuksköterskan som arbetar med 

palliativ vård ha kunskap om att alla människor har olika perspektiv i situationen 

och att allt kan tolkas på olika sätt beroende på vem man är som människa. Det är 

därför viktigt att dela med sig av sitt perspektiv, genom att kommunicera gemensamt 

och diskutera om personerna har förstått varandra rätt i samtalet. Detta görs för att 
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öka förståelsen av varandras perspektiv och olika synsätt i situationen. Detta är även 

ett sätt för sjuksköterskan att öka förutsättningarna för att kunna att förstå varandra 

i den kommande omvårdnadsprocessen som man har framför sig tillsammans med 

den sjuke och de närstående (Benzein et al., 2014). 

Definitioner: 

Äldreomsorg innefattar både vård på vård- och omsorgsboenden och vård inom 

hemsjukvården. 

Närstående innefattar den person som den sjuke anser sig ha en nära relation till. 

Problemformulering 

Vid livets slutskede kan ett existentiellt lidande uppkomma hos den sjuke och dess 

närstående. Sjuksköterskor har i tidigare studier beskrivit att de känner osäkerhet i 

bemötandet av de existentiella frågor som den sjuke och de närstående har vid livets 

slutskede. Sjuksköterskor har även beskrivit att de känner en osäkerhet kring hur de 

ska ge emotionellt stöd. Sjuksköterskan ska i sin profession arbeta utifrån Hälso- 

och sjukvårdslagen som anger att sjuksköterskan har ett ansvar för att främja goda 

kontakter med patient och närstående. De närstående utgör de fysiska, emotionella 

och sociala kretsarna kring den sjuke och de är därför betydelsefulla vid vård i livets 

slutskede. Vidare är en av den palliativa vårdens hörnstenar stöd till närstående och 

det är därför viktigt att sammanställa forskning som beskriver hur närstående 

upplever det emotionella stöd som ges av sjuksköterska vid palliativ vård i livets 

slutskede. 

Syfte 

Att beskriva de närståendes upplevelser av det emotionella stöd som sjuksköterskan 

ger dem vid palliativ vård vid livets slutskede inom äldreomsorgen.  
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Metod 

Design 

Examensarbetet har genomförts som en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2012) 

innebär en litteraturöversikt att samla kunskap och göra en sammanfattning inom ett 

område i omvårdnad. En litteraturöversikt skapar mer kunskap inom nuvarande 

forskning genom att iaktta det som redan har studerats. 

Datainsamling och urval 

Artiklar söktes i databaserna Cinahl och Pubmed. Dessa databaser användes med 

stöd av Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) som beskriver att 

databaserna är inriktade på hälso- och sjukvård. Sökorden som användes var 

palliative care med synonymen end of life, emotional support med synonymen 

emotional care, next of kin med synonymen family, nursing home, homecare, elderly 

people och experiences. Sökorden som användes var fritext sökord, det innebär att 

söka direkt i databasen angående artikel informationen. Det kan vara titel, 

sammanfattning eller artikelns nyckelord av författare (Karolinska Institutet, 2019). 

Med stöd av Östlundh (2012) användes Boolesk sökteknik vid databassökningar. 

Boolesk sökteknik innebär att sökord kopplas ihop eller om endast det ena sökordet 

eller det andra ska användas, detta görs med sökoperatorerna AND, NOT och OR. 

Vidare genomfördes en sekundärsökning genom att studera referenslistor på de 

artiklar som databassökningen resulterade i. Följande begränsningar gjordes vid 

databassökningar: Artiklar skrivna på engelska, publicerade mellan år 2009 och år 

2019, originalartiklar som var granskade, vilket även benämns peer-reviewed. 

Willman et al. (2016) beskriver att peer-review innebär att experter inom området 

har granskat artikeln innan den publicerats. Tabell över databassökning redovisas i 

bilaga 1. 

Urval av artiklar har skett genom att först läsa artiklarnas titel och om artikelns titel 

motsvarade syftet med litteraturöversikten lästes sedan abstract. Om abstract 

motsvarade syftet lästes hela artikeln. De inklusionskriterier som användes vid urval 
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av artiklar var följande: Deltagarna i studierna skulle vara över 65 år och vårdas 

palliativt vid livet slutskede inom äldreomsorgen. Artiklarna skulle vara av 

kvalitativ eller kvantitativ ansats, studierna som artiklarna bygger på skulle vara 

etiskt granskade samt att endast studier som erhöll hög och medel kvalitet i 

kvalitetsgranskningen inkluderades. De exklusionskriterier som användes var 

följande: Artiklar med fokus på barn som vårdas palliativt vid livets slutskede, 

artiklar som erhöll låg kvalitet i kvalitetsgranskningen.   

I många artiklar fanns både patienters upplevelser och närståendes upplevelser 

beskrivna i samma studie. I dessa artiklar har enbart fokuserats på resultatet med 

fokus på de närståendes upplevelser. Detsamma gäller för de artiklar som beskriver 

upplevelser i olika verksamheter som hemsjukvård, vård- och omsorgsboende och 

sjukhus. I dessa artiklar har författarna inte fokuserat på resultat från sjukhus utan 

enbart fokuserat på resultat från hemsjukvård och vård- och omsorgsboenden. De 

inkluderade artiklarna sammanställdes sedan i en artikelmatris. Se bilaga 2. 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

Kvalitetsgranskning har genomförts med stöd av Willman et als (2006) och Forsberg 

och Wengströms (2008) granskningsmall från Högskolan Dalarna som är 

modifierad för kvalitativa och kvantitativa studier. Se bilaga 3 och 4. 

Granskningsmallarna för kvalitetsbedömningen bestod av kryssfrågor, där varje 

fråga har besvaras med antingen ja eller nej. Ja gav 1 poäng, nej gav 0 poäng och 

maxpoängen för kvalitativa artiklar var 25 poäng och maxpoäng för kvantitativa 

artiklar var 29 poäng. Kvaliteten i de olika studierna har bedömts genom att 

kontrollera poängen och sedan har den sammanlagda poängen omvandlas till 

procent för kvalitet. Låg kvalitet hade de artiklar vars poäng var under 60 %, 

motsvarade 15-17 poäng, medel kvalitet, 60–80 %, motsvarade 18 -20 poäng och 

hög kvalitet, 80–100 % , motsvarade 21-23 poäng. Av de inkluderade artiklarna var 

alla artiklar av hög kvalitet. 
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Tillvägagångssätt 

Artiklarna söktes av författarna var för sig i databaserna och med de sökord som är 

beskrivna ovan. Författarna bor på olika platser i Sverige och har därför använt sig 

av Google drive dokument för att kunna skriva och ändra i litteraturöversikten 

tillsammans och via connect har de kommunicerat, samtalat och arbetat samtidigt i 

dokumentet. Författarna har haft daglig kontakt under veckorna via sociala medier 

och telefon för att kunna läsa och diskutera de valda artiklarnas titlar och abstract. 

Vidare har relevanta artiklar för litteraturöversikten lästs igenom var för sig, och 

sedan har  diskussion förts om fynden. Därefter har vi tillsammans beslutat vilka 

artiklar som ska inkluderas i litteraturöversikten. Artiklarna delades upp och lästes 

igenom var för sig och därefter är de presenterade för varandra via connect. Därefter 

har de relevanta artiklarna valts ut och sedan lästs igenom tillsammans, för att 

genomföra kvalitetsgranskning. Vid kvalitetsgranskningen har artiklarna delat upp 

och kvalitetsgranskas. Analysarbetet genomfördes gemensamt enligt beskrivning 

under rubriken analys. 

 Analys 

Sammanställning av artikelmatris och analysen har genomförts med stöd av Friberg 

(2012) som beskriver att sammanställning av artiklarna i en artikelmatris ska göras 

för att få en klarare bild över vilka artiklar som är inkluderade och hur de hör 

samman, se bilaga 2. Artiklarna sammanställdes i en artikelmatris gällande 

författare, publiceringsår, land, titel, syfte, metodologiskt tillvägagångssätt: Design, 

datainsamlingsmetod, urval och deltagare, analys, resultat och 

kvalitetsgrad.  Analysen genomfördes sedan i tre steg enlig Friberg (2012).  I steg 

ett lästes artiklarna ett flertal gånger för att få en förståelse för artikelns innehåll. I 

steg två söktes det efter likheter och skillnader i studiernas resultat. I steg tre är det 

viktigt att dela på resultat från kvantitativa artiklar och kvalitativa artiklar vid 

presentationen i analysen då resultatet inte är av samma typ. De likheter och 

skillnaderna som observerades i de lästa artiklarna markerades och sedan 

sammanställdes en kortare sammanfattning i en tabell för att få en översikt av 

likheter och skillnader, efter dessa likheter och skillnader sorterades de in i 
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kategorier. Analysen resulterade i följande kategorier: Kommunikation och 

rådgivning ger emotionellt stöd, Att få avlastning och känna närvaro av hälso- och 

sjukvårdspersonal ger emotionellt stöd och Brist på emotionellt stöd. 

