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SAMMANFATTNING: 
 

Bakgrund: Närståendes närvaro har betydelse för omvårdnadskvaliteten och 

därför är samarbetet mellan dem och vårdpersonalen betydelsefullt. 

Närståendes erfarenheter av den palliativa vården behöver beskrivas då insikt i 

närståendes livsvärld är avgörande när vården ska formges tillsammans med 

dem. Syfte: Att beskriva närståendes erfarenheter av den palliativa vården. 

Metod: Genom en systematisk litteraturstudie utgående från Cinahl, PubMed 

och PsycInfo identifierades 24 kvalitetsgranskade artiklar som analyserades. 

Resultat: Sex teman framkom i form av Närståendes erfarenheter av mottagen 

omvårdnad, Närståendes erfarenheter av påfrestningar, Närståendes 

erfarenheter av vårdtagarens omvårdnad, Närståendes erfarenheter av 

kommunikation med vårdpersonal, Närståendes erfarenheter av information 

från vårdpersonal och Närståendes erfarenheter av vårdpersonal. Merparten av 

dessa teman indelades i subteman vilka förehöll sig i kontrast till varandra. 

Slutsats: När vårdpersonal tillämpade ett familjefokuserat förhållningssätt 

erfor närstående att de inkluderades i omvårdnaden, bekräftades och att 

samtligas behov tillgodosågs. Detta gjorde att samarbetet med vårdpersonalen 

förbättrades. Utebliven omvårdnad, bristande kontakt med vårdpersonalen och 

kränkande bemötande erfors när vården inte var familjefokuserad. Första steget 

till en förbättring av den palliativa vården är att erhålla kunskap om de 

närståendes erfarenheter av den. 
 

 Nyckelord: palliativ vård, närstående, erfarenheter, familjefokuserad omvårdnad 
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Tack min kära vila i frid. 

    A Sjögren 
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INTRODUKTION 

I denna litteraturstudie behandlas ämnet palliativ vård så som vårdformen erfars av närstående 

till vårdtagare som befinner sig i den sista fasen i livet när inte längre bot finns. Palliativ vård 

är ett brett ämne som innefattar många perspektiv då vårdformen kan erfaras av ett flertal 

individer med olika uppgifter och ansvar. Vi menar att palliativ vård är en betydelsefull del i 

omvårdnaden då den kan beröra närstående starkt. Närståendes erfarenheter av den palliativa 

vården ligger till grund för hur de hanterar bortgången och den efterföljande tiden. Vidare 

menar Wallerstedt och Andershed (2007) att närståendes delgivande om erfarenheter kan 

ligga till grund för en förbättrad och utvecklad palliativ vård.  

BAKGRUND 

Palliativ vård 

Enligt Sandman och Woods (2003) härstammar benämningen palliativ från det latinska ordet 

pallium vilket betyder mantel. Detta kan ses som en metafor då en mantel skyddar mot kylan 

men tar inte bort kylan i sig. Palliativ vård syftar till symtomlindring men sjukdomen kvarstår. 

Denna vårdform inkluderar både vårdtagaren och närstående (Sandman & Woods, 2003). Idag 

tillämpas begreppet palliativ vård globalt som en sammanfattande benämning på omvårdnad 

under sista fasen i livet då ingen bot längre finns (SOU 2000:6). Utifrån WHO´s (2010) 

definition av palliativ vård har SOU formulerat fyra hörnstenar vilka de menar att den 

palliativa vården ska vila på. Den första hörnstenen talar om palliativ kunskap som en 

förutsättning för god symtomkontroll. Efterföljande hörnsten utgörs av teamarbete mellan 

olika professioner som läkare, sjuksköterska, undersköterska, diakon och kurator med flera. 

Relationen och kommunikationen mellan vårdgivare, vårdtagare och närstående innefattas i 

den tredje. Den sista hörnstenen innebär stödet till närstående, att de måste få erfara hur deras 

delaktighet och närvaro är av betydelse för alla involverade (Socialstyrelsen, 2006). De fyra 

hörnstenarna innebär dock inte att omvårdnaden förhåller sig statiskt, den uttrycker sig genom 

lika många variationer som det finns berörda. Att anpassa den palliativa vården till den 

döende och dennes närståendes önskemål och behov är att arbeta utifrån dessa hörnstenar 

(Widell, 2003). En hög kvalitet på palliativ vård förutsätter en samordnad vårdplanering 

(Socialstyrelsen, 2006) vilket innefattar närståendes, vårdtagarens och vårdpersonalens 

delaktighet (Eckerdal, 2008).  
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Palliativ vård innebär bland annat att värdesätta livet och se döden som en naturlig del i 

livscykeln, att lindra smärta och andra symtom hos vårdtagaren samt att ge närstående stöd 

både före och efter vårdtagarens död (WHO, 2010). Denna definition av palliativ vård har 

även Statens Offentliga Utredningar (SOU 2001:6) och International Association for Hospice 

& Palliative Care (IAHPC, 2010) beslutat sig för att tillämpa. I denna litteraturstudie använder 

vi oss av WHO´s definition av palliativ vård då det är den definition som vi anser mest 

vedertagen.  

