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Sammanfattning 

Bakgrund: Den palliativa vården innefattar att främja den hälsorelaterade 

livskvaliteten för patienten samt att stötta de närstående.  

 

Syfte: Att beskriva vad närstående upplever är viktigt vid palliativ vård i livets 

slutskede. 

 

Metod: En kvalitativ litteraturstudie med en systematisk ansats. Artikelsökningen 

utfördes i databaserna CINAHL och PubMed. Efter kvalitetsgranskning återstod 15 

artiklar som gick vidare till innehållsanalys.  

 

Resultat: Resultatet visade att närstående tyckte det var viktigt med en god 

kommunikation och ett bra bemötande då information och en god personal-patient-

närstående relation gynnade välmående. För att de närstående skulle klara av och 

orka med att följa patienten i den palliativa vården behövde de känna sig trygga 

genom en god stöttning och lugn omgivning. Genom god symtomlindring samt att 

personalen såg till en personcentrerad omvårdnad, ansåg de närstående att 

patienterna fick en god och värdig död.  

 

Slutsats: För att främja närståendes hälsa är det viktigt med praktiskt och emotionellt 

stöd. Sjuksköterskan måste agera professionellt samt besitta goda kunskaper inom 

palliativ omvårdnad för att vara förmögen att bemöta de närstående i den ofta utsatta- 

och sårbara situationen de befinner sig i. 

 

Nyckelord: Närstående, palliativ vård, sjuksköterska, upplevelse, värdig död.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Abstract 
 

Background: Palliative care includes promoting the health-related quality of life for 

the patient and supporting the relatives. 

 

Aim: To describe what relatives experience is important in palliative care in the final 

stages of life. 

 

Method: A qualitative literature study with a systematic approach. Article search 

was performed in the CINAHL and PubMed databases. After quality review, 15 

articles remained that went on to content analysis. 

 

Results: The results showed that relatives thought it was important to have good 

communication and a good response as information and a good staff-patient-relative 

relationship favored well-being. For the relatives to be able to cope and have the 

strength to follow the patient in the palliative care, they needed to feel safe through a 

good support and calm environment. Through good symptom relief and the fact that 

the staff applied a person-centered nursing, the relatives considered that the patients 

received a good and dignified death. 

 

Conclusion: To promote the health of relatives, practical and emotional support is 

important. The nurse must act professionally and possess good knowledge in 

palliative care to be able to meet the relatives in the often exposed and vulnerable 

situation they are in. 

Keywords: Dignified death, experience, nurse, palliative care, relatives. 
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1. Inledning 
Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) inrapporterades år 2019 strax under 89,000 

dödsfall i Sverige (1). Ungefär 80% av dessa personer beräknas ha varit i behov av 

palliativ vård (2). Sjuksköterskan kan komma att möta patienter som erhåller 

palliativ vård i livets slutskede inom flera olika vårdinstanser. Orsaken till att dessa 

patienter får palliativ vård kommer att variera, oavsett vilken anledning som ligger 

bakom finns det med stor sannolikhet en eller flera närstående involverade (3). 

Att vara närstående till en patient som befinner sig i livets slutskede kan många 

gånger resultera i lidande och stor sorg. Det kan ses som en utsatt situation som ofta 

är otroligt påfrestande, svår att anpassa sig till och ibland svår att acceptera (3). Det 

är viktigt att närstående får känna sig delaktiga och trygga samt att vården som utförs 

är god och säker (4). Sjuksköterskan har det övergripande omvårdnadsansvaret och 

ska värna om att patientens samt den närståendes behov respekteras och tillgodoses 

(3).  

Detta är ett område som ligger författarna till denna litteraturstudie varmt om hjärtat 

då båda har erfarenhet av palliativ vård. Erfarenheter i form av att antingen själv 

nyligen varit i närståenderollen, eller att i dagsläget arbeta på en palliativ avdelning 

på sjukhus. 
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2. Bakgrund 

2.1 Palliativ vård  

Palliativ vård är vården som initieras när det inte längre finns några botande 

alternativ. De livsförlängande och botande medlen sätts ut och vidare blir målet med 

vården att lindra lidandet och främja den hälsorelaterade livskvaliteten för patienten 

samt stötta de närstående (5). Orsaken till att patienten behöver palliativ vård 

varierar, det kan vara exempelvis sjukdom, ålder eller trauma. Palliativ vård utförs 

oavsett om patienten befinner sig tidigt eller sent i sitt sjukdomsförlopp. Den tidiga 

fasen är när den förväntade överlevnaden är månader till år och den senare fasen när 

den förväntade överlevnaden är kort, dagar till timmar. Den senare benämns som 

palliativ vård i livets slutskede. Oavsett tid till döden är utgångspunkten alltid att 

patienten ska uppleva så bra hälsorelaterad livskvalitet som möjligt fram till dess att 

döden infinner sig (3).  

World Health Organisation (WHO) definition av palliativ vård är att det är vård som 

syftar till att förbättra patientens hälsorelaterade livskvalitet i livets slut. Centralt är 

att lindra lidande genom att fokusera på fysiska-, psykiska-, sociala- och existentiella 

problem som kan följa det palliativa tillståndet. Detta genom att exempelvis i ett 

tidigt skede lindra smärta och andra symtom som upplevs som plågsamma, varken 

driva fram- eller dra ut på döden, främja patientens självbestämmande samt god 

stöttning av närstående (6). 

Det finns fyra hörnstenar som utgör kärnan i den palliativa vården i Sverige:  

1. Kommunikation och relation mellan hälso-sjukvårdpersonal, patient samt 

närstående. 2. Teamarbete som är multiprofessionellt där patient och närstående är en 

viktig del av teamet. 3. Symtomlindring relaterat till patientens fysiska-, psykiska-, 

sociala-, samt existentiella behov. 4. Närståendestöd som ska utföras under 

sjukdomstiden samt efter dödsfallet (3). 

2.1.1 Palliativt förhållningssätt 

När en patient befinner sig i livets slut ska all hälso- och sjukvårdspersonal som 

kommer i kontakt med patienten och dess närstående utgå från ett palliativt 

förhållningssätt. Det vill säga att personalen har en helhetssyn på patienten och att 

vården utgår från patientens önskemål och välbefinnande. Unika önskemål och 

behov kan då bedömas och tillgodoses, vilket i sin tur kan minska lidande och inge 

välbefinnande (5,7). Centralt är att döden är en naturlig process men att fokus ska 

ligga på värdighet i livets slut (5).  

Oberoende av var patienten som erhåller palliativ vård vårdas har patienten rätt till 

att bli bemött med ett palliativt förhållningssätt och få optimal vård efter sitt unika 

behov. Vården i det palliativa skedet är inte lätt, den är komplex och ställer höga 

krav på personalen som ska veta vilka insatser som bör inkluderas respektive vilka 

som inte är lämpliga. Det är viktigt att de närstående beaktas och tas med i 

omhändertagandet, de ska erbjudas att vara delaktiga i vården av den döende och ska 

alltid stöttas. Detta oavsett om patienten befinner sig på en specialiserad vårdenhet, 

allmän sjukhusavdelning eller i hemmet. Därför det är viktigt att kunskap och 

kompetens finns inom samtliga vårdenheter. Är vården som utförs bristande kan det 

inte bara få negativa följder för patienten, utan även för dess närstående som ska ta 

med sig upplevelsen resten av livet (3). 
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2.2 Förhållningssätt till döden 

Idag lever människor längre på grund av olika faktorer, exempelvis framsteg inom 

medicin och teknologi. En längre livstid innebär för vissa ett långt och friskt liv, 

medan det för andra innebär ett utdraget slut där människor kan leva med sina 

sjukdomar en lång tid innan de dör. Detta leder till att många tillbringar sin sista tid 

och vårdas i hemmet (8). 

Döende är oundvikligt och är ett naturligt skeende. Förhållningssättet till döden har 

sett olika ut genom tiderna, det förändras och beskrivs som ett pågående sökande (8). 

Ur individperspektiv kan förhållningssättet utgå från individens möjligheter att 

förbereda sig, att bevara sin värdighet mot slutet samt möjligheten till en god vård 

och god död (9). 

2.2.1 God död 

Begreppet god död är svårdefinierat och kan ha olika innebörd för varje individ (10). 

Synen på en god död kan påverkas av tidigare erfarenheter, egen 

kunskapsinhämtning, utsagor från familjemedlemmar och vänner eller information 

som presenteras i media (8).  

Enligt sjukvårdspersonal definieras en god död genom att vara fri från smärta och 

lidande, att få emotionellt stöd samt att bli omhändertagen med värdighet (10). 

Vidare uttrycks det av både patient och närstående, att en god död generellt handlar 

om att dö en värdig och fridfull död där symtomhanteringen är god och personen är 

fri från smärta (11). Värdighet karaktäriseras kort som att personen upprätthåller sin 

respekt som individ samt sin självständighet (10). Vidare är viktiga attribut för en 

värdig död att få bevara känslan av integritet, erhålla en moralisk tröst, uppleva 

livskvalitet samt att personen får känna sig delaktig i beslut (12).  

2.3 Lidande & Sorg 

Enligt Katie Eriksson (13) är varje människa unik och lika så lidandet. Lidande ses 

som en dimension av hela människan; fysiskt, psykologiskt, socialt och existentiellt. 

Begreppet kan tolkas på många olika sätt, exempelvis: något ont som påverkar 

människan negativt, något hon måste leva med, en kamp, ett medlidande för annan 

människa eller ett utlopp för ett begär eller en brist. Det kan komma till följd av 

känslan av att ha tappat kontrollen, hjälplöshet eller maktlöshet som vid en obotlig 

sjukdom. Lidande går många gånger hand i hand med sorg. En människa som har 

förlorat eller kommer förlora någon hon älskar kan känna sorg, längtan och 

ensamhet, som alla tre kan ge upphov till lidande. Lidande kan således orsakas av 

sorg, men det kan också orsaka sorg. Det är viktigt att våga identifiera och bekräfta 

patientens samt närståendes lidande och sorg, genom exempelvis samtal och närvaro 

(13). 

Närståendes behov av stöd från personal i sitt lidande och sorgeprocess varierar från 

person till person. En del närstående menar att sorgen är något personligt som ska 

hanteras självständigt, medan andra är i stort behov av stöttning i flera dimensioner 

och anser i efterhand att de fick för lite stöd i samband med den palliativa vården och 

dödsfallet. Ett gemensamt uttryck för sorgen är att upplevelsen och erfarenheten av 

sorg är unik för varje människa, vilket belyser vikten att ett personcentrerat 

förhållningssätt (14). Sjuksköterskan som har en helhetssyn på människan (15) har 

en stor roll i lindrandet av patientens och närståendes upplevelse av lidande och sorg, 
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vilket bland annat kan uppnås genom att värna om personernas integritet och försöka 

hjälpa dem att hitta mening trots de svåra omständigheterna (16). 

2.4 Sjuksköterskans ansvar  

Sjuksköterskans stora ansvarsområde är omvårdnad (17). I sitt arbete har 

sjuksköterskan de sex kärnkompetenserna att utgå från (16). En av dessa säger att 

sjuksköterskan i omvårdnaden ska arbeta efter ett personcentrerat förhållningssätt där 

vården utgår från människans unika önskemål och förutsättningar. Patienten ska 

alltid så långt det går vara delaktig i sin vård och beslut (18,19). På så vis främjas 

möjligheten till att en vårdande relation skapas, vilket är en förutsättning för det 

personcentrerade arbetssättet där patienten är aktiv i sin vård (15). En vårdande 

relation kan inge känsla av att bli sedd, respekterad och lyssnad till, vilket i sin tur 

kan leda till känsla av delaktighet och välbefinnande (18). Sjuksköterskan ska vidare 

arbeta på ett patientsäkert sätt, vilken är en annan kärnkompetens som främjar god 

säker vård. Ett patientsäkert arbetssätt innebär att situationer som kan skapa lidande 

och skada för patient och närstående alltid ska undvikas. Samtliga inblandade ska 

kunna känna tillit till att de bästa och mest pålitliga metoderna används i vården (4). 