Etiska överväganden 

Författarna har endast använt sig av originalartiklar som är granskade och artiklar 

från studier som är etisk godkända av etisk kommitté. Forsberg och Wengström 

(2016) menar att det är viktig att studierna väljs utifrån att en etisk kommitte godkänt 

studien och att en god etik är en viktig aspekt i all vetenskapligt forskning. Enligt 

Kjellström (2016) är forskningsetik ett etiskt övervägande för ett genomförande av 

vetenskapligt arbete där människor som medverkar i en studie ska 

respekteras/skyddas. Människor ska själva bestämma om de vill delta i en studie 

eller inte och detta ökar även tillit till studien. Författarna har kontrollerat om studien 

tagit hänsyn till att deltagarna i de valda studierna fått information om att de kan 

avbryta forskningsstudien när som helst. 

I urvalet av artiklar har författarna medvetandegjort sina egna värderingar så att de 

inte påverkat urvalet av artiklarna, detta synsätt stöds av Forsberg och Wengström 

(2016).   

Då artiklarna var skrivna på engelska och våra modersmål är svenska och franska 

har artiklarna översatts med hjälp av lexikon i bokform och på webben i olika 

synonymer som passar till artikeln för att få så lite missförstånd som möjligt i 

översättningen. 

Resultat 

Syftet är att beskriva närståendes upplevelser av det emotionella stöd som 

sjuksköterskan ger dem vid palliativ vård vid livets slutskede inom äldreomsorgen. 

Resultatet baseras på femton artiklar varav tretton var genomförda med kvalitativ 

metod och två med kvantitativ metod. Studierna var genomförda i följande länder: 

Australien (n=4), Sverige (n=1), Nigeria (n=1), Storbritannien (n=3), England 

(n=2), Kanada (n=2), Japan (n=1) och Tyskland (n=1). Artiklarna var publicerade 
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mellan år 2009 och år 2019. Analysen resulterade i tre kategorier: Kommunikation 

och rådgivning ger emotionellt stöd, Att få avlastning och känna närvaro av hälso- 

och sjukvårdspersonal ger emotionellt stöd och Brist på emotionellt stöd. 

Kategorierna presenteras nedan i löpande text.  

Kommunikation och rådgivning ger emotionellt stöd 

Litteraturöversiktens resultat visade att emotionellt stöd var viktigt för de 

närstående. De närstående beskrev att de upplevde emotionellt stöd, när 

sjuksköterskan hade en god kommunikation och gav tillräckligt med rådgivning. De 

närstående beskrev att det var viktigt att sjuksköterskan gav den information som 

behövdes för att de närstående skulle förstå och bli delaktiga i vården av den sjuke. 

Informationen beskrevs vara viktigt för att de närstående och hälso- och 

sjukvårdspersonalen skulle kunna samarbeta i team (Bainbrige & Seow, 2018; 

Totman, Pistrang, Smith, Hennessey & Martin, 2015; Burge, Lawson, Asad, 

Mcintyre, Grunfeldt & Flowerdew, 2014; Payne, Burton, Addington-Hall & Jones, 

2010; Jack, Mitchell, Cope & O´Brien, 2016). 

Jack et al. (2016) beskrev att de närståendes upplevelser var att sjuksköterskorna var 

skickliga på att diskutera och informera om döden och den sjukes nuvarande 

situation i vården. Närstående beskrev vidare hur de upplevde att sjuksköterskorna 

arbetade professionellt och pratade mycket om den sjukes sjukdom så att de 

närstående skulle få en god bild av vad som gjordes för att det skulle bli så bra vård 

som möjligt vid livet slutskede. Vidare beskrevs i studien att det var viktigt för de 

närstående att få känslan av att sjuksköterskan hade kontroll över olika situationer 

och att sjuksköterskan arbetade professionellt genom att informera detaljerat 

angående den sjukes vårdsituation. 

Studierna av Payne et al. (2010) och Weber, Claus, Zept, Phil, Fischbeck, Physiol 

och Pinzon (2012) beskrev de närstående att det var viktigt att informationen som 

gavs till dem var tydlig och att den genomsyras av ärlighet gällande den pågående 

vårdsituationen, eftersom de närstående ville veta sanningen för att minska 

osäkerheten i sin situation kring vårdandet av den sjuke. De närstående beskrev 
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vidare att de upplevde att det var viktigt att själva vara engagerade i den sjukes vård 

och omvårdnad, och att få tillräckligt med information angående detta var då en 

självklarhet. De närstående menade att detta gav emotionellt stöd och trygghet för 

att minska rädslan över att inte rätt vård gavs i livets slutskede. De positiva 

upplevelserna som de närstående upplevde var att hälso- och sjukvårdspersonalen 

tog sig tid och var engagerade genom att skapa samtal tillsammans med dem. Hälso- 

och sjukvårdspersonalen gav de närstående tillräcklig med information om den 

sjuke och att de hade även fått chansen att kunna ställa frågor till hälso- och 

sjukvårdspersonalen angående den sjukes vårdsituation vid detta tillfälle. Enligt 

studien av Sekelja, Butow och Tattersall (2009) beskrev de närstående att de 

upplevde emotionellt stöd när hälso- och sjukvårdspersonalen gav råd och visade 

stöd för hela familjen. Studiens resultat visade att det var viktigt med personlig 

kontakt för att ge emotionellt stöd och trygghet. 

Hirooka, Fukahori, Taku, Izawa och Ogawa (2018)  beskriver att det emotionella 

stödet var fortsatt viktigt för de närstående när den sjuke hade avlidit. Även här 

visade det sig att kommunikation och rådgivning var viktigt för att uppleva 

emotionellt stöd. I studien beskrivs användandet av ett palliativt vårdprogram som 

var baserat på att små grupper träffades och pratade om livet efter att den sjuke hade 

avlidit. De flesta av de närstående upplevde känslan av ensamhet, särskilt hos de 

äldre som bodde själva med sin partner. Efter att deras partner hade avlidit fick de 

en känsla av tomhet och de hade nu svårt att leva ensamma. Det emotionella stödet 

från den palliativa vården ledde dock till glädje och mening att leva kvar. 

Att få avlastning och känna närvaro av hälso- och 

sjukvårdspersonal ger emotionellt stöd 

Jack, O´Brien, Scrutton, Baldry och Groves (2014) beskrev att de närstående kände 

att det var viktigt med känslan av att ha hälso- och sjukvårdspersonal närvarade för 

att öka tryggheten. Då infann sig en lugnande känsla av att allt var som det skulle, 

även om det var i en sårbar situation i livets slutskede. Det var viktigt för det 

närstående att känna att de fick känslan av att de hade ett så normalt liv som möjligt, 

i denna sårbara situation, och inte bara känslan av att ha ett stort ansvar i att vårda 
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den sjuke. Att känslan av att tryggheten fanns i hemmet och känslan av att vara i 

goda händer upplevdes ge emotionellt stöd. 

Poulos, Harkin, Poulos, Cole och MacLeod (2017), Jack et al. (2014) och Jack et al. 

(2016) beskrev att de närstående tyckte att det var viktigt att känna emotionellt stöd 

i form av att få bekräftelse och att känna en närvaro i form av trygghet och försäkran 

om att all vård som ges är den bästa för den sjuke och att de närstående får känslan 

av att den sjuke är i goda händer. Studierna beskrev även hur viktigt det var för de 

närstående att få en paus i vardagen, där de närstående hade chansen att kunna få 

vila och få återhämtning i sin sårbara situation i sorgearbetet av den sjuke i livets 

slutskede. Att få chansen att vara själv en stund eller att vara tillsammans med andra 

som till exempel andra släktingar och vänner upplevde de närstående vara viktigt, 

för att inte känna sig ensamma, isolerade och för att motverka känslan av att sitta 

fast i denna situation med den sjukes vårdsituation. I studierna beskrevs vidare att 

närstående upplevde att känslan av emotionellt stöd gavs med hjälp av avlastning 

för att få ett så normalt liv som möjlig. Att få chansen att slappna av i den mentala 

stressen som infinner sig vid sorgearbetet av den sjuke behövdes och var väldigt 

viktig för de närstående i denna situation. Hälso- och sjukvårdspersonal som hade 

kunskapen inom palliativ vård kunde då komma och vara närvarande med den sjuke 

för att ge trygghet till de närstående. I studierna lyftes även fram att det var viktigt 

att stärka de närstående med hjälp av den avlastningen från andra fysiskt krävande 

arbeten som till exempel hushållsarbeten som städning, inköp och så vidare. Detta 

gjorde att de närstående fick känslan av att ha tid över till speciella behov, som till 

exempel att åka iväg för att göra viktiga bankärenden eller att bara kunna få sova en 

hel natt för att sedan vara stark och utvilad till morgondagens utmaningar och 

sorgearbete.  

Poulus et al. (2017) beskrev att de närståendes upplevelser vid avlastning och 

närvaro kunde de känna emotionellt stöd och ett lugn i situationen med den sjuke i 

livets slutskede. Detta genom att få sitta i lugn och ro med den sjuke och slippa alla 

andra bekymmer för en stund. Det upplevdes lugnande för de närstående, att känna 

att någon tog hand om hela familjens situation vid sorgearbetet som inträffar i livets 
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slutskede. Det var viktigt för de närstående att bara få sitta med den sjuke och bara 

finnas där den sista tiden i livet.  