Inom palliativ vård kan vårdpersonalens roll se olika ut beroende på sammanhang och i vilken 

utsträckning omvårdnaden sker. För att arbetet ska kunna utövas palliativt bör WHO´s (2010) 

definition av palliativ vård följas. Med detta menas att vårdpersonalen inte lägger fokus enbart 

på döendeprocessen utan att omvårdnaden sker med en helhetssyn på närstående och 

vårdtagaren (Friedrichsen, 2005). En stor del i omvårdnaden bör vara vårdpersonalens strävan 

efter att bygga upp en tillförlitlig relation till närstående och vårdtagaren (Friedrichsen, 2005; 

Socialstyrelsen, 2006). I benämningen vårdpersonal ingår flera olika professioner. Exempel 

på professioner som kan ingå är läkare, sjuksköterska, präst, kurator, undersköterska, 

psykolog liksom arbetsterapeut och sjukgymnast (Eckerdal, 2005; Socialstyrelsen, 2006). I 

denna studie använder vi oss av begreppet vårdpersonal i överensstämmelse med Eckerdal 

och Socialstyrelsens definition. 

Närstående i palliativ vård  

Att vara närstående till den palliativt sjuke är många gånger en påfrestande position. 

Närstående hamnar ofta i ett dilemma mellan vardagliga bestyr och den sjukes behov av 

uppmärksamhet och stöd (Widell, 2003). Därav betonas hur närstående anses som en naturlig 

del av den palliativa vården och därmed utgör en grundläggande uppgift för vårdformen att ta 

hänsyn till deras rättighet till vård (Milberg, 2005). Att vara delaktig anser många närstående 

som både betydelsefullt och givande (Socialstyrelsen, 2006) vilket även underlättar för dem 

att hantera tiden som efterlevande (Kvåle, 2001). Detta kan vårdpersonal uppmärksamma 

genom att erbjuda dem att medverka i omvårdnaden, dock med betoning på att det ska vara 

självmant (Widell, 2003). Dessutom ger närståendes närvaro vårdtagaren trygghet vilket ökar 

välbefinnandet hos båda parter (Sjöberg, Hugoson, Danielsson, Larsson, Linge & Petersson, 

1995). Andra behov närstående kan ha är information och kunskap om vårdtagarens 

hälsotillstånd och om den pågående dödsprocessen. Dessutom kan de ha behov av att 
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vårdpersonal svarar trovärdigt och uppriktigt på frågor (Socialstyrelsen, 2006). 

Kommunikationen mellan närstående och vårdpersonal är avgörande för hur den sista tiden i 

vårdtagarens liv ska bli. Om kommunikationen inte fungerar kan det leda till att närstående 

gör egna tolkningar och får inkorrekta föreställningar om dödsprocessen (Birgegård, 2005).  

En närstående är en person som har en relation till vårdtagaren eller den sjuke 

(Socialstyrelsen, 2010). Östlinder (2004) vidgar omfattningen av närstående till det sociala 

nätverk som finns vårdtagaren närmast. Vår definition av närstående kan vara samboende, 

granne samt övrig släkt och vänner som anser sig påverkas av den palliativa vården. 

Vårdtagaren definieras som den individ vilken mottar hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 

2010). I detta sammanhang anger vi vårdtagaren eller den sjuke som en döende person vilken 

erhåller palliativ vård. 