För att ha en helhetsaspekt och optimera vården för patienten som erhåller palliativ 

vård krävs teamarbete. Det är viktigt att sjuksköterskan ständigt gör bedömningar av 

patientens och närståendes behov samt konsulterar rätt del av teamet för uppstått 

behov (20).   

Många sjuksköterskor, med blandad erfarenhet, upplever att de har bristande 

kunskap kring den grundläggande vården i livets slutskede. Det kan leda till att 

sjuksköterskorna upplever känslor av frustration över att inte kunna bemöta och 

stötta patienterna och dess närstående på ett sådant sätt de önskar. Vidare kan 

kunskapsbristen bidra till upplevelser av att patienterna inte får en tillräckligt värdig 

död. Sjuksköterskor upplever att kunskapsbristen är kopplad till låg 

arbetslivserfarenhet samt bristfällig utbildning, och leder till svårigheter att samtala 

om döden. Det leder även till svårigheter i att hantera sina egna känslomässiga 

reaktioner, vilket vidare genererar att vissa sjuksköterskor hellre undviker dessa 

känsliga situationer än att hantera dem (21). 

2.5 Omvårdnad 

Omvårdnad är ett vetenskapligt område och är enligt tidigare sjuksköterskans 

specifika kompetens. Detta kunskapsområde utgår från en humanistisk människosyn 

vilket betyder att patienten ses som en unik individ och hänsyn tas till hela 

människan och dess livsvärld, en vördnad till livet. Grundläggande 

omvårdnadsbehov kopplade till samtliga dimensioner av människan identifieras samt 

tillgodoses (17).  

2.5.1 Omvårdnad vid livets slutskede  

Sjuksköterskan har ett stort ansvar i vården av patienten i livets slutskede. I ansvaret 

ingår att om möjligt fråga patienten hur hen önskar ha det den sista tiden i livet, även 

att fråga de närstående om det är några särskilda sedvanor att ta hänsyn till under 

vårdtiden eller efter döden. Sjuksköterskan ska identifiera och värdera vilket behov 

av omvårdnad patienten har, samt avsluta de åtgärder som inte längre är till nytta för 

patienten (3). Optimal symtomlindring är en betydande del i främjandet av 

välbefinnande och uppnås genom omvårdnad och god medicinering, detta för att 

patienten inte ska behöva lida (19). Är patienten väl symtomlindrad kan känslan av 
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välbefinnande öka och då inge lugn hos de närstående. Sjuksköterskan ska tillse att 

de närstående är välinformerade om patientens tillstånd, det förväntade förloppet, 

insatserna som utförs och vad som förväntas av dem (3). 

2.6 Närstående 

2.6.1 Definition 

Ordet anhörig definieras som en ”person inom familj eller bland de närmaste 

släktingarna” (22) och närstående som en ”person som den enskilde anser sig ha en 

nära relation till” (23). Användning av orden anhörig och närstående används ej 

konsekvent enligt Socialstyrelsen (22,23). I Palliativ vård - förtydligande och 

konkretisering av begrepp används närstående med innebörden: en person med en 

nära relation till patienten som erhåller palliativ vård (5). I denna studie används 

begreppet närstående. 

2.6.2 Att vara närstående 

Närståendes upplevelser av den palliativa vården är ett komplicerat ämne att studera, 

bland annat på grund av etiska aspekter samt bristande vilja eller ork att delta i 

studier. Det framgår att närstående bär med sig både positiva och negativa 

upplevelser om vården i livets slut (24–28). 

Upplevelsen av döden och döendet är svårt att förbereda sig inför, det kan ses som en 

sorts kris som ofta innebär en stor sorg både innan och efter förlust. Rädslan av att bli 

ensam kan upplevas förlamande. Samtidigt kan rädslan göra sig påmind i oron om att 

inte hinna säga eller göra allt som önskas (29). Tiden inför döden kan kännas oviss, 

vara svår känslomässigt och humöret kan variera. Tankar, roller och rutiner mellan 

patient och närstående ändras, utvecklas eller omprövas (29). Det är en svår situation 

att anpassa sig till men dock så viktigt och meningsfullt för närstående att vara 

involverade och delaktiga i (30).  

När patienten har övergått till ett palliativt skede ändras oftast prioriteringar och 

perspektiv för närstående och patienten. På grund av att framtiden är oviss blir 

dagarna tillsammans mer värdefulla. Trots sorg, rädsla och negativa tankar som 

bearbetas då allt ställs på sin kant, försöker många ta vara på varje dag. Det kan vara 

genom att tillsammans försöka utföra enkla nöjen och prioritera viktiga relationer i 

livet, vilket kan fungera som en form av coping inför osäkerheten om framtiden men 

även för att främja en god sista tid tillsammans (31). 

Om de närstående inte känner sig tillfreds med vården som utförs, kan fokus skifta 

från en god sista tid tillsammans och en god död, till att skapa frustration och känsla 

av hjälplöshet. Negativa känslor kan påverka närståendes sorgearbete och framtida 

syn på döden (3). 

2.6.3 Närstående som vårdar 

Många patienter har en önskan av att få dö hemma (30). Sjukdomens karaktär, 

symtom och förutsättningarna i hemmet påverkar om patienten kan vårdas hemma 

eller måste vårdas på vårdenhet i livets slut (8). Vårdas patienten i hemmet är det 

vanligt att de närstående tar ett stort ansvar i vården, ibland helt ensamma men ofta i 

samarbete med hemsjukvård eller specialiserad palliativ vård. Närstående som vårdar 

agerar ofta språkrör för patienten gentemot hälso- och sjukvårdspersonalen, utför den 

basala omvårdnaden, sköter medicinerna och planerar för vad som komma skall 
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samtidigt som ansvaret att få det vardagliga livet att gå runt kvarstår (30). En del är 

inte förberedda eller redo för att axla det stora ansvaret som de tagit på sig, andra är 

det men att det blir övermäktigt trots det (8). Det är viktigt att de närstående får det 

stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen som de är i behov av för att den döende ska 

få en så bra tillvaro som möjligt samt undvika att vårdandet blir övermäktigt (30). 

Blir vårdandet övermäktigt kan det leda till oro och skuld över att inte ha gjort 

tillräckligt, tillsammans med en känsla av maktlöshet över att inte vara kapabel att 

göra mer. Känslorna tillsammans med sorgen, kan orsaka fysisk och psykisk stress 

(29). De närstående utgör en riskgrupp till att drabbas av ökad ohälsa i form av 

sömnsvårigheter, ångest, trötthet (9) även depression (29). 

Närstående uttrycker både positiva och negativa upplevelser av den palliativa vården 

i livets slutskede. Många av dessa upplevelser kan direkt eller indirekt kopplas till 

omvårdnad, vilket tidigare nämnt är sjuksköterskans stora ansvarsområde. 

Författarna till denna litteraturstudie har identifierat att det saknas uppdaterade 

sammanställningar som berör erfarenheter från både närstående som vårdar och 

närstående som inte vårdar. Vidare har det identifierats att studier om närståendes 

upplevelser vid palliativ vård i livets slutskede ofta delas upp i närstående som vårdar 

och närstående som inte vårdar, alltså att de särskils. Genom att skapa en helhetsbild 

av närståendes upplevelser vid palliativ vård i livets slutskede oavsett vilken situation 

de befinner sig i, riktas informationen inte endast till exempelvis sjuksköterskor som 

möter patienten och dess närstående i hemmet, eller sjuksköterskor som arbetar inom 

slutenvård. Det är viktigt att den här sammanställningen utförs för att ge uppdaterad 

information till samtliga sjuksköterskor oavsett inriktning då de alla har ett ansvar för 

personcentrerad vård, att arbeta efter hörnstenarna samt att se till närståendes behov. 

3. Syfte 
Syftet var att beskriva vad närstående upplever är viktigt vid palliativ vård i livets 

slutskede. 

4. Metod  

4.1 Design 

Den valda studiedesignen var en litteraturstudie med systematisk ansats, där 

kvalitativa artiklar inkluderades (32). 

4.2 Urval 

Urval av artiklar baserades på valda inklusions- och exklusionskriterier. 

Inklusionskriterier: kvalitativa orginalartiklar, skrivna på engelska, innefattande 

vuxna från 18 år samt publicerade mellan år 2010–2020. Artiklarna skulle vara peer 

reviewed, vilket kontrollerades i tidsskriftsdatabasen Ulrichsweb. 

Exklusionskriterier: Närstående till patienter som vårdades på intensivvårdsavdelning 

(intensive care unit). 

4.3 Datainsamling 

Pilotsökningar utfördes 2020-11-10 i fritextsökningar med sökord i kombination med 

booleska operatorer; AND, OR, NOT samt trunkeringar (32). Initiala sökningar 

utvärderades som ej tillräckligt bra med få relevanta träffar. Vidare bokades ett möte 

med bibliotekarie vid Medicinska Biblioteket, Linköpings Universitet, som bistod 

med kunskap och förslag på sökord samt bättre strategi vid sökning. Genom att PEO-



 
 

7 

 

metoden (Population, Exposure, Outcome) användes identifierades de huvudsakliga 

söktermerna och deras tema (32). Nedan presenteras utarbetad sökstrategi för aktuell 

litteraturstudie i Tabell 1. 
 

Tabell 1. PEO - Struktur för sökstrategi 

Population Exposure Outcome 

Närstående till patienter som 

erhåller palliativ vård i livets 

slutskede 

Palliativ vård Närståendes upplevelser av 

vården 

 

Nya sökord arbetades fram, vilka baserades på syftet och PEO-metoden (32). Dessa 

översattes till engelska sökord med stöd av Svensk Mesh KI. Vidare användes 

subject headings i CINAHL för att få fram relevanta synonymer till sökorden. Dessa 

kombinerades med några av de tidigare sökorden. Artikelsökning utfördes i 

databaserna PubMed och CINAHL. Sökord som använts till slutgiltig sökning 

presenteras i Tabell 2. 

Den huvudsakliga sökningen genomfördes 2020-12-01 i ovanstående databaser, 

sökningen gav sammanlagt 235 träffar varav 27 dubbletter. En kompletterande 

sökning för år 2020 utfördes i båda databaserna 2021-02-11, vilken presenteras i 

Tabell 2. 

I Tabell 2 presenteras vidare unika abstracts och artiklar. Samtliga titlar i sökningen 

lästes var för sig, jämfördes och diskuterades gemensamt. De titlar som ansågs vara 

relevanta för syftet valdes ut och dess abstracts lästes, även här var för sig för att 

sedan jämföras och diskuteras gemensamt. De artiklar vars abstrakts mötte syftet 

valdes att läsas i sin helhet. Artiklar som ej överensstämde med syftet samt 

urvalskriterierna valdes bort i konsensus, vilket resulterade i att 18 artiklar gick 

vidare för granskning.  
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Tabell 2. Artikelsökning 

* Dubbletter med PubMed 

 

4.4 Granskning och värdering av artiklar 

De 18 valda artiklarna granskades genom Mall för kvalitetsgranskning av studier 

med kvalitativ forskningsmetodik– patientupplevelser (33) samt framtagna 

kvalitetskriterier, se Tabell 3. Granskningarna genomfördes var för sig, för att sedan 

utföras gemensamt under jämförelse och diskussion. Kvalitetskriterierna utgick från 

Forsberg & Wengström (32) och tidigare nämnd granskningsmall (33). Utifrån 

kvalitetskriterierna klassades artiklarna som hög-, medelhög- eller låg kvalitet, 

översiktligt presenterat i Tabell 3. Studiens inkluderade artiklar och dess 

kvalitetsbedömning visas överskådligt i Bilaga 1. 