Spelten, Timmis, Heald och Duijts (2019) beskrev att de närstående inte ens kunde 

tänka sig tanken på att vara utan denna avlastning i vardagen som hälso- och 

sjukvårdspersonalen gav, eftersom de bodde på landsbygden skulle det vara omöjlig 

att vårda den sjuke i hemmet med tanke på att det är långt bort från alla faciliteter 

och det stöd från vården som kan vara till hjälp vid livets slutskede. Sekelja et al. 

(2009) beskrev även att de närstående var tacksamma för stödet från det palliativa 

vårdteamet i livets slutskede. De närstående uppskattade mest den praktiska hjälpen, 

förståelsen och respekten som hälso- och sjukvårdspersonalen inom den palliativa 

vården visade de närstående och den sjuke i livets slutskede, detta gav en känsla av 

emotionellt stöd. 

Spelten et al. (2018) och Jack et al. (2016) beskrev att de närståendes upplevelse var 

att sjuksköterskornas arbete hade varit väldigt positivt och att de inte skulle ha klarat 

sig utan deras insats. De olika situationerna i livets slutskede var, känslan av att 

sjuksköterskan gav trygghet och att sjuksköterskan hade god kontroll över 

vårdsituationen hos den sjuke. Kunskapen av att ge en väldigt fin närvaro och att 

kunna tillfredsställa alla olika behov som de närstående hade gav bra emotionellt 

stöd genom att signalera den tryggheten i hemmet. Det var en lättnad att ha den sjuke 

hemma och ändå kunna ha kontrollen genom att alltid kunna få närvaro av 

sjuksköterskan och samtidigt få sina frågor besvarade. Spelten et al. (2018), Hirooka 

et al. (2018) och Sekelja et al. (2009) beskrev även att det var viktigt att 

sjuksköterskan fortsatte att ge emotionellt stöd efter att den sjuke hade avlidit. De 

närstående kunde uppleva känslan av tomhet och ensamhet i sin sorgeprocess, det 

var därför viktigt att ge emotionellt stöd som hälso- och sjukvårdspersonal under 

denna process för att de närstående skulle uppleva emotionellt stöd. 

Aoun, Deas, Toye, Ewing, Grande och Stajduhar (2015) beskrev att emotionellt stöd 

kunde ges med hjälp av ett hjälpmedel i form av skriftliga frågor, där den närstående 

kunde ta sig en paus i vardagen för att sitta med detta formulär. Det innebar att få ta 

sin egen tid för att fokusera och reflektera över sin pågående process i sorgearbetet 
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och på sina egna emotionella behov som kanske inte annars skulle prioriteras på 

samma sätt. Eftersom ansvaret att kontrollera den sjukes situation var en självklarhet 

men som de närstående upplevde tog mycket tid och energi från dem, så underlättade 

denna tid att komma ifrån och läsa och svara på dessa frågor en stund. Här fick de 

närstående verkligen chansen att kunna sitta och fokusera på vad de ansåg var viktigt 

i livet just nu och de närstående upplevde även att de fick chansen att planera sin 

och den sjukes sista tid tillsammans, genom denna reflektion, eftersom det gav en 

annan förståelse i processen vid livets slutskede med hjälp av detta formulär. 

Totman et al. (2015) beskrev att den brist på närvaro av hälso- och sjukvårdspersonal 

gav upphov till känslomässiga och emotionella utmaningar. Närstående upplevde 

ett stort ansvar att vårda den sjuke vid livets slutskede och brist på närvaro från 

hälso- och sjukvårdspersonal väckte oro hos de närstående över vad de borde tänka, 

känna och göra i olika situationer i vårdprocessen av den sjuke. I studiens resultat 

beskrevs vidare att de närstående som upplevde närvaro av hälso- och 

sjukvårdspersonalen upplevde trygghet och säkerhet vilket gav känslan av 

meningsfullhet och tacksamhet för det stödet. 

Brist på emotionellt stöd 

Weber et al. (2012) och Judd et al. (2018) beskrev att hälso- och 

sjukvårdspersonalen inte gav män tillräckligt med emotionellt stöd, eftersom de inte 

gavs möjlighet att bli delaktiga i vården av den sjuke. I studier av Burge et al. (2014), 

Weber et al. (2012) och Judd et al. (2018) beskrev de närstående att de inte kände 

att deras behov inom emotionellt och andligt stöd blev tillfredsställda som de hade 

önskat. Vidare beskrevs i studien av Judd et al. (2018) att var det extra svårt för män 

att be om hjälp och emotionellt stöd eftersom män ofta har en viss attityd som lever 

kvar, att männen ska vara starka i alla situationer och att de alltid hade en press på 

sig att klara sin uppgift att ta hand om den sjuke. Det fanns heller ingen annan 

möjlighet, eftersom det var tabu att söka hjälp själv som man, det skulle vara den 

sista utvägen enligt männen. De ville heller inte uppleva och stanna upp för att känna 

sin egen smärta och sina egen emotionella behov eftersom de skulle få känslan av 

att inte kunna klara av den nuvarande situationen eller att de kunde visa sig svaga 



 

17 

 

för andra i sin omgivning. De närstående männen upplevde att de behövde ge stöd 

till den sjuke i första hand, mycket för att den sjuke skulle känna sig tillfreds i 

situationen och med sina egna behov. Detta resulterade i att männen inte ville söka 

något stöd från andra. 

Axelsson, Klang, Jakobsson och Andersson Gleissman (2014) beskrev att brist på 

emotionellt stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen, ökade de närståendes krav i 

denna svåra situation att själv vara stöd åt den sjuke. Detta gav känsla av ensamhet 

och vissa närstående upplevde sig övergivna även om det fanns stöd från familj eller 

vänner. Vissa dagar kunde de närstående uppleva stor belastning av att vårda den 

sjuke som befann sig i livet slutskede. Det var tungt och känslomässigt för dem och 

de ville därför att hälso- och sjukvårdspersonalen skulle sitta ner och prata med dem. 

De närstående upplevde att de inte ville försämra den sjukes mående i form av att 

prata om behovet av emotionellt stöd och existentiella frågor men i efterhand 

ångrade de att de inte hade tagit chansen eftersom de senare insåg att det emotionella 

stödet var viktigt. 

Enligt Oyegbile och Brysiewicz (2016) upplevde närstående att de inte fick 

emotionellt stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen och att sjuksköterskor inte 

berättade vad sjukdomen handlade om och vad de skulle göra för att hjälpa den sjuke 

som befann sig i livet slutskede. De närstående beskrev att det gav en känsla av 

övergivenhet och detta ledde ofta till depression. Detta resulterade även i att de inte 

kunde göra de aktiviteter som var betydelsefullt för deras liv, som till exempel att 

gå till kyrkan eller söka arbete. De närstående upplevde att de inte hade tiden till 

annat än att bara ta hand om den sjuke och detta skapade olika symtom av trötthet, 

utmattning, olika fysiska smärtor samt att de förlorade sin glädje i livet. 

I studien av Payne et al. (2010) beskrevs de närståendes negativa upplevelse av 

emotionellt stöd och det var otillräckligt stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Enligt de närstående kunde vissa i hälso- och sjukvårdspersonalen strunta i att 

komma, eller att inte komma självmant för att prata och ge information om 

vårdsituationen kring den sjuke. De närstående upplevde att de istället fick hämta 

hälso- och sjukvårdspersonalen och be om den informationen själva. I studien 
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beskrevs även att vissa i hälso- och sjukvårdspersonalen kunde prata över huvudet 

på den sjuke, vilket gav en känsla av frustration och känsla av att inte få tillräckligt 

med emotionellt stöd. 

Diskussion 

Sammanfattning av resultatet 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva de närståendes upplevelser av det 

emotionella stöd som sjuksköterskan ger dem vid palliativ vård vid livets slutskede 

inom äldreomsorgen. Litteraturöversiktens resultat visade att kommunikation och 

information befrämjade emotionellt stöd. Gällande kommunikation upplevde de 

närstående att det var viktigt att sjuksköterskorna hade god erfarenhet och kunskap 

inom detta område. Genom erfarenhet och kunskap skapades samtal där 

sjuksköterskan också visade sitt engagemang, förståelse och skapade en god kontakt 

med de närstående. Dessa samtal beskrevs skapa emotionellt stöd. Att få information 

upplevde de närstående var viktigt och att få tillräckligt med information och 

rådgivning angående den sjukes nuvarande situation. Informationen var viktig för 

att få förståelse kring vårdsituationen och för att kunna delta i och samarbeta 

tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonalen i omvårdnaden av den sjuke. 

Litteraturöversiktens resultat visade vidare att avlastning i vardagen bidrog till en 

ökad känsla av emotionellt stöd. De närstående beskrev att det var viktigt att få 

återhämtning samt tid till självreflektion samt reflektion tillsammans med 

sjuksköterska. De närstående beskrev vidare vikten av stöd i vardagen. Stödet kunde 

handla om att hälso- och sjukvårdspersonal tog hand om det fysiskt krävande 

hushållsarbetet. Vidare visade resultatet att de närstående beskrev upplevelser av 

avsaknad av emotionellt stöd. Avsaknad av emotionellt stöd bidrog till att de 

närstående kände sig övergivna. 
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Resultatdiskussion 

Kommunikation och rådgivning ger emotionellt stöd 

Resultatet visade att kommunikation mellan sjuksköterskan och de närstående var 

viktigt för att uppleva emotionellt stöd. I kommunikationen beskrev de närstående 

att det var viktigt att sjuksköterskan lyssnade på dem för att ta del av deras perspektiv 

(Bainbrige & Seow, 2018; Totman et al., 2015; Burge et al. 2014; Payne et al., 2010; 

Jack et al., 2016). Utifrån resultatet menar författarna för litteraturöversikten att det 

är viktig att sjuksköterskan arbetar utifrån familjecentrerad vård och utifrån ett 

familjecentrerat perspektiv i omvårdnaden då Benzein et al. (2014) beskriver att 

kommunikation är centralt inom familjecentrerad vård. Kommunikation, inom 

familjecentrerad vård, är centralt för de närstående när det gäller att dela med sig av 

sina tankar och perspektiv kring vården av den sjuke. Det är viktigt att genom samtal 

ta del av de inblandades perspektiv för att göra vården och omvårdnaden individuell 

utifrån de närståendes och den sjukes olika perspektiv. Genom samtal ökar 

förståelsen för varandras olika perspektiv i situationen och samtal främjar även 

delaktighet i vården av den sjuke och dess närstående. Detta styrks även av 

Patientlagen (2014:821) som innehåller bestämmelser om att delaktigheten för 

patienten ska främjas av sjuksköterskan. I lagen tydliggörs även patientens ställning 

samt att sjuksköterskans ansvar att främja kontakterna mellan patienter och hälso- 

och sjukvårdspersonalen betonas. Detta beskrivs även i tidigare forskning, det vill 

säga, vikten av att sjuksköterskan genom att stödja de närståendes betydelse ökar 

deras delaktighet i vården av den sjuke (Andersson et al. 2016; Kisorio & Langley, 

2016). 

Enligt Socialstyrelsen (2013) är kommunikation en av de fyra hörnstenarna i 

palliativa vård. Kommunikation ska främja vårdkvalitet genom en god dialog mellan 

hälso- och sjukvårdspersonalen inom det palliativa vårdteamet, den sjuke och dess 

närstående. Då sjuksköterskan har ett ansvar för kommunikation inom palliativ vård 

är det viktigt att sjuksköterskan genom sitt omvårdnadskunnande genomför en god 

kommunikation så att de närstående upplever emotionellt stöd i vården av den sjuke 

i livets slutskede. Enligt Hjort (2016) uppstår det ofta frågor och funderingar kring 
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existensen i livets slutskede och frågor angående meningen med livet, och därför är 

viktigt att kommunicera kring detta ämne som sjuksköterska för att de närstående 

ska uppleva emotionellt stöd. 

Donne, Odrowaz, Pike, Youl och Lo (2019) har i tidigare forskning beskrivit att det 

är viktigt att sjuksköterskan har tillräckligt med utbildning inom kommunikation, 

för att kunna hantera olika känslor och ändå ha ett professionellt arbetssätt. Liknande 

resultat beskrivs av Chan, Chui, Chair, Sham, Lo, Ng, Chan och Lai (2012) som 

menar att kommunikation är viktig att genomföra korrekt av sjuksköterskan för att 

ge emotionellt stöd, därför behövs erfarenhet och kunskap inom detta område. 

Utifrån resultat och tidigare forskning är det viktigt att sjuksköterskan är medveten 

om kommunikationens betydelse för att ge emotionellt stöd och det är även viktigt 

att sjuksköterskans sätt att kommunicera med de närstående genomsyras av empati. 

Detta kan styrkas med Andersson et al. (2016) och Brobäck och Berterö (2003) som 

menar att det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap och utbildning för att kunna 

genomföra kommunikation inom existentiella frågor och emotionellt stöd eftersom 

det kan vara svårt att bemöta närstående och den sjuke när sjuksköterskan känner att 

det är en sårbar situation. 

Enligt SSF (2015) är hälsostödjande familjesamtal en av omvårdnadsåtgärderna 

inom den familjecentrerade omvårdnaden. Syftet med detta samtal är att samtala 

med familjen om vilka behov som finns, möjliggöra förändringar, att hjälpa familjen 

att utveckla nya föreställningar och idéer samt att kartlägga innebörden av att leva 

med ohälsa. I resultatet visades att kommunikation befrämjade emotionellt stöd och 

därför är det viktig att sjuksköterskan är engagerad i kommunikationen med den 

sjuke och dess närstående när det gäller att kartlägga deras olika perspektiv. Därför 

är hälsostödjande familjesamtal då är en metod som sjuksköterskan kan använda sig 

av för att öka det emotionella stödet. 
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Att få avlastning och känna närvaro av hälso- och 

sjukvårdspersonal ger emotionellt stöd 

I denna studies resultat visade att närvaro av hälso- och sjukvårdspersonal var viktigt 

för att uppleva emotionellt stöd. För att uppleva närvaro var det viktigt att 

sjuksköterskor var tillgängliga för att ge emotionellt stöd vid livets slutskede (Poulos 

et al., 2017; Jack et al., 2014; Jack et al., 2016). I tidigare studier av Stoltz et al. 

(2006) och Norell Pejner (2018) beskrivs att närvaro av hälso- och 

sjukvårdspersonal kunde underlätta för de närstående att dela med sig av sina 

känslor för att kunna få det emotionella stöd som de behövde för att hantera 

situationen vid livets slutskede. Detta stämmer överens med familjecentrerad vård 

som beskrivs av Benzein et al. (2014). I familjecentrerad vård är vikten av relationen 

mellan sjuksköterskan och närstående viktig då sjukdom påverkar hela familjen och 

deras olika upplevelser. Det är viktigt att sjuksköterskan är närvarande och ser hela 

familjen, förstår deras olika behov i situationen och kan tolka deras olika upplevelser 

där sorg ingår. Därför menar författarna att familjefokuserad vård främjar 

emotionellt stöd till hela familjen, vilket även innefattar de närstående. 

 Resultatet beskriver vidare de närstående upplevde emotionellt stöd när 

sjuksköterskan kunde avlasta de närstående så att de fick egen tid till att planera sin 

och den sjukes sista tid tillsammans (Poulos et al., 2017; Jack et al., 2014; Jack et 

al., 2016). I studierna av Poulos et al. (2017) och Sekelja et al. (2009) beskrevs det 

att de närstående upplevde emotionellt stöd genom att få sitta i lugn och ro med den 

sjuke och slippa alla andra bekymmer för en stund. SSF (2015) beskriver att 

sjuksköterskans kunskap och förståelse kring att familjen befinner sig i en sårbar 

situation är viktig, eftersom det är en ständig rörelse mellan förändring och balans, 

stagnation och dynamik och mellan trygghet och säkerhet i denna process i livets 

slutskede. Utifrån resultatet är viktig att sjuksköterskor alltid är närvarande och visar 

engagemang, lyssnar på de närstående och den sjukes frågor för att kunna möta deras 

oro och önskemål i denna sårbara situation. Detta får stöd av tidigare forskning som 

då beskriver att sjuksköterskan lägger en hand på de närstående visar de empati i 

sårbara situationer vilket kan stärka upplevelsen av emotionellt stöd (Cronfalk et al., 

2009). Det är viktigt att sjuksköterskan har förståelse för att familjens process är i 
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ständig förändring där sjuksköterskans ansvar är att stödja olika behov i familjen. 

Detta får författarna stöd av i Vårdhandboken (2019) som beskriver att den sista 

fasen i palliativ vård är en viktig fas för de närståendes stöd eftersom de befinner sig 

i en sårbar situation. Enligt HSL, (SFS 2017:30) anges att sjuksköterskan har ett 

ansvar att främja goda kontakter med patient och närstående. Detta beskrivs även på 

Vårdgivarwebb (2019) där det anges att en av den palliativa vårdens hörnstenar är 

närståendestöd. Närståendestöd innebär ett gott stöd till närstående, för att de ska 

orka vara ett stöd till den sjuke och samtidigt kunna hinna med sig själv. Stödet är 

viktigt för att kunna hantera sorgen kring den sjuke och tankarna kring det sorgliga 

beskedet. 