 

 

Databaser 

Sökdatum 

 

Sökord 

 

Avgränsningar 

 

Antal   

träffar 

 

Antal  

lästa 

abstract 

 

Antal  

lästa 

artiklar 

 

Antal 

artiklar till 

granskning 

 

Antal 

använda 

artiklar 

 

 

 

PubMed 

2020-12-01 

 

(((((terminal care OR end of 

life care OR palliative care) 

AND (family member OR 

relative)) AND (perspective 

OR experience)) AND 

(bereaved family member 

OR bereaved relative)) AND 
(qualitative OR observation 

OR interview)) NOT 

(intensive care unit) 

 

 

 

 

 

 

2010–2019 

Adult 19+ 

 Engelska 

 

 

 

 

 

184 

 

 

 

 

 

99 

 

 

 

 

 

53 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

CINAHL 

2020-12-01 

 

terminal care OR end of life 

care AND family member* 

OR relative* AND 

perspective* OR experience* 
AND bereaved family 

member* OR bereaved 

relative* AND qualitative 

OR interview* OR 

observation* NOT intensive 

care unit* 

 

 

 

 

 

2010–2019 
All adult 

Engelska 

 

 

 

 

51 
   *27 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 
 

 

 

 

 

 

1  
 

 

 

 

PubMed 

2021-02-11 

 

(((((terminal care OR end of 
life care OR palliative care) 

AND (family member OR 

relative)) AND (perspective 

OR experience)) AND 

(bereaved family member 

OR bereaved relative)) AND 

(qualitative OR observation 
OR interview)) NOT 

(intensive care unit) 

 

 

 
 

 

2020–2020 

Adult 19+ 

 Engelska 

 

 
 

 

 

13 

 

 
 

 

 

2 

 

 
 

 

 

1 

 

 
 

 

 

1 

 

 
 

 

 

1 

 

 

CINAHL 

2021-02-11 

 

terminal care OR end of life 

care AND family member* 

OR relative* AND 

perspective* OR experience* 

AND bereaved family 
member* OR bereaved 

relative* AND qualitative 

OR interview* OR 

observation* NOT intensive 

care unit* 

 

 

 

 

 

2020–2020 

All adult 
Engelska 

 

 

 

 

 

3 
    *1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

Totalt 

antal 

artiklar: 

   

251 

    *28 

 

108 

 

56 

 

18 

 

15 
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Tabell 3. Kvalitetskriterier 

Kvalitét Kriterier Antal 

artiklar 

 

 

 

Hög 

- Syfte: väldefinierat. 

- Urval: relevant och tydligt beskrivet. 

- Datainsamling: relevant och tydligt beskrivet. 

- Analys: tydligt beskriven samt trovärdig.  

- Resultat: logiskt, överförbart samt tydligt beskrivet. 

- Tydligt etiskt resonemang finns. 
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Medelhög 

- Syfte: väldefinierat 

- Resultat: logiskt samt tydligt beskrivet. 

- Mindre betydelsefulla brister i presentation eller val av urval,   

  datainsamling samt analys. 

- Etiskt resonemang finns, dock ej tydligt. 
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Låg 

- Syfte: ej väldefinierat.  

- Betydelsefulla brister i presentation eller val av urval och   

  datainsamling. 

- Resultatet ej tydligt beskrivet, eller har betydelsefulla brister. 

- Saknar etiskt resonemang. 
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4.5 Analys 

Innehållsanalys med induktiv ansats utfördes på artiklarna med hög- samt medelhög 

kvalitet, de med bedömd låg kvalitet exkluderades. För att analysera de 15 artiklarnas 

resultat användes de fem stegen för en enkel innehållsanalys enligt Forsberg & 

Wengström (32). Artiklarna lästes igenom ett flertal gånger enskilt vilket 

möjliggjorde en djupare förståelse för artiklarnas innehåll. Vidare identifierades 

innehåll relevant till syftet enskilt, med hjälp av understrykningar. Innehållet 

analyserades därefter för identifiering av likheter och skillnader vilka markerades i 

olika färger. Utifrån det insamlade materialet identifierades vidare kategorier enskilt, 

som sedan jämfördes sinsemellan. Kategorierna förenades slutligen under 

övergripande teman. Teman och kategorier presenteras i Tabell 4. 

4.6 Forskningsetiska ställningstaganden 

I litteraturstudien har etiska överväganden tagits utifrån Helsingforsdeklarationen 

(34) och Vetenskapsrådet (35). De består av riktlinjer och etiska principer som ska 

följas vid medicinsk forskning som inkluderar människor, för att skydda de 

medverkande samt att forskningsprocessen ska vara hederlig och pålitlig (34,35). 

Med utgångspunkt från ovan nämnda riktlinjer och etiska principer har 

litteraturstudien endast inkluderat studier som haft tillstånd från etisk kommitté samt 

uppgett ett etiskt resonemang. I urvalet har beaktning tagits till hur de inkluderade 

studiernas deltagare har rekryterats, med tyngdpunkt i deltagarnas samtycke, 

frivillighet samt att deltagarnas identiteter har avidentifierats (34,35). Vidare har 

samtliga resultat relevanta till syftet presenterats oberoende av eventuell hypotes, 

resultatet har följaktligen inte vinklats åt något håll. De inkluderade studierna samt 

övrig använd litteratur, har redovisats sakligt med tydlig källhänvisning. Plagiering 

undveks genom att presenterad fakta har omskrivits till egna ord samt tydligt 

särskilts från litteraturstudiens författares egna åsikter (35). 
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5. Resultat  
Resultatet utgick ifrån 15 artiklar beståendes av 523 enkäter, 266 intervjuer, 187 brev 

samt 9 fokusgrupper med sammanlagt 53 deltagare. Artiklarna skildrade närståendes 

upplevelser och erfarenheter av palliativ vård i livets slutskede. 10 artiklar skildrade 

närstående som hade en vårdade roll och 5 artiklar där de närstående inte hade en 

vårdade roll. Artiklarna var från följande länder: Sverige (1), Norge (1), Island (1), 

Danmark (1), Nederländerna (1), England (1), Storbritannien (4), Spanien/Portugal 

(1), Portugal (1) Kanada (2) och Australien (1), se Bilaga 1. 

De induktiva innehållsanalyserna resulterade i fem övergripande teman: 

Kommunikation, Bemötande, Värdig död, Stöd samt Omgivning, se Tabell 4. 

Tabell 4. Teman & kategorier 

Teman Kategorier 

Kommunikation Information 

Främja goda relationer 

 

Bemötande 

Personcentrering 

Personalens egenskaper 

Inkludering  

 

Värdig död 

Tillgodose önskningar 

God omvårdnad 

Symtomkontroll 

 

Stöd 

Psykologiskt stöd 

Praktiskt stöd 

Tillgänglighet  

Omgivning Atmosfär 

Rummen 

 

5.1 Kommunikation 

5.1.1 Information 

Närstående generellt upplevde det som viktigt att de ständigt blev uppdaterade och 

fick information om sjukdomen, prognos, behandling, symtom samt vad som händer 

med en döende kropp (36–43). Att känna sig välinformerad om symtom och åtgärder 

vid dessa ansågs extra viktigt av flera närstående som vårdade (38,42,44–46).  För 

både närstående som vårdade och närstående som inte vårdade fanns ett stort behov 

av information om döden, dödsögonblicket och vad som bör ske praktiskt efter döden 

(36,38–40,42,44–46). Information om detta kunde resultera i att de kände sig mindre 

rädda inför döden och hade fler verktyg till att kunna gå vidare efter döden 

(36,38,45–47). Det ansågs positivt när personalen gav information i förhand och i 

god tid (37,40,42–44,46,48), det innebar att de närstående kunde vara steget före och 

då bättre förbereda sig för vad som kunde ske (38,42,43,48). Utöver detta ville flera 

närstående som vårdade patienten i hemmet även ha information om vilket stöd som 

fanns att tillgå; exempelvis stöd i omvårdnaden, avlastning, utrustning eller om de 

inte längre orkade vårda hemma (41,42,44,46).  
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Information önskades vara direkt, ärlig, tillräcklig, ges kontinuerligt (36,37,46,49,50) 

samt förmedlas med känslighet och respekt. Informationen fick gärna upprepas och 

inte endast tillges muntligt utan även skriftligt för att kunna läsa den flera gånger 

(49). Personalen skulle aldrig ta förgivet att de närstående kunde saker i förväg 

(36,43,45), utan alltid kontrollera kunskapsnivån och behovet av information för just 

den personen de hade framför sig (36,45). Enstaka närstående lyfte vikten av att 

personalen även samtalade med inblandade barn och gav dem anpassad information 

och chans till att få ställa sina frågor (37). 

Närstående som upplevde sig vara välinformerade beskrev en känsla av trygghet, 

lugn, tillfredställelse (36,37,39,40,45,47,49) samt kände sig bättre förberedda inför 

döden (37,49). Tillräcklig information kunde också göra att de närstående kände sig 

mer delaktiga i vården och inkluderade i beslutsfattande (39,40,43,45). Fick de 

närstående däremot inte tillräcklig information kunde det leda till att de kände sig 

exkluderade, frustrerade (37,43), förbisedda, ledsna och dåligt förberedda inför 

döden (37). 

5.1.2 Främja goda relationer 

Vikten av en god kommunikation mellan personal och de närstående lyftes i samtliga 

artiklar (36–50). Det uppskattades när personalen aktivt kontaktade de närstående, 

det vill säga att personalen gärna skulle initiera till kommunikation och information 

(37,38,40,42,43,45). Individuella möten värdesattes högt av många, lika så när 

personalen tog reda på de närståendes unika behov (36,38,43,45,48). Det upplevdes 

viktigt att personalen tog sig ordentligt med tid till att kommunicera med de 

närstående (39,46,48,49), visade närvaro (48) samt var goda lyssnare i samtalet 

(39,47). Vidare lyfte flera studier vikten av att få utrymme till att ställa sina frågor 

(37,38,43–45,48,49). I personalens sätt att kommunicera ansågs det för en del 

betydelsefullt att personalen inte endast sände information, utan att personalen förde 

en dialog med de närstående vilket främjade känslan av delaktighet (49). Det ansågs 

betydelsefullt när personalen ansträngde sig för att skapa en relation till patienten 

(36,37,45,48) som gärna baserades på tillit, trygghet och omtanke (45). Det 

upplevdes även mycket positivt när de närstående kände att personalen ansträngde 

sig för att skapa en relation inte bara till patienten utan också till de närstående 

(36,48,49). Då personalen i samtal uppmärksammade de närståendes sorg, oro och 

andra känslor, kunde det inge en varm och lugn känsla som skapade trygghet (49). 

5.2 Bemötande 

5.2.1 Personcentrering 

Generellt önskade de närstående ett personcentrerat bemötande både till patient och 

de närstående (40,45,47–50), där samtliga aspekter av människan togs i beaktande: 

fysiskt, psykiskt, socialt och spirituellt (47). Ett icke personcentrerat bemötande 

kunde inge känslor av minskat värde (49). Vidare lyftes personalens bemötande av 

patienten att vara av stor vikt (36,39,47–49). Viktigt var att personalen bemötte 

patienten som en människa med unika behov (36,40,47) samt tog sig tid till patienten 

(43,48,49). Bemötandet och omvårdnaden skulle ske mycket omsorgsfullt och 

personcentrerat med respekt och värdighet (40,43,45,46), både när patienten levde 

samt när patienten avlidit (40,46). Personal som även tänkte på de minsta detaljerna 

uppskattades (47). Respekt och hänsyn till patientens integritet och privatliv skulle 

tillgodoses även när patienten låg inne på sjukhuset (37,43). Det uppskattades om 

personalen via samtal och närvaro bemötte patientens eventuella behov av att prata 
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om situationen att stå inför döden, eftersom det upplevdes svårt att samtala om 

(37,42). 

5.2.2 Personalens egenskaper 

Uppskattade egenskaper hos personalen var snällhet, hjälpsamhet, omtänksamhet och 

respektfullhet (36,39,46–48). Andra egenskaper som uppskattades var förmågan att 

visa medkänsla (39,46), vara en god lyssnare (39,42,47), visa empati (39,49) samt 

vara förstående (40,49). För flera närstående var det även viktigt att personalen var 

professionell, kompetent, hade tillräckligt goda kunskaper och god yrkesförmåga 

(39–41,43), vilket gav trygghet och en känsla av att patienten blev omsorgsfullt 

omhändertagen (41). En del ansåg att personalen skulle vara professionell men 

uppskattade även när de blev mer personliga och ”vänskapliga”, vilket ledde till att 

en relation lättare skapades samt att de närstående och patienterna kände sig mer 

betydelsefulla (39). Det nämndes även vara av vikt att personalen hade förmåga att 

känna av situationen och ha med humor i bemötandet även i sorgen (47). 

5.2.3 Inkludering 

Förutom att de närstående uppskattade ett gott bemötande gentemot patienten så var 

det även viktigt för närstående att de fick möjlighet till att bli inkluderade och 

delaktiga i vården, att personalen inte endast hade fokus på patienten 

(37,40,42,43,45,50). Det var viktigt för dem att känna sig inkluderade, vilket 

personalens bemötande med god information och personcentrerat förhållningssätt 

bidrog till. Inkludering bidrog dessutom till en känsla av trygghet (40,45). Däremot 

ansågs att personalen aldrig skulle ta förgivet att de närstående ville vara i en 

vårdande eller en beslutsfattande roll, utan alltid fråga först (40,43). Genom att 

personalen visade intresse för dem som personer, hur de mådde och vilka behov just 

de hade, kände sig närstående sedda och betydelsefulla (37,43,45,49).  

 

Något som nämndes i tre av artiklarna var teamarbete (40,46,47). Ett 

multidisciplinärt team önskades vara tillgängligt (46), där teamet samarbetade som 

en enhet (47). Exempelvis måste informationen från den varierande personalen 

överensstämma. En del av de närstående lyfte vikten av att få vara en del av teamet, 

exempelvis att personalen vid beslutsfattande såg dem som viktiga delar av teamet 

(40). Det var önskvärt att personalen koordinerade de olika professionernas åtgärder 

så att de närstående inte var tvungna till att ta den rollen (45). 

 

5.3 Värdig död 

5.3.1 Tillgodose önskningar 

För många närstående var det av stor vikt att patienten fick en god, lugn och värdig 

död (36,39,46,48). Det kunde också ses som viktigt att patienten skulle få dö på den 

plats där hen önskade (36,39,45) vilket ofta var i hemmet (50). Personalen fick gärna 

hjälpa de närstående att prata med patienten om döden, så att eventuella önskemål 

lättare kunde tillgodoses (37,42). En önskan från de närstående var att patienten 

skulle få dö i en harmonisk och värdig miljö (47,49) samt att personalen följde 

patientens vilja (37). Närstående värdesatte högt att vara närvarande vid 

dödsögonblicket (36,40,44) och om de närstående inte var där, var det en tröst att 

veta att personal närvarade så att patienten inte behövde dö ensam (41,47).  
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5.3.2 God omvårdnad 

Det ansågs positivt att vårdpersonalen visade förståelse och empati (40,49) samt att 

omvårdnaden utfördes med värdighet, mänsklighet och personcentrering (43,47–49). 

Det upplevdes värdigt när personalen talade till patienten även om hen kanske inte 

hörde (45,47) och det var av stor vikt att värdigheten bevarades även när patienten 

avlidit (40,46). Att hygienen sköttes ordentligt för att bevara värdigheten lyftes 

genom att exempelvis aldrig låta patienten ligga i ett smutsigt inkontinensskydd, att 

det skulle vara renbäddat i sängen samt att patienten hade rena kläder (43). Något 

som vidare lyftes var att vissa ansåg att vårdpersonalen skulle avstå från att utföra, 

enligt de närstående, “onödiga” åtgärder som exempelvis att duscha patienten, utan i 

stället låta patienten få vila (40). Det var av stor vikt att personalen tog sig tid till 

patienten (43,48,49) och inte lät patienten ligga ensam under en längre tid (43). 

Närstående önskade ett omtänksamt omhändertagande vid livets slut, där 

omvårdnaden utgick från ett holistiskt synsätt (39,47). 

Enstaka närstående lyfte vikten av att få hjälp med omvårdnad i tid (50). De som 

hade någon form av hemtjänst eller hemsjukvård tog även upp att det ofta var olika 

personal som kom för att hjälpa, vilket fick närstående att uppleva att vården blev 

inkonsekvent (38,46). Då patienten ständigt behövde vara beroende av många olika 

människor kunde det enligt närstående upplevas vara förödmjukande för patienten. 

Något som istället uppskattades var att följas av samma personal från den första 

bedömningen och under tidens gång till att patienten avled i hemmet (38). På sjukhus 

lyftes bristande kvalitet på vården, de närstående tolkade det som att det berodde på 

för litet antal personal kontra patienter som var inlagda (43). 

5.3.3 Symtomkontroll 

En stor del i en värdig död var att patienten var väl symtomlindrad. Majoriteten av de 

närstående uttryckte vikten av att patienten fick adekvat symtomkontroll, bland annat 

genom att inte lida till följd av obehandlad smärta eller otillräcklig smärtlindring 

(41,42,46,47,50). Ett dilemma som lyftes var att det var svårt att nå en balans mellan 

ökad smärtlindring och lätt sedering. Sedering var inte önskvärt då det ledde till att 

svårigheter att kommunicera med varandra, men de ville samtidigt att patienten 

skulle ha det bekvämt och inte lida (45,48).  

Närstående till patienter som vårdades i hemmet uppgav ofta att de inte hade 

tillräcklig kunskap om symtombedömning och åtgärder till symtomen. Där önskades 

hjälp och kunskap angående symtomlindring för att kunna ge en god omvårdnad så 

att patienten kunde dö i hemmet om så önskades (39,42,45). 

5.4 Stöd 

5.4.1 Psykologiskt stöd 

Närstående upplevde stort behov av stöd från personal (39,46,48,49) under vårdens 

gång, inför döden, vid dödsögonblicket samt efter döden och i sorgearbetet (48). 

Emotionellt stöd under hela förloppet i form av att få prata av sig, bli lyssnad till och 

stöttas i de svåra tiderna lyftes (36,37,39,40,42,44,47–49). En del tog stöd i sina egna 

familjer (36,47) medan andra uppskattade att få samtala med någon av 

professionerna i det interdisciplinära teamet (37,40,44,47,48) eller att få samtala med 

en präst (36,46,49). Det framgick att närstående kunde känna skuld för att vilja 

samtala om sina tankar och känslor innan patienten dött då de inte ville ta tid från 

hens vård till sig själva (42). 
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En stor del av stöttningen från personal var att få tillräcklig information i tid (36–

50). Samtal och information från personalen ansågs som ett viktigt stöd inför döden 

(36,38–40,42–47), de önskade även få veta vad de förväntades göra efter döden 

(38,42,45). Personalens närvaro och ömhet kunde göra att de närstående kände att de 

lättare kunde försonas med och gå vidare efter döden (47). Det lyftes även att de 

uppskattade när personal var närvarande och stöttade vid dödsögonblicket (38,41,42) 
samt att de att fick hjälp med att lugnt omhänderta kroppen (38,42). 

Stöd efter döden genom uppföljande samtal, brev eller personligt möte uppskattades 

av flera (42,45,47). Samtal med kurator, präst eller stödgrupper kunde hjälpa de 

närstående att förstå sina känslor och reaktioner då de fick chans till att ventilera och 

ställa frågor. De närstående kunde då få en känsla av att ha gjort rätt samt kände sig 

stärkta. Uteblev lovat samtal kunde det inge känsla av minskat värde, osäkerhet och 

skuldkänslor (49). 

En studie lyfte vikten av att känna stöd i att våga släppa rollen som primärvårdare, 

alltså att känna stöd i att det fanns vård att tillgå när närstående inte orkade vårda 

längre. Även vikten av att personalen stöttade och uppmuntrade till socialt umgänge, 

att de närstående skulle försöka aktivera sitt sociala nätverk för att få chans till hjälp 

och avlastning (44). Vikten av att lyfta de närstående som vårdade 

uppmärksammades då det kunde kännas viktigt att få uppmuntran för de bra sakerna 

som de närstående gjorde, vilket gav dem stärkt självförtroende och trygghet i 

vårdandet. De uppmuntrade till att personalen skulle komma ihåg att den närstående 

inte är utbildad vårdare, utan gör sitt allra bästa utifrån sina förutsättningar (45).   

5.4.2 Praktiskt stöd 

Närstående som vårdade patienten i hemmet upplevde att vårdandet kunde vara 

tidskrävande och resulterade i otillräcklig tid för sina egna behov. En del upplevde 

att det var krävande att behöva gå upp flera gånger per natt för att hjälpa personen de 

vårdade med toalettbesök, vilket ledde till att de närstående fick lite sömn och blev 

utmattade (41,42,44). Genom att närstående fick stöd i form av avlastning under 

natten kunde de orka mer under dagtid. Avlastning kunde även ges dagtid i form av 

hjälp med hushållssysslor och vårdande av patienten. Det ledde till att de närstående 

kunde få mer egentid samt känna en lättnad (41,42). Många upplevde det som att 

patienten var i goda händer hos personalen och att de då var trygga med att lämna 

patienten (40,41,49). Närstående kunde dock känna sig skyldiga och inte vilja ta 

emot avlastning för att få tid till sig själva, de kunde även ha svårt att först inse 

behovet av avlastning (42). För en del var inte avlastningen och stödet tillräckligt, 

vilket gjorde att de närstående fick göra all tung omvårdnad själva (38). Blev 

belastningen för hög kunde det leda till att patienten inte fick dö hemma som önskat 

utan var tvungen till att vårdas sin sista tid på sjukhus (38,42,45). 

Det fanns också ett behov av de närstående som vårdade hemma att få stöttning i 

utrustning och materiel som är bra att ha i hemmet (38,42,44,46). Även att 

personalen lärde ut tekniker för att kunna använda utrustningen och utföra 

omvårdnadsmomenten på bästa sätt (42).  

5.4.3 Tillgänglighet 

Stöd i form av tillgänglighet var en viktig del, de närstående ville att tydlig 

kontaktinformation till vården skulle finnas så att de kunde kontakta personal vid 

behov (40,42,44–46). Kontaktinformation kunde exempelvis vara i form av ett 
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telefonnummer de kunde ringa där personal svarade dygnet runt (37,38,40,42). För 

närstående som vårdade var säker tillgång till hälso- och sjukvård extra viktigt (39–

41,46,48) samt att det var kontinuitet i vilken personal som stöttade och hjälpte dem 

(38,42,45). Kunskap kring vart närstående kunde vända sig var ibland bristande. De 

upplevde det svårt att veta vem de skulle kontakta vid olika behov (38,42,45,46) och 

det upplevdes även ta värdefull tid från att umgås när den närstående behövde sitta i 

samtal och jaga information (38). De närstående som fick information i tid kring vem 

de skulle kontakta efter dödsfallet och vad de skulle göra då uppgav att det var skönt 

(38,46), medan närstående som inte fick det kände sig svikna (46). 

5.5 Omgivningen 

Enligt tidigare ansåg många närstående att det var viktigt att patienten fick en god, 

lugn och värdig död (36,39,46,48). Som en del av detta nämndes omgivningen och 

miljön som en påverkande del (36,40,43,47–49). 