Brist på emotionellt stöd 

Närstående upplevde bristande emotionellt stöd vilket gav känslomässig påfrestning 

och känslor av att vara övergivna och ensamma (Axelsson et al., 2014; Oyegbile & 

Brysiewicz, 2016). Då tidigare studie av Tsai och Tsai (2011) beskriver emotionellt 

stöd som att visa empati, omtänksamhet, ge tillit och förtroende samt att finnas till 

för en annan människa vid svåra situationer, då sjuksköterskan inte visar empati, 

omtänksamhet, tillit och förtroende till de närstående leder det till att de närstående 

känner sig ensamma och övergivna i en utsatt och sårbar situation. Det påvisades att 

det inte är ett professionellt förhållningssätt av sjuksköterskan och övrig hälso- och 

sjukvårdspersonal att de närstående blir lämnade ensamma i denna sårbara situation, 

där de får känslan av övergivenhet. Eftersom detta strider mot HSL (SFS 2017:30) 

som anger att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet och att hälso- och sjukvården ska förebygga ohälsa 

menar författarna att sjuksköterskor inte uppfyller lagens intentioner då 

litteraturöversiktens resultat visade att de närstående kände sig ensamma och 

övergivna. Även SSF (2016) beskriver att, när det gäller personer som är i behov av 

omvårdnad i form av stöd och vägledning, ska sjuksköterskan handla för ett gott 

bemötande. SSF anger vidare att målet med omvårdnad är att främja hälsa och 

välbefinnande genom att förebygga ohälsa och lindra lidande för att personer i livets 

slutskede samt att de ska få ett så värdigt avslut som möjligt. Enligt tidigare 

forskning och riktlinjer är det viktigt att förebygga psykisk ohälsa genom att ge ett 
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gott stöd under vårdtiden och tiden efter att den sjuke avlidit (Vårdgivarwebb, 2019; 

Wong & Wai-Chi Chan, 2006; Borstrand & Berg, 2009; Hudson et al., 2013). Det 

är därför viktigt att de närstående ges emotionellt stöd i form av gott bemötande, 

god kommunikation och rådgivning och de ska även uppleva närvaron av hälso- och 

sjukvårdspersonalen för att få känslan av trygghet. Detta leder till att de inte känner 

sig övergivna och kan hantera den svåra och sårbara situationen bättre. Enligt SSF 

(2015) är det viktigt att sjuksköterskan stödjer de närstående då det har visat sig att 

när någon i familjen bidrar med positivitet så påverkar det hela familjen. 

Sjuksköterskans ansvar är därför att stödja familjen genom ett positivt inflytande. 

Emotionell stöd kan lindra olika symtom såsom oro, ångest och ensamhet. Det 

emotionella stödet ges genom att ge stöd i form av närvaro, trygghet och 

kommunikation med de närstående. För att de närstående inte ska känna sig 

övergivna är det viktigt att deras perspektiv av situationen diskuteras med 

sjuksköterskan och att sjuksköterskan delar med sig av sin kunskap och sitt 

perspektiv på vårdsituationen hos den sjuke. Att skapa ett gott samarbete och göra 

de närstående delaktiga i vården av den sjuke bör minska känslan av övergivenhet 

samtidigt som det främjar emotionellt stöd att få sitta och prata och få en kontakt 

som stärker känslan av empati och förståelse. 

 Enligt SSF (2015) beskrivs att närstående blir utmattade och att vården av den sjuke 

upplevs som en börda. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har kunskap och 

erfarenhet kring att det är viktigt att fokusera på hela familjens olika behov och 

problem. Om fokus enbart är på den sjukes olika behov kommer resten av familjen 

i bakgrunden och detta är inte ett tillräckligt förhållningssätt inom vård och 

omsorgen, då sjuksköterskans ansvar är att bjuda in familjen till att bli delaktiga och 

stödja de enskilda familjemedlemmars hälsa och livssituation, eftersom 

sjuksköterskan ska arbeta mot ett familjecentrerat synsätt. Resultatet visade även att 

brist på emotionellt stöd från hälso- och sjukvårdspersonal gav en känsla av 

känslomässig tyngd, där de närstående upplevde trötthet, utmattning och ingen 

glädje till att leva livet (Axelsson et al., 2014; Oyegbile & Brysiewicz, 2016). I 

tidigare studier av Nuraini et al., (2018) beskrivs att det är viktigt att lindra lidande 

i processen som den sjuke och de närstående genomgår i livets slutskede och att det 
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emotionella stödet kan tillgodoses och tillfredsställs med olika åtgärder som till 

exempel att finnas där i form av en betryggande närvaro genom kommunikation och 

rådgivning, vilket är resultat som även beskrevs i litteraturöversikten. Då tidigare 

forskning av Jakobsson et al. (2014) beskriver att sjuksköterskor ofta upplevde 

osäkerhet i bemötandet av patienters existentiella behov och frågor vid livets 

slutsskede samt att resultat visade att de närstående kände sig övergivna när det 

emotionella stödet uteblev därför anser författarna att fortsatt forskning och 

kunskapsutveckling behövs inom detta område för att sjuksköterskan ska kunna 

uppfylla lagstiftningens intentioner samt den palliativa vårdens hörnstenar.  

Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt och det finns både styrkor och 

svagheter i litteraturöversikten. Sökning gjordes på databaserna Cinahl och 

PubMed. Dessa databaser användes med stöd av Willman et al. (2016) som 

beskriver att databaserna är inriktade på hälso- och sjukvård vilket innebär att valet 

av databaser kan ses som en styrka i denna litteraturöversikt. Författarna valde att 

begränsa databassökningen till artiklar publicerade mellan år 2009 och år 2019. 

Detta kan ses som en styrka då Flesner (2014) menar att det är viktigt att forskningen 

är aktuell då det sker en ständig kunskapsutveckling och sjuksköterskan ska förhålla 

sig till aktuell och evidensbaserad vård. I databassökningen gjordes ingen 

begränsning vad gäller länder där studierna var genomförda. I litteraturöversikten 

inkluderades artiklar där studierna var genomförda i olika delar i världen vilket kan 

ses som en styrka när det gäller överförbarhet. Kjellström (2016) menar att när 

studier genomförts i olika länder kan likheter och skillnader tillämpas i olika 

sjukvårdssystem. Då ansågs det vara en fördel att se resultat från olika länder 

eftersom vården ser annorlunda ut i de olika länderna. Dessa olikheter medför en 

ökning av kunskaper vilket är viktigt för att kunna arbeta internationellt som 

sjuksköterska. 

De sökord som användes var palliative care med synonymen end of life, emotional 

support med synonymen emotional care, next of kin med synonymen family, 

nursing home, homecare, elderly people och experiences. Dessa sökord har 
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diskuterats tillsammans med handledare och bibliotekarie, vilket ses som en styrka 

enligt Östlundh (2012) då bibliotekarier är utbildade inom området 

informationssökning för att kunna hjälpa och utbilda studenter inom 

informationssökning och handledare har även andra kunskaper inom detta område 

som är till för att hjälpa studenterna. Då databassökningen gav få träffar när 

sökorden kombinerades kan en svaghet med sökorden vara att för få sökord 

alternativt för få synonymer användes vid sökningen. Utifrån de få träffarna i 

databaserna vid den preliminära databassökningar valde författarna att enbart göra 

sökningar med fritext sökord då användandet av Mesh-termer skulle ha kunnat 

minska antalet träffar ytterligare. Vidare genomfördes en sekundärsökning, vilket 

kan ses som en styrka i sökningen, genom att studera referenslistor på de artiklar 

som databas sökningen resulterade i. Detta är enligt Östlundh (2012) en effektiv 

metod att söka artiklar och ses som en styrka i sökningen. 

Artiklar med kvalitativa och kvantitativa ansatser har inkluderats i 

litteraturöversikten, med stöd av Forsberg och Wengström (2008) och anses vara en 

styrka då det ger ett djupare och bredare resultat samt att det är en fördel att använda 

kvalitativa och kvantitativa ansatser för att fånga olika synvinklar. Flera artiklar med 

kvalitativ ansats har använts, vilket enligt SBU (2017) är en styrka då upplevelser 

ska beskrivas i en litteraturöversikt. I litteraturöversikten inkluderades vidare 

artiklar där studierna som artiklarna bygger på var etisk godkända av etisk kommitté. 

Detta inklusionskriterie kan ha ökat trovärdigheten i litteraturöversikten. Enligt 

Kjellström (2016) innebär forskningsetik etiska överväganden vid genomförande av 

vetenskapliga studier där människor som medverkar i en studie ska respekteras och 

skyddas. Författarna till litteraturöversikten menar också att inklusionskriteriet kring 

den sjuke och de närstående bör nämnas. Författarna kom överens om att den sjuke 

i studierna skulle vara över 65 år och vårdas inom palliativ vård vid livet slutskede 

inom äldreomsorgen och detta besvarade även syfte. Det hade alltså ingen betydelse 

vilken ålder de närstående hade eftersom vårt syfte var att den sjuke skulle vårdas 

palliativt inom äldreomsorgen. Litteraturöversiktens resultat är utifrån detta 

inklusionskriterie överförbart inom äldreomsorgen. 
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En styrka, när det gäller trovärdighet, i litteraturöversikten är att användning av 

kvalitetsgranskning med färdiga mallar av Willman et al., (2006) och Forsberg och 

Wengström (2008). Ytterligare en styrka är att endast artiklar med hög kvalitet 

inkluderades i litteraturöversikten.  

En svaghet i litteraturöversikten har varit att författarnas modersmål är svenska och 

franska och de inkluderade artiklarna var skrivna på engelska. Detta kan medföra att 

resultatet i artiklarna kan ha tolkas fel. För att undvika feltolkningar av artiklarnas 

resultat har författarna valt att översätta med hjälp av lexikon i bokform och lexikon 

på webben vilket stärker trovärdigheten av att artiklarnas resultat har tolkats 

korrekt.  

Styrka med analysen är att litteraturöversikten har analyserat studierna i tre steg med 

hjälp av Friberg (2012). I steg ett lästes artiklarna ett flertal gånger för att få en 

förståelse för artikelns innehåll. I steg två söktes det efter likheter och skillnader i 

studiernas resultat. I steg tre var det viktigt att skilja på resultat av kvantitativa 

artiklar och från kvalitativa artiklar vid presentation av analysen då resultatet inte är 

av samma typ. Analysmetoden ökar tillförlitligheten i litteraturöversikten då 

artiklarna blev lästa flera gånger för att få en förståelse av innehållet och sedan 

delades innehållet upp i olika kategorier. Det ökar litteraturöversiktens 

tillförlitlighet att en metod för analys följdes. 