5.5.1 Atmosfär 

Det nämndes att en god fysisk miljö på vårdinstansen var viktigt. Det var värdefullt 

med ett kök och gärna en trädgård för att främja normalitet och kvalitetstid med 

patienten, för en bra sista tid tillsammans (48). Utrymme för att umgås var viktigt 

(40,49), exempelvis möjlighet att få äta tillsammans med patienten (40). Det 

nämndes även att delade ytor uppskattades, där de skulle kunna möta andra 

närstående i samma sits och då stötta varandra genom omtanke och utbyte av 

erfarenheter (48).  Miljön och omgivningen skulle gärna vara lugn, harmonisk och 

värdig (36,49) då en varm atmosfär kring patienten kunde främja en god relation 

mellan närstående, patient och personal (47). Det nämndes även att omgivningen 

gärna fick vara stödjande (49) och en känsla av hemmiljö uppskattades, inte den 

typiska ”sjukhuskänslan” (36). Det uppskattades att omgivningen där möten mellan 

personal och närstående skedde var varma och behagliga, vilket kunde inge trygghet 

med en varm och lugn känsla under samt efter samtal (49). För närstående som 

vårdade patienten i hemmet var hemmiljön en viktig del, genom att inte få känslan av 

en vårdinstans utan att bevara känslan av hemma. Att få stöttning i rätt utrustning 

som krävdes i vårdandet, i rätt tid och på rätt plats kunde optimera miljön hemma 

(42,46). 

5.5.2 Rummen 

Patientrummen skulle gärna vara stora, ha fina möbler, en hemtrevlig atmosfär samt 

ha tilltalande färger och konst (49). Flera nämnde vikten av privata rum (36,40,43) 

och möjlighet till privatliv samt att kunna umgås med familjen (36,43). Det nämndes 

som viktigt att personalen respekterade när de ville ha privat tid (40). Det 

uppskattades när det var tyst och lugnt i rummet och i korridoren (40,43). Enstaka 

närstående tryckte extra på vikten av rent patientrum (43). Övrigt nämndes det som 

viktigt att få möjlighet till besök dygnet runt (40). 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva vad närstående upplever som viktigt vid palliativ vård 

i livets slutskede. Sammanfattningsvis visade resultatet att närstående tyckte det var 

viktigt med en god kommunikation och ett bra bemötande då information och en bra 

personal-patient-närstående relation gynnade välmående. För att de närstående skulle 

klara av och orka med att följa patienten i den palliativa vården behövde de känna sig 
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trygga genom god stöttning och en lugn omgivning. Genom bland annat god 

symtomlindring och att personalen såg till en personcentrerad omvårdnad, ansåg de 

närstående att patienterna fick en god och värdig död.  

Resultatet visade att närstående hade stort behov av att få kontinuerlig information 

(37,38,41,43), detta under hela förloppet i den palliativa vården vid livets slut (37–

40,42,44,46,49). En passus till detta är att sjuksköterskan enligt Patientlagen har 

skyldighet att ge patienten rätt information utifrån patientens förutsättningar. Det 

framgår inte att närstående har rätt till information, utan information rörande 

patienten får endast tillges närstående om patienten ger sitt godkännande till det. Det 

betyder att sjuksköterskan initialt inte endast kan ta hänsyn till de närståendes behov 

av information, utan först kontrollera patientens samtycke samt hur patienten ser på 

relationen till berörd närstående (51). Önskar patienten närståendes delaktighet ska 

den närstående ses som en naturlig del av teamet (3) där sjuksköterskan har ansvar 

att tillse en god kommunikation och informationsspridning mellan samtliga team-

medlemmar (20). Ur resultatet kan läsas att närstående är i stort behov av 

information och stöttning i bland annat samordning av olika resurser.  I 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning framgår att sjuksköterskan ska ha ett 

helhetsperspektiv på patientens situation och konsultera, planera och samverka med 

patienten, närstående och andra professioner (17). Av detta kan utläsas att 

sjuksköterskan har ett ansvar i informationsöverföring samt samordning. Det måste 

dock understrykas att sjuksköterskan har det övergripande ansvaret för den 

grundläggande omvårdnaden av patienten, vilket bör ses som det främsta 

ansvarsområdet då samtliga professioner i teamet bör ha ett delat ansvar i en god 

kommunikation och informationsspridning.  

Närstående ska erbjudas att vara delaktiga i den palliativa vården (3) och flertalet 

artiklar lyfte närståendes stora behov av att bli inkluderade och delaktiga 

(37,40,42,43,45,50). Tillräcklig, ärlig och kontinuerlig information från personalen 

främjade känslan av inkludering och möjligheten till delaktighet (42,46,47,49). I 

resultatet framgick det att de närstående uttryckte stort behov av stöd från personalen 

(39,46,48,49), vilket kan förklaras genom att det är en svår situation som de befinner 

sig i och som ofta är svår att anpassa sig till (30). Närståendes behov av delaktighet, 

information samt stöttning från personalen lyftes även vid en översiktsstudie som 

skildrade närståendes åsikter (9). Närstående uttryckte där ett tydligt behov av 

korrekt information samt stöttning från personalen, samtidigt visar studier på att 

sjuksköterskor ofta känner stor osäkerhet inom vård vid livets slutskede, samtal om 

döden samt bemötande av de närstående i den utsatta situationen (21). Det är av stor 

vikt att sjuksköterskan under hela förloppet identifierar närståendes behov av 

emotionellt stöd. Sjuksköterskan ska i sitt arbete utgå från kärnkompetenserna (16) 

vilket bland annat innebär ett personcentrerat arbetssätt då sjuksköterskan alltid ska 

se till personen hen har framför sig. Personens unika behov kan då identifieras, 

informationen kan utgås från och anpassas till behovet, vilket slutligen kan resultera i 

ökad delaktighet (18). Informationstillgivning kan anses vara ett viktigt verktyg i att 

främja de närståendes delaktighet. Det innebär att sjuksköterskan noga måste 

reflektera över sitt sätt att kommunicera och anpassa kommunikationen till den unika 

situationen för att ha förmåga till att förmedla informationen på bästa sätt till 

mottagaren. 

“Kommunikation och relation mellan patient, personal och närstående” utgör en av 

de fyra hörnstenarna i den palliativa vården (3), genom det personcentrerade 
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förhållningssättet möjliggörs etablerandet av en god relation till de närstående (18). I 

resultatet framkom att närstående ansåg det som värdefullt när personalen ansträngde 

sig för att skapa en relation till patienten (36,37,45,48), men även till de närstående 

(36,48,49). Närståendes behov av en förtroendefull relation till personalen lyfts även 

som viktigt i tidigare liknande studier, där också sjuksköterskans roll i skapandet av 

relationen uppmärksammas (9). För att sjuksköterskan ska kunna skapa en god 

relation krävs enligt omvårdnadsteoretikern Travelbee färdigheter i kommunikation 

(53)(52). Närstående lyfte vikten av att personalen tog sig tid för de närstående, 

kommunicerade väl (36,41,43,46) samt visade närvaro (36), vilka är tre faktorer som 

sjuksköterskan skulle kunna arbeta med för att främja en god relation. Travelbees 

och de närståendes åsikter visar på vikten av att sjuksköterskan ser hörnstenen 

“Kommunikation och relation...” som ett samspel där den ena främjar samt ger 

förutsättningar för den andra. Flertalet närstående lyfte olika egenskaper som de 

uppskattade hos personalen (36,39,40,42,46–49). Anammar sjuksköterskan dessa 

önskade egenskaper i sitt professionella bemötande skulle eventuellt 

förutsättningarna för god kommunikation samt etablering av en god relation främjas, 

vilket är något som även diskuteras i tidigare nämnd översiktsartikel (9). 

Personcentrering som nämnts tidigare, var generellt ett ofta återkommande begrepp i 

resultatet, exempelvis tydligt under temat ”Bemötande”. Närstående ansåg det av stor 

vikt att personalens bemötande, gentemot både patienten och de närstående, skulle 

vara personcentrerat (40,45,47–50). Bemötandet och omvårdnaden skulle även ske 

mycket omsorgsfullt med värdighet och respekt (40,43,45,46), vilket går hand i hand 

med sjuksköterskans etiska kod. Grundar sjuksköterskan sitt arbete i den etiska 

koden så tillses det att mänskliga rättigheter respekteras samt att hänsyn tas till 

människors olika värderingar. Detta kan möjliggöras exempelvis genom att 

sjuksköterskan i omvårdnaden bland annat visar respekt, förmedlar medkänsla samt 

värnar om integritet (53).  

Närstående önskade, i enlighet med WHO:s definition av palliativ vård där fokus 

ligger på fysiska-, psykiska-, sociala- och existentiella problem (6) att samtliga 

aspekter av människan skulle tas i beaktande i bemötandet (15,17). Det är något som 

även går hand i hand med sjuksköterskans expertisområde omvårdnad, som ska ta 

hänsyn till hela människan och hennes livsvärld (17). Om patienten vid livets slut 

inte längre är förmögen till att framföra sina önskemål och sin rätt till 

självbestämmande, måste sjuksköterskan och närstående vidare utföra vården med 

noga etiskt övervägda metoder med stor respekt för patientens människovärde och 

integritet (3). Det skulle kunna kopplas till, enligt resultatet, närståendes önskan av 

att omvårdnaden utfördes med värdighet (43,47–49), att personalen visade empati 

(40,49) samt att det uppskattades när personalen talade till patienten även om hen 

kanske inte hörde (45,47). Även vikten av att patientens värdighet bevarades även 

när patienten avlidit (40,46). 

Patientens självbestämmanderätt är viktig att bevara och främja för att försöka 

minimera lidandet som kan uppstå (6). Här har sjuksköterskan ett ansvar utifrån 

Patientlagen samt kärnkompetensen personcentrerad vård att se till att patientens 

önskan och vilja efterföljs i största möjligaste mån (16,51). Begreppet “en god död” 

är enligt tidigare nämnt ett svårdefinierat begrepp med olika betydelse för varje 

individ (10). Det kan anses vara av stor vikt att sjuksköterskan tar reda på vad den 

unika personen definierar som en god död, och försöker utgå från dessa värderingar 

och önskemål i omvårdnaden. I en studie utöver resultatartiklarna framgick att en 
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bestämmande faktor som kunde öka sannolikheten för att dö hemma, eller på 

vårdboende om så önskades, var att patienten i förtid hade uttryckt sin önskan kring 

föredragen plats att dö på (54). 

Sjuksköterskans huvuduppgift är enligt tidigare patientens omvårdnad, det är hens 

ansvar att bedöma patientens hälsotillstånd, fastställa och prioritera 

omvårdnadsdiagnoser och sedan genomföra omvårdnadsåtgärder utifrån patientens 

bästa och vidare hens eller de närståendes önskan (17). Omvårdnadsåtgärder ses som 

“handlingar som utförs för patientens tillfrisknande, säkerhet och/eller välbefinnande 

/.../” (55, s. 115).  Det innefattar många olika handlingar och åtgärder kopplade till 

patientens behov och önskan, men det kan exempelvis beskrivas som handlingar som 

patienten inte kan utföra längre men som hen vanligtvis skulle göra om hen hade ork 

och kraft till det, och handlingar som möjliggör en värdig och fridfull död (55).   

De “onödiga” åtgärderna, i form av exempelvis dusch, som lyftes av de närstående 

(40) är i själva verket omvårdnadsåtgärder som är viktiga i livets slut för att främja 

en värdig död och förhindra ytterligare ohälsa. Vidare är det dock viktigt att det inte 

orsakar betydande smärta som är ett onödigt lidande (55). Om personen inte bedöms 

uppleva smärta eller lidande av att duscha är det inte en onödig åtgärd som 

sjuksköterskorna utför på grund av rutin, eller för att för egen del slippa eventuell 

odör. Utan det är för att patienten förmodligen skulle ha duschat om hen kunde, att få 

känna sig ren och fräsch, bevara värdigheten samt inte uppleva ytterligare ohälsa i 

livets slut, alltså en del av sjuksköterskans profession och ansvar gentemot patienten.  