En styrka som ses i litteraturöversikten är att de genom arbetets gång fått både 

individuell- och grupphandledning tillsammans med andra studenter och 

handledare. Vid handledning har chansen till diskussion av arbetet funnits med 

tredje part vilket Segesten (2016) beskriver som en styrka i ett examensarbete.  

Etikdiskussion 

De studier, som de inkluderade artiklarna i litteraturöversikten bygger på, var alla 

etisk godkända av etisk kommitté. Forsberg och Wengström (2016) beskriver att det 

är viktig att studier godkänts av etisk kommitté och att en god etik tillämpas i 

studierna. Enligt Kjellström (2016) innebär forskningsetik bland annat etiska 

överväganden kring genomförande av vetenskapliga studier. I vetenskapliga studier 
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är det viktigt att de människor som medverkar respekteras och skyddas. De som 

deltar i studien ska själv bestämma om de vill delta. I de inkluderade artiklarna har 

detta kontrollerats av författarna, dels att deltagarna i studierna själva har fått 

bestämma om de vill delta i studien och dels om deltagarna har fått informationen 

att de närsomhelst kan avbryta sitt deltagandet i studien. 

Litteraturöversiktens författare menar utifrån resultatet att om de närstående inte får 

emotionellt stöd kan det resultera i ökat lidande och psykisk ohälsa, som exempelvis 

depression, utbrändhet, oro och ångestsymtom. Författarna menar att detta kan 

innebära att hälso- och sjukvården ytterligare belastas då även de närstående 

behöver söka vård på grund av psykisk ohälsa. Denna ytterligare belastning på 

sjukvården hade kunnat undvikas om de närstående hade fått emotionellt stöd av 

sjuksköterskan och hälso- och sjukvårdspersonalen. Det är sjuksköterskans ansvar 

att se till att förhindra och förebygga psykisk ohälsa och lindra lidande, främja och 

återställa hälsa i olika svåra situationer i livet där det finns behov av stöd för de 

närstående och den sjuke. Utifrån lagar och riktlinjer är det viktig att sjuksköterskan 

både vårdar och stödjer den sjuke och ger stöd till de närstående. Sjuksköterskan ska 

arbeta trovärdig, med medkänsla, empati vara lyhörd och respektera den sjuke och 

dess närståendes integritet (SSF, 2016;HSL, SFS 2017:30;SSF, 2017).  

Klinisk betydelse för samhället 

Litteraturöversiktens resultat är viktigt för hälso- och sjukvården då en av den 

palliativa vårdens hörnstenar är stöd till närstående. Litteraturöversiktens resultat 

visade att kommunikation och närvaro var viktigt för att uppleva emotionellt stöd. 

Sjuksköterskor kan använda sig av detta resultat för att fördjupa sina kunskaper 

kring hur de kan förbättra emotionellt stöd när det gäller kommunikation och 

närvaro. Litteraturöversiktens resultat kan även användas i utbildningssyfte då 

resultatet visade att avsaknad av emotionellt stöd leder till känsla av ensamhet och 

övergivenhet hos närstående. För att förebygga och förhindra psykisk ohälsa hos 

närstående kan resultatet användas vid utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal 

när det gäller psykisk ohälsa. Litteraturöversiktens resultat kan vidare bidra till ökad 

förståelse för närståendes upplevelser av emotionellt stöd och genom utbildning kan 
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det hjälpa sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonalen att se vad som är 

viktigt för att främja arbete utifrån det emotionella stödet, så att de närstående kan 

uppleva livsglädje och förebygga psykisk ohälsa. 

Slutsats 

Litteraturöversikt resultat visade att kommunikation och närvaro av hälso- och 

sjukvårdspersonal var viktigt eftersom detta gav en känsla av emotionell stöd till de 

närstående som har en sjuk familjemedlem som finner sig i livet slutskede. Brist på 

det emotionella stödet gav en känsla av övergivenhet och ensamhet vilket kunde 

resultera i psykisk ohälsa. Familjecentrerad vård innebär att fokusera på hela 

familjen inklusive de närstående och den sjuke. I familjecentrerad vård ser 

sjuksköterskan familjen som en helhet och förstår deras olika behov vid vård i livets 

slut. Familjecentrerad vård är en användbar modell som kan främja emotionellt stöd 

hos närstående. Kunskap och utbildning inom familjecentrerad vård är viktig för 

sjuksköterskan ska kunna bemöta de existentiella frågor som kan dyka upp i livet 

slutskede. Sjuksköterskan måste dela med sig av sin kunskap till de närstående för 

att de ska bli mer delaktiga i vården av den sjuke. 

Emotionellt stöd är viktigt för att närstående inte ska uppleva sig övergivna i den 

sårbara situationen.  

Förslag till vidare forskning 

Då forskning kring de närståendes upplevelser och perspektiv kring emotionellt stöd 

vid palliativ vård inom äldreomsorgen tycks vara ett område som det saknas 

forskning inom behövs fler studier inom området. Dessa studier skulle med fördel 

genomföras med kvalitativ metod då fokus är att beskriva upplevelser. Vidare 

behövs fortsatt forskning kring sjuksköterskans upplevelser av att ge emotionellt 

stöd med fokus på vilka svårigheter sjuksköterskan upplever. Dessa svårigheter 

skulle sedan kunna ligga till grund för förbättringsarbeten gällande emotionellt stöd. 

Implementeringsforskning skulle också behövas där interventioner med fokus på 

emotionellt stöd införs och följs upp med fokus på dess effekter.  Det är viktig att 

fortsätta att driva forskning kring emotionellt stöd till närstående för att uppfylla 
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lagens innebörd och nationella riktlinjer för att kunna uppfylla dessa grundstenarna 

inom palliativ vård. Forskningen kan öka kunskapen hos sjuksköterskor och övrig 

hälso- och sjukvårdspersonal inom palliativ vård så att de kan ge det bästa möjliga 

stödet vid livet slut skede till de närstående. 
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* Artiklar i resultatet 

#Artiklar i bakgrund 

% Artiklar i diskussion 

  



 

 

Bilaga 1  

Databassökning 

Sökning 

PubMed 

Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrac

t 

Antal valda artiklar 

1. Palliative care OR End of 

life 

144 458       

2. Emotional support OR 

Emotional care 

184 038       

3. Next of kin OR family 1 227 888       

4. Nursing home 88 920       

5. Home care 796 251       

6. Elderly people 5 114 565       

7. Experiences 190 301       

8. 1 AND 2 AND 3 AND 4 

AND 5 AND 6 AND 7 

68 68  35  7 

  

Sökning 

CINAHL 

Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Antal valda artiklar 

1. Palliative care OR End of 

life 

54 283       

2. Emotional support OR 

Emotional care 

30 813       

3. Next of kin OR family 291 827       

4. Nursing home 64 028       



 

 

5. Home care 99 840       

6. Elderly people 16 125       

7. Experiences 425 270       

8. 1 AND 2 AND 3 AND 4 

AND 5 AND 6 AND 7 

1 1  1   

Fritextsökning Palliative care AND End 

of life AND Emotional 

support OR Emotional care 

AND Nursing home AND 

Home care AND Elderly 

people 

   8 

 

  



 

 

Bilaga 2 

Artikelmatris 

Sammanställning av artiklar 

Tabell 2 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsg

rad 

Poulos, R., 

Harkin, D., 

Poulos, C., Cole, 

A. & MacLeod, R. 
2017 

Australien 

 
 

Can specially 

trained 

community care 

workers 
effectively 

support patients 

and their families 
in the home 

setting at the end 

of life. 

The programme 

aimed to 

supplement end- 

of- life care in the 
home provided by 

existing 

multidisciplinary 
community 

palliative care 

teams, with 
specialist 

supportive 

community care 
workers (CCWs) 

Design: Kvalitativ 

studie 

Datainsamling: 

telefonintervju. 
Analys: 

Tematisk analys 

 

Tre deltagar- 

grupper. 

 

Närstående- 
grupp: n = 20 

varav 16 kvinnor 

och 4 män. 
 

 

Palliativ vård 
teamet: 

N =9 varav 7 

sjuksköterskor, en 
läkare och en 

enhetschef. 
 

Hemsjukvårds 

grupp: 

N = 10 varav 7 

kvinnor och 3 

män. 

Tillfredsställande resultat 

uppnåddes där familje- 

medlemmar och patienter var 

nöjda av vård och stödet i livets 
slutskede och fick bra 

emotionellt stöd av sjukvårds- 

personal. 
Närståendes upplevelse av att 

någon annan vårdare fanns där 

och var närvarande över natten 
var en försäkran om ett 

emotionellt stöd och lugn för 

den närstående vårdaren. Att få 
slippa de fysiskt krävande 

arbetet som hushållsarbetet och 
den sjukes dagliga vård och 

enbart få vara den älskade 

närvarande var ett fint stöd som 

gavs. 

92% 

Judd, R., Guy, H., 
& Howard, R. 

 

Storbritannien 
 

2018 

Titel: Caring for a 
Dying Partner: 

The Male 

Experience 

Syftet: The aim of 
the current study 

was to explore the 

lived experiences 
of men caring for 

a dying spouse or 

partner and their 
help-seeking for 

themselves during 

this time. 

Design: Kvalitativ 
studie. 

Datainsamling: 

semistrukturerade 
intervjuer 

Analys:  fenomen

ologisk analys 

Deltagare: 8  män Resultat: Denna studies resultat 
tar fram att män behöver 

emotionellt stöd för att hantera 

rollen bättre som vårdare av sin 
fru som är vid livets slutskede. 

Ingen av deltagarna vill 

egentligen vara vårdare åt sin 
partner men det är en 

självklarhet att finnas där i 

närvaron. De närståendes 
upplevelser handlar om att det 

finns en typisk syn på män att 

dom inte är vårdare och därför 
blir dessa män osynliga och ses 

inte som att de behöver stöd 

eftersom män är män och ses 
som starka karaktärer som klara 

sig själva. 

92% 

Bainbrige, D., & 

Seow, H 

  
2018 

  

USA, Canada, 
England 

 

Titel: Palliative 

care experience in 

the Last 3 
months of life: A 

quantitative 

comparison of 
care provided in 

residential 

hospices, 
hospitals, and the 

home from the 

perspectives of 
bereaved 

caregivers 

 

Syftet: The 

objective of this 

study was to 
capture the end-

of-life care 

experiences across 
a wide range of 

settings, from the 

perspective of 
bereaved 

caregivers of 

patients who died 
in residential 

hospices. 

 

Design: 

Kvantitativ 

 
Datainsamling: 

Information 

samlades genom 
papper 

undersökning eller 

 online 
undersökning. 

Analys: 

Beskrivande 
statistik 

 

Deltagare: 

Men: 590 

Kvinnor: 545 
 

Resultat: Förknippat med att 

vården baserade utifrån att ge 

stöd bland annat emotionellt 
stöd, lindring av fysisk smärta, 

lindring av andra symtom och 

andligt stöd. Denna studie tar 
upp närståendes upplevelser i 

livets slutskede i sitt 

sorgearbete av den sjuke och 
tillsammans med vårdarbetet 

vad som har prioriterats mest 

inom de olika stöden. 
 

95% 



 

 

Payne, S., Burton, 

C., Addington-

Hall, J., & Jones, J 
 

2010 

England 

Titel: End-of-life 

issues in acute 

stroke care: a 
qualitative study 

of the experiences 

and preferences of 
patients and 

families 

                 
             

         

 

Syftet: The aims 

of this qualitative 

study were to 
identify patients' 

and family 

members' 
experiences of 

acute stroke and 

their preferences 
for end-of-life 

care. 

 

Design: 

Kvalitativ studie. 

 
Datainsamling: 

Intervju schema. 

Intervju tog cirka 
20 minuter. 

 

Analys: 

Deltagare: 28 

patienter med en 

akut stroke 
 

25 familjer 

medlemmar 
                 

             

         
     

Resultat: Studie beskriver två 

viktiga punkter kommunikation 

och information till närstående 
och  patienten  spelar en viktig 

roll för en god vård omsorg på 

sjukhus. Att kunna förmedla 
professionellt emotionellt stöd 

till närstående är en viktig del. 

 

92% 

Jack, B., O’Brien, 
M., Scrutton, 

J.,  Baldry. C., & 

Groves, K 
2014 

Storbritannien 

Titel: Supporting 
family carers 

providing end-of-

life home care: a 
qualitative study 

on the impact of a 

hospice at home 
service 

                 

             
         

 

Syfte: To explore 
bereaved family 

carers' perceptions 

and experiences of 
a hospice at home 

service. 

 

Design: kvalitativ 
studie 

 

Datainsamling: 
semistrukturerade, 

digitalt inspelade 

intervjuer 
 

Analys: 

transkriberas 
och 

tematisk 

analys 
 

Deltagare: 20 
familjer 

Resultat:  Närstående upplevde 
emotionell stöd/ trygghet 

genom att få veta att någon 

annan var där för patienten inte 
bara de närstående. Detta gav 

inte bara tröstande, utan även 

lugnande inverkan på de 
närstående. 

88% 

Aoun, S.,  Deas, 

K., Toye,C., 
Ewing, G., 

Grande, G., & 

Stajduhar, K 
2015 

Australien   

 

Titel: Supporting 

family caregivers 
to identify their 

own needs in end-

of-life care: 
Qualitative 

findings from a 

stepped wedge 
cluster trial 

                 

             
         

 

Syftet: To 

describe the 
experience of 

family caregivers 

of terminally ill 
people of the 

Carer support 

needs assessment 
tool intervention 

in home-based 

palliative care. 
 

Design: 

Kvalitativ 
 

Datainsamling:   

Genom frågorna 
samlade de in data 

som för att 

identifiera teman. 
utifrån teman kom 

de på andra frågor 

som de ställde 
andra vårdare. 

Detta använde de i 

deras slutliga 
resultat 

 

Analys: tematisk 
analys 

Deltagare: Men: 

69 
Kvinnor:164 

Resultat: Stöd från 

sjuksköterskor kunde stärka 
familjevårdare att kunna 

hantera vården för den  döende 

patienten samt ge dem 
emotionell stöd. I denna studie 

beskriver närstående deras 

upplevelser av emotionellt stöd 
och det gjordes med stöd av ett 

frågeformulär som gjorde det 

mer strukturerat att få fram 
olika behov vid närståenden. 

83% 

Jack,. B, 

Mitchell., T 
Cope,. L. & 

O´Brien,. M. 

 
Storbritannien 

2016 

Titel: Supporting 

older people with 
cancer and life‐

limiting 

conditions dying 
at home: a 

qualitative study 

of patient and 

family caregiver 

experiences of 

Hospice at Home 
care 

Syfte: 

To explore 
patients' and 

family caregivers' 

experiences and 
perceptions of 

Hospice at Home 

care. 

Design: kvalitativ 

studie. 
 

 

Datainsamling: 
Digital inspelade 

semistrukturerade 

intervjuer 

 

Analys:organisera

t tematiskt analys 
 

Deltagare: 

41 deltagare (16 
patienter och 25 

familjeomsorgs) 

 

Resultat: Emotionellt stöd var 

en positiv inverkan i livets 
slutskede hos deltagarna i 

denna studie och även det värde 

som faktiskt är att kunna stödja 
och hjälpa patienterna och 

deras närstående så de får ett så 

bra liv som möjligt med hjälp 

av stöd av olika behov i livets 

slutskede. 

92% 

Hirooka, 

K.,  Fukahori, H., 
Taku, K., Izawa, 

S., & Ogawa A 

2018 
Japan 

 

Titel: 

Posttraumatic 
growth in 

bereaved family 

members of 
patients with 

cancer: a 

qualitative 
analysis 

 

Syfte: This study 

aimed to explore 
how Japanese 

bereaved family 

members of 
patients with 

cancer express 

their experience of 
PTG after the 

patient’s death by 

analyzing open-
ended answers 

provided in a 

cross-sectional 

survey. 

Design 

kvalitativ studie 
 

Datainsamling: 

enkätenundersökn
ingen som 

samlades med 

öppna svar. 
 

Analys: tematisk 

analys 
 

Deltagare: 162 

familjemedlem-
mar till patienter 

med cancer 

 

Resultat: Resultat kom fram till 

både positiv och negativ död. 
Den Positiva resultat var 

relatera till en god död där den 

närstående som vårdade deras 
sjuke familjemedlem i livetss 

slutskede, upplever  de 

näståendeatt de fick stöd från 
vårdpersonalen vilken gjorde 

att de kunde ge emotionellt stöd 

till den sjuke som befann sig i 
livet slutskede. 

88% 

Totman, 
J.,  Pistrang, N., 

Titel: ‘You only 
have one chance 

Syfte: To explore 
the emotional 

Design:kvalitativ 
studie med 

Deltagare: 15 
vuxna släktingar 

Resultaten visade att fyra 
viktiga termer såsom 

80% 



 

 

Smith, S., 

Hennessey., S & 

Martin, J. 
2015 

 

England 
  

to get it right’: A 

qualitative study 

of relatives’ 
experiences of 

caring at home for 

a family member 
with terminal 

cancer. 

  

challenges faced 

by home 

caregivers, and 
their experiences 

of healthcare 

professionals, 
from the 

perspective of 

existential 
psychology. 

  

semistrukturerade 

intervjuer. 

Datainsamling:  In
tervju som ljud 

spelades. 

Dataanalys: ram 
metoden analys 

  existentiella ångest, isolering, 

död och meningsfullhet kunde 

hanteras med hjälp av 
vårdpersonal. Att 

vårdpersonalen kan hjälpa 

släktingar att hantera dessa 
utmaningar. 

  

  
  

Weber, M., Claus, 

M., Zept, K. I., 
Phil. Dr,. 

Fischbeck, S., 

Physiol, R. & 
Pinzon, L. C. E. 

2012 

Tyskland 

Titel: Dying in 

Germany - 
Unfulfilled needs 

of relatives in 

different care 
settings. 