I resultatet framstod en kontrollerad symtomlindring som viktigt för att minska eller 

undvika lidande (37,41–43,46,49), vilket lyftes som en viktig del i att bevara 

värdigheten hos patienten och skapa en god död (11). I två översiktsartiklar betonas 

vikten av god symtomkontroll och smärtlindring för att kunna uppnå en god död 

(54,56). I en annan översiktsartikel där patienters upplevelser beskrivits betonades 

det vidare att trots kulturella skillnader så var smärtlindring och symtomkontroll en 

av de vanligaste faktorerna för en upplevd god död. Andra faktorer som lyftes var 

eget beslutsfattande och att kunna förbereda sig inför döden (57). I denna 

litteraturstudies resultat framgick att de närstående nämnde symtomkontroll främst i 

form av smärtlindring (36,40,41,45,47,50). I en annan översiktsartikel nämndes 

närståendes erfarenheter av patientens symtom bland annat i form av smärta, trötthet, 

muntorrhet, minskad aptit, illamående. Vidare framgick att patientens smärta var en 

faktor som skapade stor stress och ohälsa för de närstående, varför symtomkontroll i 

form av smärtlindring nämndes mest frekvent (9). Detta styrks av tidigare nämnd 

översiktsartikel (57) samt stämmer överens med denna litteraturstudies resultat. Då 

en god symtomlindring innebär att se till fysiska-, psykiska-, sociala- och 

existentiella behov, vilket är en av de fyra hörnstenarna i den palliativa vården (3) 

samt går hand i hand med omvårdnad som utgår från en humanistisk människosyn, är 

det viktigt att sjuksköterskan är medveten om att det finns olika dimensioner av 

patientens och de närståendes lidande. Lidande exempelvis på grund av att patienten 

känner sig maktlös eller ensam, en djup sorg över att dö eller att bevittna en redan 

sörjande närstående inför vad som komma skall (13). Även lidande som kan lindras 

eller undvikas genom god omvårdnad, exempelvis genom att förebygga att trycksår 

utvecklas (55). Det innebär att symtomlindringen kan ske genom både omvårdad, 

samtal och medicinering (19).  

I den palliativa vårdens fyra hörnstenar framgår tydligt att både patienten och 

närstående ska vara en del av teamet (3). Vidare ska, enligt WHO, patientens 
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självbestämmande främjas samtidigt som närstående ska få chansen att vara 

delaktiga samt få stöttning (6), vilket går hand i hand med det palliativa 

förhållningssättet där sjuksköterskan utgår från patientens önskemål och 

välbefinnande (5,7). Den palliativa vården nämns som en komplex vård som ställer 

höga krav på personalen (3). En av artiklarna i resultatet nämnde att personalen 

borde identifiera de närståendes behov separat från patientens behov för att kunna 

bemöta samtligas behov (50). Samma artikel lyfte en situation där en fru vårdade sin 

man i hemmet och mannen vägrade ta den föreskrivna lugnande medicineringen, 

trots att den enligt frun hjälpte honom att bli lugnare och minskade lidandet. 

Medicinering upplevdes i denna situation vara en förutsättning för att frun skulle 

kunna klara av att vårda mannen i hemmet som var den plats han önskade dö, samt 

att möjliggöra en optimerad symtomkontroll som kunde ge känsla av ökat 

välbefinnande (50). Dessa meningsskiljaktigheter verifierar komplexiteten i vården, 

denna gång i form av att patientens samt dess närståendes behov går emot varandra. 

Viktigt att poängtera är att sjuksköterskan ansvar enligt tidigare är att identifiera och 

bedöma vilket grundläggande omvårdnadsbehov patienten har, och utifrån det sätta 

in rätt omvårdnadsåtgärder för att främja patientens välbefinnande (17). Situationen 

ovan betonar vidare vikten av att sjuksköterskan besitter rätt kompetens inom 

palliativ omvårdnad, men också lutar sig tillbaka på sin profession och grundar sina 

beslut i omvårdnadsvetenskapen, för att klara av att hantera de många gånger 

komplexa situationer som kan uppstå vid palliativ omvårdnad.  

Situationen ovan skulle även kunna skildra olika former av lidande. Den närståendes 

lidande i form av exempelvis känslan av medlidande gentemot patienten eller lidande 

till följd av känsla av hjälplöshet och maktlöshet. Patienten skulle vidare kunna 

känna lidande i att stå inför döden, också lidande till följd av att medicineringen gav 

känslan av förlust av kontroll (13). Palliativ vård strävar enligt tidigare efter att lindra 

lidande (6), vilket går hand i hand med sjuksköterskans ansvar för omvårdnad där 

lindra lidande utgör ett av de grundläggande elementen (53). Sjuksköterskan som 

vidare har en helhetssyn på människan (15) måste identifiera lidandet (13) och 

ständigt göra bedömningar av både patientens och de närståendes behov samt vid 

behov om problemet inte kan täckas med hjälp av omvårdnadsåtgärder konsultera 

övriga i teamet (20). Det anses viktigt med ett gott samarbete i teamet där god 

kommunikation eftersträvas för att skapa en gemensam, samlad förståelse och mål 

för situationen. Genom ett gott teamarbete, kommunikation och främjandet av 

förtroendefulla relationer skulle sjuksköterskan kunna stötta samtliga inblandade 

parter. Med ett personcentrerat arbetssätt kan information som är grundad i den goda 

kunskapen inom komplex omvårdnad som sjuksköterskan besitter förmedlas på ett 

bra sätt, vilket kan ge båda parter större förståelse och insikt för att tillsammans nå en 

lösning.   

Enligt de mänskliga rättigheterna är alla människor lika mycket värda och har samma 

rättigheter (58) och i Sverige utförs sjukvården med grund i Hälso-och 

sjukvårdslagen där målet är en god hälsa och välbefinnande för hela befolkningen 

(59). Enligt det nationella vårdprogrammet inom palliativ vård har alla rätt till en god 

palliativ vård där människovärdet respekteras (3). Sjuksköterskans roll blir utefter 

detta att skapa en ömsesidig relation tillsammans med patient och närstående samt 

värna om personernas integritet och värdighet i linje med de mänskliga rättigheterna 

samt Hälso- och sjukvårdslagen. Enligt en framlagd resolution från 2014 av World 

Health Assembly, med mål att stärka den palliativa vården, beskrivs den palliativa 
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vården som en etisk skyldighet (60). Sjuksköterskan har då en skyldighet att lindra 

lidande och främja välbefinnande oavsett person hen har framför sig. 

Resultatet baseras på artiklar från olika delar av världen: Nordamerika (2), Europa 

(12) samt Oceanien (1), alltså representeras inte samtliga världsdelar. Det kan 

påverka överförbarheten till länder som har andra sedvänjor, annan vårdkultur samt 

olika socioekonomiska förutsättningar än de länder som resultatet baseras på. I 

bakgrunden beskrivs palliativ vård bland annat utifrån ett nationellt vårdprogram i 

Sverige (3). Att ett nationellt vårdprogram använts som källa skulle kunna styrka 

studiens överförbarhet i den svenska hälso- och sjukvården, samtidigt som det kan 

påverka studiens överförbarhet internationellt då nationell information kan vara svår 

att applicera internationellt. 

6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Design 

I denna litteraturstudie användes en systematisk ansats för att noga utgå från 

vetenskaplig metod och följa forskningsprocessen, vilket ökar studiens tillförlitlighet 

(32). Eftersom litteraturstudiens syfte var att studera och beskriva närståendes 

upplevelser med mål att skapa en övergripande förståelse och helhetsbild, valdes den 

att grundas på vetenskapliga studier med kvalitativ design. Kvalitativ design kan vara 

att föredra framför kvantitativ när det handlar om att beskriva människors känslor 

och upplevelser, det kan dock finnas större risk för att forskarens förhållningssätt 

påverkar deltagarna och utfallet av studien än vid kvantitativ design (32).  

6.2.2 Urval 

Kvalitativa artiklar valdes eftersom studien hade en kvalitativ design då närståendes 

upplevelser skulle studeras (32). Dock valdes en artikel med mixed-method att 

inkluderas i studien då litteraturstudiens författare var eniga om att artikelns 

kvalitativa resultat svarade mot studiens syfte samt tydligt kunde särskiljas från det 

kvantitativa resultatet. Det är något som skulle kunna påverka studiens trovärdighet 

då urvalskriteriet med kvalitativa artiklar frångicks vid detta tillfälle. Vidare skulle 

artiklarna vara Peer-reviewed för att säkerställa god vetenskaplig kvalitet, vilket 

höjer trovärdigheten av resultatet. Där av kontrollerades samtliga artiklar i 

Ulrichsweb. Engelskt språk valdes då det är ett vedertaget språk i vetenskaplig 

kontext samt ett språk som författarna till denna studie behärskar. Inkludering av 

artiklar på övriga språk hade ansetts kunna påverka studiens trovärdighet då större 

risk för feltolkning vid översättning föreligger. Inklusionskriteriet år 2010–2020 

anses stärka resultatets giltighet samt trovärdighet då det är den senast uppdaterade 

forskningen som presenteras. För att inte gå utanför den grundutbildade 

allmänsjuksköterskans ramar inkluderade studien endast vuxna personer, varför filter 

”Adult 19+” användes på Pubmed samt filter ”All adult ” på CINAHL. 

Pilotsökningarna resulterade i flertalet artiklar innehållandes närstående till patienter 

som erhöll palliativ vård till följd av ett akut traumaförfarande och befann sig på 

intensivvårdsavdelning. Litteraturstudiens författare upplevde att dessa artiklar ofta 

lyfte närståendes åsikter ur ett perspektiv som inte gick hand i hand med denna 

litteraturstudies inriktning. Därför valdes intensivvård som ett exklusionskriterie i 

den slutgiltiga huvudsökningen.  

Specifika länder eller geografiska områden exkluderades inte i sökningen för att 

undvika att värdefulla artiklar förbisågs samt att trovärdigheten inte skulle minska 
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genom att sökningen riktades. Att enbart förhålla sökningen till en nordisk 

vårdkontext skulle kunnat påverka överförbarheten i viss mån. Samtidigt är det 

upplevelser kring den palliativa vården och patienten som befinner sig i slutskedet 

som står i fokus, vilket skulle kunna bidra med en förståelse för hur människor i en 

sådan situation känner oavsett land. 

Då författarna till denna litteraturstudie ville få en bred förståelse av närståendes 

upplevelser vid palliativ vård i livets slutskede, snävades urvalskriterierna inte in 

ytterligare, vilket gav möjlighet till att nå en balanserad sökning av både sensitivitet 

och specificitet (32). Exempelvis att samtliga närstående studerades, inte endast 

gruppen “närstående som vårdade i hemmet”, “närstående till patient på sjukhus” 

eller ”närstående till palliativ patient med cancer” etcetera. Till följd av detta blev 

resultatet relativt sensitivt samt överförbarheten ökade då resultatet blev mer 

nyanserat, än riktat mot endast en viss grupp. Hade syftet samt urvalskriterierna varit 

mer riktade mot en särskild grupp hade dock resultatet troligen blivit mer lättarbetat 

samt specifikt, något som också hade kunnat påverka studiens trovärdighet positivt. 

6.2.3 Datainsamling 

Val av databaser baserades på att de var relevanta för syftet samt att de båda 

innehåller vetenskapliga tidskrifter inom omvårdnad, där PubMed även täcker 

medicin och där CINAHL är specialiserad på omvårdnadsforskning (32). Genom att 

göra sökningar i två databaser ökade möjligheten att finna relevanta artiklar, vilket 

ökar sensitiviteten i sökningen samt att det då kan ge ökad trovärdighet (61). Med 

stöd från Medicinska Biblioteket LiU kunde nya sökord arbetas fram, där PEO-

metoden var till hjälp genom att konkretisera sökstrategin utefter 

problemformuleringen och syftet (32). Det erfarna stödet och feedbacken från 

biblioteket bidrog till att öka datainsamlingens sensitivitet och specificitet (61). En 

tilläggssökning valdes att utföras i början av 2021 för hela år 2020 för att öka 

giltigheten för litteraturstudien genom att ta med den senast tillgängliga forskningen.  