Syfte: This study 

aimed to explore 
important needs 

and personal 

experiences of 
relatives at the 

end of life, and to 

detect differences 
in these needs and 

experiences for 

various care 
settings. 

Design: Kvalitativ 

Datainsamling: 
Kvalitativ 

intervjuer 

Dataanalys: 
Explorativ analys 

Deltagare: 1337 

Släktingar, varav 
753 kvinnor och 

584 män. 

Resultaten: I denna studien 

visade att flera släktingar som 
dotter, söner, eller partner med 

mera. upplevde att behoven av 

känslomässigt stöd saknades 
inom den palliativa vården och 

andra var mer tillfredsställda 

med närvaron. I 
intervjufrågorna framkom det 

att 54,1 % hade blivit 

tillfredställda genom att få 
emotionellt stöd. 31.7% 

upplevde att de inte hade fått 

tillräckligt med känslomässigt 
stöd. 14,2% uttrycker att de inte 

fick emotionell stöd alls. Flera 
närstående upplevde att de fick 

veta tillräckligt inom den 

sjukes medicinska tillstånd men 
fick inte tillräckligt med annan 

information eller närvaro av 

emotionellt stöd. 

80% 

  

Spelten, E., 
Timmis, 

J.,  Heald, S.,  & 

F.A.Duijts,S 
Australien 

2019 

 

Titel: Rural 
palliative care to 

support dying at 

home can be 
realised; 

experiences of 

family members 
and nurses with a 

new model of care 

 

Syfte: The aim 
was to scope and 

trial an after‐ 

hours palliative 
care service to 

enable patients to 

die at home, and 
to monitor the 

need for contact 

over a 24‐hour 
period. 

Design:Kvalitativ 
Datainsamling: 

semi- 

strukturerade 
intervjuer. 

 

Analys: 
beskrivande 

analys. 

 

10 
familjemedlemma

r och  4 

Sjuksköterskor. 
Patienterna: 3 

kvinnor och 14 

män. 
 

Resultat: Familjemedlemmar 
uppskattade stöden de fick från 

palliativa vården. Till exempel 

palliativa teamet var anträffbara 
dygnet runt när familjen 

behövde de och detta gjorde att 

familjen fick frid i sinne, vilket 
gav känslan av emotionellt 

stöd. 

82% 

Axelsson, L., 

Klang, B., H 
Jakobsson, S., & 

Andersson 

Gleissman, S. 
 

2014 

Sweden 

Titel: Meanings of 

being a close 
relative of a 

family member 

treated with 
haemodialysis 

approaching end 

of life. 

Syfte: To describe 

and elucidate the 
meanings of being 

a close relative of 

a severely ill 
family member 

treated with 

maintenance 

haemodialysis 

approaching the 

end of life. 

Design: Kvalitativ 

 
 

Datainsamling: 14 

st kvalitativa 
intervjuer 

Analys: 

Strukturerad 

analys. 

Deltagare: 14 

närstående, 12 
kvinnor varav 

fruar och döttrar. 

2 män son och en 
man. 

 

Resultat: De ökade kraven på 

närstående inom den svåra 
situationen att själv vara stöd åt 

den sjuke, ökar även behoven 

av stöd till den vårdande 
närstående. Närståendes 

upplevelser var att de ville inte 

försämra deras närståendes 

mående i form av att prata 

inom emotionellt stöd och 

existentiella frågor men i 
efterhand ångrade de sig att de 

inte hade gjort det. De tog även 

upp att de skulle vilja ha mer 
stöd inom emotionellt stöd. 

86% 

Burge, F., 

Lawson, B., 
Asada, Y., 

Mcintyre, P., 

Grunfeldt, E., & 
Flowerdew, G 

 

2014 
 

Canada 

Titel: Bereaved 

family member 
perceptions of 

patient-focused 

family-centred 
care during the 

last 30 days of life 

using a mortality 
follow-back 

survey: does 

location matter? 

 

Syftet: Here we 

describe the 
relationship 

between the 

location where the 
decedent received 

the majority of 

care during their 
last 30 days and 

the informant’s 

perception of the 

extent of unmet 

need, as defined 

by multiple 
domains of 

Design: Kvalitativ 

Datainsamling: 
intervju 

Analys:beskrivan-

de statistik analys 
 

Deltagare: 1316 

varav 675 kvinnor 
och 641 män. 

Resultat: kom fram till att 

kunskap inom palliativa vården 
saknades för att kunna ge 

familjen spiritual och 

emotionellt stöd. Till exempel 
Familjen upplevde att 

information av medicin och 

samt beslut om vad som kan 
förvänta sig göra vid dödsfallet 

saknades och det behövs 

införas i Kanada. 

 

92% 



 

 

patient-focused, 

family-centred 

care. 

Oyegbile, Y.,  &  
Brysiewicz, P 

2016 

Nigeria 

Titel: Family 
caregiver’s 

experiences of 

providing care to 
patients with 

End-Stage Renal 

Disease in South-
West Nigeria 

  

Syfte:To describe 
the experiences of 

family caregivers 

providing care for 
patients living 

with End‐Stage 

Renal Disease in 
Nigeria 

Design: kvalitativ 
studie 

Datainsamling: 

Intervju som 
genomfördes 

i   30-40 minuter. 

 Dataanalys: 
innehållsanalys 

Deltagare: 15 
familjer 

 -Varav 11 

kvinnor och 4 
män. 

Resultat: Fem kategorier 
identifierades, och dessa 

inkluderade frånkoppling med 

sitt egna liv som närstående. 
Skyldighet att vårda och främja 

en närmare relation. Studien 

avslöjade att vårdgivaren 
påförde olika bördor som är 

specifikt för länder med låg 

resurs. I denna studie lägger 
dom förslag till mer emotionellt 

stöd till närstående för att få en 

bättre livskvalitet tillsammans i 
vårdandet till den sjuke. 

 86% 

Sekelja, N., 
Butow, P., & 

Tattersall, M 

 
 2009 

 

 
Australien 

     
             

                 

                     
                 

             

         
     

Titel: Bereaved 
cancer carers’ 

experience of and 

preference for 
palliative care 

                 

             
         

     

Syfte: This study 
aimed to explore 

bereaved carers’ 

experience and 
understanding of 

palliative care and 

their views on 
optimal timing of 

first contact 
 

Design: kvalitativ 
  

Data analys: 

semi-strukturerad 
intervju 

 

Analys: Metodik 
analys 

Deltagare: 43 
vårdare 

kontaktades, 10 

vårdare var inte 
kontaktbar och 3 

vårdare  tappade 

intresse. 30 
vårdare stannade 

kvar 
 

Resultat: I Studien kom man 
fram till att vårdgivare var 

tacksamma för stödet från 

palliativ vård trots dess gränser. 
Vårdare uppskattade mest den 

praktiska hjälpen och respekten 

som palliativ vård visade. De 
flesta vårdgivare uppskattade 

även den det emotionella och 
psykologiska stödet och 

rådgivningen som de erbjöds 

från palliativa vården. Till 
exempel att den palliativ vård 

var till hjälp genom att ringa, ge 

råd och visa en oro för hela 
familjen. 

 

80% 

  

  



 

 

Bilaga 3 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvalitativa studier 

  Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?     

2 Återger abstraktet studiens innehåll?     

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

    

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?     

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?     

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?     

7 Är designen relevant utifrån syftet?     

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?     

9 Är inklusionskriterierna relevanta?     

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?     

11 Är exklusionskriterierna relevanta?     

12 Är urvalsmetoden beskriven?     

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?     

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

    

15 Anges var studien genomfördes?     



 

 

16 Anges när studien genomfördes?     

17 Anges vald datainsamlingsmetod?     

18 Är data systematiskt insamlade?     

19 Presenteras hur data analyserats?     

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?     

21 Besvaras studiens syfte?     

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

    

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?     

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter     

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?     

Summa       

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng:                ? 

Kvalitet:                           låg              medel          hög 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 

  



 

 

Bilaga4  

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvantitativa studier 

  Fråga Ja Nej 

       Motsvarar titeln studiens innehåll?     

       Återger abstraktet studiens innehåll?     

 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

    

 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?     

 Är studiens syfte tydligt formulerat?     

 Är frågeställningarna tydligt formulerade?     

 Är designen relevant utifrån syftet?     

 Finns inklusionskriterier beskrivna?     

 Är inklusionskriterierna relevanta?     

 Finns exklusionkriterier beskrivna?     

 Är exklusionskriterierna relevanta?     

 Är urvalsmetoden beskriven?     

 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?     

 Finns populationen beskriven?     

 Är populationen representativ för studiens syfte?     

 Anges bortfallets storlek?     



 

 

 Kan bortfallet accepteras?     

 Anges var studien genomfördes?     

 Anges när studien genomfördes?     

 Anges hur datainsamlingen genomfördes?     

 Anges vilka mätmetoder som användes?     

 Beskrivs studiens huvudresultat?     

 Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?     

 Besvaras studiens frågeställningar?     

 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

    

 Diskuterar författarna studiens interna validitet??     

 Diskuterar författarna studiens externa validitet?     

 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter     

 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?     

 

Summa

: 

      

Maxpoäng:   29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:           låg                         medel                   

 hög 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 