De booleska operatorerna användes dels för att få ett mer riktat men samtidigt brett 

underlag och dels för att begränsa, det vill säga en sökning med specificitet ger färre 

men mer relevanta artiklar och med sensitivitet når sökningen ett större antal artiklar 

(32,62). Den booleska operatorn AND användes för att söka efter artiklar som 

innefattade de önskade orden, OR användes för att ta fram artiklar som antingen 

berörde det ena eller det andra ordet som har liknande mening och NOT användes för 

att exkludera en del som var utanför den grundutbildade sjuksköterskans 

ämnesområde samt att öka precisionen för sökningen. Trunkeringar (asterisk, *) 

användes i CINAHL då de inte har samma söksystem som PubMed. Trunkeringar 

innebär att sökordens olika variationer av stavningar, böjelser samt ändelser 

innefattas. Trots avgränsning i databaserna till att endast inkludera vuxna, 

inkluderade båda sökningarna flera artiklar som innefattade minderåriga, så var även 

fallet med söktermen NOT intensive care unit. Detta ledde till att ett antal artiklar 

sållades bort på grund av det, vilket kan påverka trovärdigheten kring totalt antal 

artiklar som gick vidare och lästes. 

Sökordet ”Palliative care” samt dess synonymer valdes då palliativ vård var syftets 

huvudområde, “palliative care” var dock inte ett utskrivet sökord i CINAHL då det 

ingick under subject heading till “terminal care”. Närstående översattes till ”relative” 

samt ”family member”, anledning till att inte endast ett av orden valdes var för att 

sökningen med båda orden resulterade i större antal artiklar med närståendes 
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upplevelser, vilket ökade både sensitiviteten och specificiteten till syftet. Efter hjälp 

från bibliotekarie på Medicinska biblioteket LiU samt stöd ur dokumentet Sökord för 

upplevelsebegrepp (63) valdes ordet ”bereaved” att inkluderas. Detta då 

“bereavement” var en term som kunde användas i båda databaserna och skildrade de 

sörjande närstående. Då syftet var att undersöka närståendes upplevelser valdes 

orden ”experience” eller ”perspective”. Slutligen tillades orden ”qualitative”, 

”interview” samt ”observation” för att rikta sökningen mot vald metod för studien, 

vilket var kvalitativ metod.  

Genom att författarna till denna litteraturstudie läste titlarna på artiklarna var för sig 

för att sedan diskutera och jämföra vilka som lät relevanta till syftet och därefter nå 

konsensus, ökar trovärdigheten för att artiklar noggrant övervägts. Om författarna var 

oense gick artikeln vidare i processen för att inte välja bort en artikel utan tillräckligt 

rimlig grund. Vidare följdes samma steg genom både urval av abstrakt och hela 

artiklar. De dubbletter som fanns mellan de två databaserna visar på att sökorden var 

specifika.  

I en del av artiklarna i resultatet ingick även patienters och personals åsikter. 

Artiklarna inkluderades då de tydligt gick att särskilja och bortse från de åsikter som 

inte tillhörde de närstående, kopplat till syftet. 

6.2.4 Granskning och värdering av artiklar 

Tidigare nämnd granskningsmall (33) ansågs av författarna till denna litteraturstudie 

lämplig då syftet var att beskriva närståendes upplevelser utifrån vald metod med 

kvalitativa artiklar. Då mallen inte specifikt granskar patientens upplevelser, trots att 

det står i titeln, utan granskar den kvalitativa forskningsmetodiken av upplevelser 

generellt, bedömdes den vara pålitlig (32).  

Inför framtagandet av kvalitetskriterier fanns insikten om att kvalitetssättningen i 

slutändan kan påverka resultatets tillförlitlighet. Det ledde till att kvalitetskriterierna 

utgick från två olika granskningsmallar, nämnd ovan (33) samt Checklista för 

kvalitativa artiklar Bilaga 4, men även från ytterligare fakta om kvalitetsgranskning 

enligt Forsberg & Wengström. Detta för att öka noggrannheten kring 

kvalitetsbedömningen (32). 

För att vidare öka trovärdigheten och behålla en noggrannhet genom 

kvalitetsbedömning utfördes granskningarna var för sig, för att sedan jämföras och 

diskuteras samt nå konsensus (61). Studier med bedömd låg kvalitet exkluderades då 

de ansågs ha en låg trovärdighet, de kunde exempelvis ha ett otydligt beskrivet 

resultat eller sakna ett tydligt etiskt resonemang. Kvalitetskriteriet tydligt etiskt 

resonemang vägde tungt vid granskningen av artiklarna. Även om artiklarna hade ett 

godkännande av etisk kommitté, där deras resonemang redan framförts, ansågs det av 

stor vikt att artikelförfattarna även framförde ett tydligt etiskt resonemang i artikeln 

då närstående vid palliativ vård anses vara en känslig grupp att studera.  

De inkluderade studiernas datainsamlingsmetoder varierade, vilket togs i beaktande 

vid granskningsförfarandet då datans trovärdighet värderades. Exempelvis använde 

sig två artiklar av datainsamling i form av brev och vykort som tacksamma 

närstående skickat till de aktuella vårdinstanserna. Denna data vägdes mot artiklar 

vars datainsamling var i form av intervjuer, vilket skulle kunna vara att föredra 

eftersom intervjuaren kan uppmärksamma, följa upp enskilda svar och be deltagaren 

att utveckla- samt förklara sina svar och på så sätt skapa djupare förståelse. I en 
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artikel samlades data in både via enskilda intervjuer samt intervjuer i fokusgrupper 

vilket kan ses som både positivt och negativt för trovärdigheten, exempelvis då 

gruppdynamiken kan påverka deltagarna vilket kan resultera i att avvikande åsikter 

inte delges. Vidare elimineras risken vid frivilligt inskickade dokument för att 

forskaren på något sätt påverkar deltagaren, genom att exempelvis vid intervju, lägga 

in egna värderingar samt ställa riktade frågor (32). Författarna till denna 

litteraturstudie tog ställning till att intervjuer samt enkäter vägde något tyngre i 

trovärdighet än brev och vykort vid granskningsförfarandet.  

6.2.5 Analys 

Syftet med analysförfarandet var att beskriva, tolka och skapa förståelse för 

närståendes upplevelser och känslor. För att göra detta systematiskt gjordes en 

innehållsanalys med en induktiv ansats då författarna analyserade artiklarna samt 

skapade teman och kategorier förutsättningslöst. Analysen resulterade i att enskilda 

delar sattes ihop till en helhet (32).  

Vid kvalitativ forskning finns risk för att forskaren påverkar resultatet, exempelvis 

genom att personliga värderingar samt förförståelse i form av kunskaper och 

erfarenheter, kan påverka tolkningen av informationen från datainsamlingen (32). De 

inkluderade artiklarnas författare har analyserat, tolkat och sammanställt ett resultat 

utifrån sin datainsamling. Vidare har författarna analyserat och tolkat artiklarnas 

resultat utefter sina erfarenheter och värderingar. Därför finns det en risk för att 

eventuella feltolkningar uppstått. Initialt analyserades varje artikel enskilt för att 

sedan jämföra och diskutera varje artikel sinsemellan, vilket kan öka trovärdigheten 

då risken för feltolkningar minskar när fler personer analyserar samma material. Då 

artiklarna var skrivna på engelska, vilket inte är författarnas modersmål, finns risk 

även här för översättningsfel samt misstolkningar.  

6.2.6 Forskningsetiska ställningstagande 

Då närstående vid palliativ vård är en sårbar grupp att studera (24–28), ansåg 

författarna till denna litteraturstudie det av största vikt att ta hänsyn till etiska 

ställningstagande vid studien. Därför inkluderades endast artiklar som hade etiskt 

godkännande från kommitté samt att artikelförfattaren har fört ett etiskt resonemang, 

vilket enligt tidigare identifierades vid kvalitetsgranskningen och bidrar till att denna 

litteraturstudie kan ses som etiskt försvarbar. Som även tidigare nämnts vägdes 

rekryteringen av studiernas deltagare tungt, vilket kan ses av extra stor vikt då 

palliativ vård kan vara ett känsligt ämne att samtala om. 

I två av artiklarna (39,47) användes enligt ovan nämnt tacksamhets-brev som 

närstående hade skickat till vårdinstanserna. Författarna till den ena artikeln antog att 

de närstående gav ett samtycke till deltagande eftersom de frivilligt hade skickat in 

breven (47). Den andra studien ansåg att ett samtycke från vårdinstansen dit breven 

skickats var ett tillräckligt godkännande för att kunna använda breven som data i 

studien (39). Detta skulle kunna skapa otydlighet kring den etiska försvarbarheten av 

de två studierna samt denna litteraturstudie.  

På grund av ämnets känslighet kan inkluderade artiklars författare påverkats 

känslomässigt under exempelvis datainsamlingen, vilket skulle kunnat resultera i att 

deras presenterade resultat på något sätt vinklats. Dessutom hade författarna till 

denna litteraturstudie tidigare erfarenheter av palliativ vård, vilket omedvetet skulle 

kunnat vinkla vilka artiklar som inkluderades i litteraturstudien. 



 
 

24 

 

Något som skulle kunna stärka studiens etiska försvarbarhet är att det var de 

närståendes perspektiv som studerades och inte patientens, då det skulle kunna vara 

ett etiskt dilemma att deltagarna ska kunna ta del av resultatet av forskningen, vilket 

inte alltid kan möjliggöras då patienten kan hinna avlida innan (64). 

6.3 Slutsats 

Närstående vid palliativ vård är en grupp som riskerar att drabbas av ohälsa. För att 

närstående inte ska bli utmattade och klara av att bibehålla goda relationer till 

patienten är det viktigt med praktiskt och emotionellt stöd. Närstående upplever flera 

olika faktorer som viktiga i den palliativa vården vid livets slut. En 

stor del var att känna sig trygga i att patienten fick en god och värdig död samt att 

de närstående fick vara inkluderade i vården. Palliativ vård är en komplex vård som 

ställer höga krav på sjuksköterskan som har det övergripande omvårdnadsansvaret. 

Sjuksköterskan måste agera professionellt samt besitta goda kunskaper inom palliativ 

omvårdnad för att vara förmögen att bemöta de närstående i den ofta utsatta och 

sårbara situationen de befinner sig i. Med ett personcentrerat förhållningssätt och 

medvetenhet om sin kommunikativa förmåga kan sjuksköterskan i tid identifiera 

närståendes behov, skapa goda relationer, främja välbefinnande i livets slutskede 

samt bidra till en värdig död för patienten.  

6.4 Kliniska implikationer 

Studiens resultat kan ge en ögonöppnare samt ökad förståelse för närståendes 

situation och unika behov. Kunskaperna kan leda till ett bättre omhändertagande 

samt bättre omvårdnad av både patienterna och närstående, vilket kan minska lidande 

och ge ett ökat välbefinnande. Det kan även stödja närstående att våga lyfta sina 

behov och att bli medvetna om vilken stöttning som finns att tillgå. Palliativ vård och 

döden är känsloladdade ämnen som ofta är svåra att samtala om, dessutom finns 

kunskapsluckor inom ämnet både hos sjuksköterskor och hos allmänheten. Resultatet 

kan öppna upp för tankar och diskussioner kring döden och minska rädsla för ämnet. 

Samtlig personal inom vård- och omsorg som kan tänkas möta patienter som erhåller 

palliativ vård och dess närstående, inte minst sjuksköterskor, kan dra nytta av 

studiens resultat. I en del anseenden skulle resultatet även kunna vara överförbart till 

sjuksköterskans omvårdnad, bemötande och inkludering av närstående generellt, inte 

endast kopplat till palliativ vård.  

Litteraturstudien kan ligga till grund för systematiska litteraturstudier för vidare 

forskning inom området. Genom resultatet har behov av fortsatt forskning 

identifierats, bland annat angående hur sjuksköterskan rent praktiskt med 

omvårdnadsåtgärder kan stötta närstående i deras lidande och sorg. Även hur 

sjuksköterskan och övrig hälso- och sjukvårdspersonal kan stötta de närstående med 

avlastning från vårdandet utan att resultera i skuldkänslor för den närstående. 

Slutligen föreslås vidare forskning om samhällets generella uppfattning om palliativ 

vård och döden, då författarna till denna litteraturstudie uppfattat att det finns en del 

kunskapsluckor som påverkade de närstående negativt. Okunskap och rädsla kopplat 

till palliativ vård i samhället skulle kunna reduceras genom tydligare information 

riktad till allmänheten.  
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7. Självvärdering 

Arbetet med litteraturstudien har varit väl strukturerat och flutit på så gott som 

problemfritt genom hela processen. Samarbetet författarna sinsemellan har fungerat 

över förväntan där båda har tagit lika stort ansvar samt stöttat varandra genom hela 

arbetet. Varje vecka skapades en planering med tydlig tidsdisponering där det 

framgick vilka delar som skulle bearbetas vid vilka tidpunkter samt att ett mål sattes 

för varje vecka, vilket resulterade i att arbetet ständigt var i fas. Majoriteten av 

arbetet utfördes gemensamt, de delar som valdes att utföras enskilt gicks nogsamt 

igenom samt diskuterades gemensamt dagligen för att få en samlad uppfattning och 

delaktighet i samtliga delar. Alicia har tagit något större ansvar i utformningen av 

tabeller samt arbetets formatering, medan Hanna har lagt större fokus på språkbruk 

samt textformatering. Svårigheter som stöttes på under arbetets gång var främst 

kopplade till den bristande erfarenheten av att utföra litteraturstudie. Trots detta är 

författarna mycket nöjda med sina individuella och gemensamma insatser samt 

litteraturstudiens slutprodukt. 
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i vården.   

 

 

 

LÅG 
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Författare 
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PubMed 

Holdsworth M L. 

 

 

 

2015 

Storbritannien 

 

Bereaved carers' 

accounts of the 

end of life and the 

role of care 

providers in a 

'good death': A 

qualitative study 

 

Att beskriva sörjande 

familjevårdares 

upplevelser av vård i 

livets slutskede samt 

vilken roll vårdpersonal 

har haft och format deras 

upplevelse av vården.  

 

En kvalitativ studie 

där data är 

separerad och tagen 

från en tidigare 

större mixed-

method studie.  

Individuella 

personliga 

djupintervjuer. 

 

45 närstående 

som vårdare 

 

Sex teman kopplade till personalens 

engagemang för en god död 

identifierades:  

1. Socialt engagemang ”Connection 

to identity”. 2. Personalens 

egenskaper och handlingar. 3. 

Personalens förtroende och förmåga 

att vårda. 4. Förberedelse och 

medvetenhet inför döden. 5. Hur 

den döda kroppen omhändertas och 

presenteras. 6. Stöd efter döden. 

 

 

 

 

MEDEL 

 

 

 

PubMed 

 

Jack A B, 

O’Brien R M, 

Scrutton J, Baldry 

R C & Groves E 

K. 

 

2014 

Storbritannien 

 

Supporting family 

carers providing 

end-of-life home 

care: a qualitative 

study on the 

impact of a 

hospice at home 

service. 

 

Att utforska sörjande 

närståendevårdares 

erfarenheter och 

perspektiv på en ’hospice 

at home service’ 

 

En kvalitativ studie 

med en 

naturalistisk 

tolkningsmetod. 

Semi-strukturerade 

personliga 

intervjuer. 

 

20 närstående 

som vårdare 

Tre huvudteman lyftes: 1. Närvaro. 

2. Att vara i goda händer. 3. 

Stöttande av det normala livet. 

 

 

 

 

HÖG 

 

 

 

PubMed 

Jóhannesdóttir S 

&  

Hjörleifsdóttir E. 

 

 

2018 

Island 

Communication is 

more than just a 

conversation: 

family members' 

satisfaction with 

end-of-life care 

Att undersöka 

familjemedlemmarnas 

erfarenheter av 

kommunikationen med 

hälso- och 

sjukvårdspersonal under 

palliativ vård i livets 

slutskede, på 

akutavdelning och 

äldreboende. 

 

En tvärsnitts-studie 

med kvalitativ 

metod.  

Semi-strukturerade 

personliga 

intervjuer. 

19 närstående 

 

Fyra teman lyftes: 1. Etablera en 

relation. 2. Informationsflöde. 3. 

Miljön. 4. Acceptans av döden. 

 

 

 

HÖG 
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CINAHL 

Kinley J, Hockley J, 

Stone L, Brazil K. 

 

2018 

Storbritannien 

 

Family perceptions of 

care at the end of life in 

UK nursing care homes. 

Att ta reda på sörjande 

närståendes 

upplevelse och 

tillfredställelse av 

vård i livets slutskede 

Kvantitativ och 

kvalitativ. 

Tvärsnittsstudie med 

enkäter via posten. 

 

366 

närstående 

Följande fyra teman lyftes: 1. 

Kommunikation och relation baserad 

vård. 2. Professionellt teamarbete. 3.  

Aspekter av döendet. 4. Spirituell 

vård. 

 

 

 

LÅG 

 

 

 

PubMed 

Lees C, Mayland C, 

West A & Germaine 

A. 

 

 

 

2014 

England 

Quality of end-of-life 

care for those who die 

at home: views and 

experiences of bereaved 

relatives and carers. 

 

Att utforska sörjande 

närståendes, och 

närstående som 

vårdars, erfarenheter 

av vård i livets 

slutskede i hemmet. 

 

Mixed-method. 

Datainsamling via 

CODE-frågeformulär 

som är frågor där 

deltagarna kan 

komplettera med 

kommentarer. 

Kvalitativa datan 

plockades ut och ingår 

i studien. 

 

72 närstående 

som vårdare 

Fyra huvudteman togs fram: 1. 

Koordination- och kontinuitet av 

vård. 2. Kompetens. 3. Medkänsla. 4. 

Kommunikation. 

 

 

 

MEDEL 

 

 

 

CINAHL 

Lundberg T, Olsson 

M & Fürst C J. 

 

 

2013  

Sverige 

The perspectives of 

bereaved family 

members on their 

experiences of support 

in palliative care. 

Att utforska 

familjemedlemmarnas 

erfarenheter av 

stödjande samspel 

med personalen inom 

palliativ vård och dess 

känslosamma 

erfarenheter 

associerade med 

dessa.    

 

En explorativ 

kvalitativ studie. 

Semi-strukturerade 

personliga intervjuer. 

 

25 närstående Fem övergripande kategorier togs 

fram: 1. Stöd via information. 2. 

Stödjande möten. 3. Professionell 

personal. 4. En stödjande miljö. 5. 

Stöd i sorghantering.   

 

 

 

HÖG 
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PubMed 

Mohammed S, Swami 

N, Pope A, Rodin G, 

Hannon B, Nissim R, 

Hales S & 

Zimmermann C. 

 

2017 

Kanada 

 

'I didn't want to be in 

charge and yet I was': 

Bereaved caregivers' 

accounts of providing 

home care for family 

members with 

advanced cancer 

Att beskriva sörjande 

närstående-vårdares 

erfarenheter av att 

vårda patient med 

avancerad cancer i 

hemmet samt beskriva 

hemtjänstens 

funktion.  

En kvalitativ 

studie. 

Ljudinspelade 

semi-

strukturerade 

intervjuer, över 

telefon eller i 

person. 

61 närstående 

som vårdare 
En huvudkategori lyftes: Att ta ansvar 

för vården. 4 underkategorier: 1. 

Hantera komplexiteten kring vården i 

hemmet. 2. Interagera med 

vårdpersonal. 3. Förberedelse för 

döden. 4. Hantera tiden efter döden. 

 

 

 

HÖG 

 

 

 

PubMed 

Piil K & Jarden M. 

 

 

2018 

Danmark 

Bereaved Caregivers 

to Patients With 

High-Grade Glioma: 

A Qualitative 

Explorative Study 

Att utforska 

perspektiv från 

sörjande 

närståendevårdare till 

bortgångna patienter 

som lidit av 

höggradigt gliom 

som erhållit vård i 

livets slutskede. 

 

En kvalitativ 

explorativ 

studie. 

Individuella 

semi-

strukturerade 

telefon-

intervjuer. 

8 närstående 

som vårdare 

Fyra övergripande teman angående 

sorgerfarenheter togs fram: 1. Vård i 

sent sjukdomsskede är omfattande 

och krävande. 2. Släppa ansvaret som 

primär vårdare. 3. Känslor av sorg 

och lättnad. 4. Föreslag för klinisk 

praktik. 

 

 

 

HÖG 

 

 

 

PubMed 

Pottle J, Hiscock J, 

Neal R, Poolman M. 

 

2020 

Storbritannien 

 

Dying at home of 

cancer: 

whose needs are 

being met? 

The experience of 

family carers 

and healthcare 

professionals 

(a multiperspective 

qualitative 

study) 

 

Att studera hur 

hemmiljön påverkar 

kvaliteten av döden. 

Närståendes 

upplevelser av att 

vårda i hemmet samt 

vad som var 

svårt/viktigt för att 

främja en värdig död. 

En kvalitativ 

studie. 

Individuella 

semistrukturer

ade intervjuer i 

närståendes 

hem.  

15 närstående 

som vårdare 

Tre teman lyftes: 1. Känslan av 

hemma främjade en god död. 2. 

Samlevnaden av olika behov för den 

döende personen samt de närstående. 

3. Utmaningen för personalen att 

understödja den döende och de 

närståendes olika behov.  

 

 

 

HÖG 
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PubMed 

Stajduhar K I, 

Funk L, Cohen R 

S, Williams A, 

Bidgood D, Allan 

D, Norgrove L, 

Heyland D. 

 

2011 

Kanada 

 

Bereaved Family 

Members’ 

Assessments of the 

Quality of End-of-

Life Care: What is 

important? 

Att identifiera viktiga 

aspekter av palliativ 

vård vid livets 

slutskede enligt 

närstående. 

Initialt kvantitativa 

frågeformulär, 

sedan kvalitativa 

personliga 

intervjuer. 

388 närstående Tre komponenter lyftes:  1. Konkreta 

handlingar. 2. Tolkningsegenskaper. 

3. Personliga- och känslomässiga 

egenskaper.  

 

 

 

LÅG 

 

 

 

PubMed 

Witkamp E, 

Droger M, 

Janssens R, Van 

Zuylen L & Van 

der Heide A. 

 

2016 

Nederländerna 

 

How to Deal With 

Relatives of 

Patients Dying in 

the Hospital? 

Qualitative Content 

Analysis of 

Relatives' 

Experiences 

Att utforska 

närståendes 

involvering och 

erfarenheter kring 

patienten som vårdas 

på sjukhus i livets 

slutskede. 

Kvalitativ studie. 

Data från en 

tidigare 

retrospektiv 

enkätstudie.   

451 

formulär/enkäter 

ifyllda av 

närstående. 

Fem huvudteman togs fram: 1. 

Information och kommunikation. 2. 

Delaktighet i beslutsfattande. 3. 

Bekräftelse. 4. Tillit. 5. Vila och 

integritet. 

 

 

 

HÖG 

 

 

 

PubMed 

Røen, I, Stifoss-

Hanssen H, 

Grande G, Brenne 

A-T, Kaasa S, 

Sand K & 

Knudsen Kari A. 

 

2018 

Norge 

Resilience for 

family carers of 

advanced cancer 

patients-how can 

health care 

providers 

contribute?  

A qualitative 

interview study 

with carers. 

 

Att undersöka 

närståendevårdares 

erfarenheter av stöd 

från hälso-

sjukvårdspersonal 

samt faktorer som 

ökar 

närståendevårdaresm

otståndskraft. 

En explorativ 

kvalitativ metod. 

Individuella semi-

strukturerade 

intervjuer. 

14 närstående 

som vårdare 

Fyra kategorier identifierades: 1. Bli 

sedd av- och ha en personlig relation 

till hälso-sjukvårdspersonalen. 2. 

Tillgänglighet av palliativ vård. 3. 

God/tillräcklig information och 

kommunikation från hälso-

sjukvårdspersonal. 4. En god relation 

vårdare-patient. 

 

 

 

HÖG 

 

 