Familjefokuserad omvårdnad (FFO) 

Kunskap om hur familjemedlemmarna förhåller sig till varandra, kommunicerar och beter sig 

är en förutsättning för att förstå den enskilde vårdtagaren (Wright & Leahey, 2005). I linje 

med att familjen består av dessa individuella element som är beroende av varandra och som 

tillsammans bildar ett system (Wright & Leahey, 2005) är en grundpelare inom FFO hur en 

förändring hos en familjemedlem påverkar de övriga inom enheten (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2008; Wright, Watson & Bell, 2002; Arnold, 2007; Wright & Leahey, 2005). Detta 

systemteoretiska perspektiv utgör en väsentlig del av FFO då den påvisar mellanmänskliga 

interaktioner och relationer, FFO omfattar hur parterna uppfattar, erfar och hanterar dessa 

relationer (Öquist, 2008). Ännu en betoning på familjen som helhet är hur vårdpersonalens 

djupare insikt i vårdtagarens och familjens situation utgör en förutsättning till att behov 

tillfredsställs (Kirkevold, 2002). Genom att tillämpa detta perspektiv kan vårdpersonal 

indirekt bistå vårdtagaren genom att hjälpa familjen (Greger & Fridegren, 2009; SOU, 

2001:6). 

Centrala begrepp inom FFO är värdighet och respekt vilket innebär att vårdpersonal lyssnar 

till och respekterar familjens perspektiv och val. Detta familjefokuserade förhållningssätt 

omfattar att erfarenhet, värderingar, föreställningar och kultur visas hänsyn när omvårdnad 

ges. Information som är fullständig och korrekt är också väsentlig. Den ska vara användbar 

och ges inom rimlig tid med familjens kommande beslutstaganden i åtanke. Vidare fokuseras 

ett deltagande av familjen, de ska bjudas in att vara delaktiga i omvårdnaden till den nivå de 
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själva vill. Slutligen betonas ett samarbete, vårdpersonal och familjen utvecklar tillsammans 

förbättringar, sjukvårdsprogram och bidrar med sina resurser till omvårdnaden. Vidare 

omfattar FFO ett socialt och emotionellt stöd som en naturlig del av omvårdnaden, samt att 

familjens väsentliga roll uppmärksammas som en metod för att eftersträva vårdtagarens 

välbefinnande (IFCC, 2010). 

Livsvärld 

Karakteristiskt för innebörden av detta begrepp är hur individen genom det egna perspektivet 

upplever och tolkar omvärlden. Livsvärlden är subjektiv och omfattar samtliga konkreta och 

meningsfyllda företeelser som en individ berörs av i livet (Kristoffersen, 2005a). Vidare tar 

individen livsvärlden för given då den utgör en stabilitet där denne kan förhålla sig till 

vardagen (Dahlberg, Segesten, Nyström; Suserud & Fagerberg, 2003). Individens upplevelse 

av livsvärlden förändras när ohälsa inträder som en påverkande företeelse och ger många 

gånger en förlust av kontroll då tillvaron inte längre upplevs stabil. Av denna anledning 

betonas vikten av att omvårdnaden bedrivs utifrån ett livsvärldsperspektiv (Kristoffersen, 

2005a). Det innebär att individens vardagliga liv och tillvaro ges uppmärksamhet genom att 

livsvärlden beskrivs, analyseras och förstås (Dahlberg, Segesten, Nyström; Suserud & 

Fagerberg, 2003). Kristoffersen (2005a) menar vidare hur en insikt i individens livsvärld är 

avgörande för att kunna verka stödjande för denne. 

Föreställning 

Livsvärlden tolkas genom de föreställningar individen har, de formar dennes beteende och 

avgör vilka val i livet som görs. Individens förklaringar till varför händelser inträffar kan ses i 

dennes föreställningar. Även vilka framtidsvisioner, önskemål och farhågor som formger 

livsvärlden (Wright, Watson & Bell, 2002). För individen är föreställningarna tillförlitliga och 

när dessa ifrågasätts måste denne ånyo finna kontroll och stabilitet, i många fall vid ohälsa 

(Wright & Leahey, 2005). En föreställnings nytta kan graderas som underlättande eller 

hindrande beroende på konsekvensen av den. Bedömningen av föreställningens nytta görs av 

den utomstående observatören och beroende av den kontext i vilket det sker. Individens 

föreställning kan även ha en central karaktär om dess konsekvenser starkt påverkar övriga 

föreställningar, en så kallad kärnföreställning (Wright, Watson & Bell, 2002). 
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PROBLEMFORMULERING   

En av de största utmaningar vårdpersonal kan ställas inför är att ge palliativ vård då flertalet 

behov förväntas tillgodoses inkluderat de närståendes. Vårdpersonal bör ge utrymme för de 

närståendes åsikter och funderingar då de har en självklar del i den palliativa vården (Ahlner-

Elmqvist, 2001). Vikten betonas av att närståendes önskemål uppmärksammas så långt det går 

och att vården formges tillsammans med dem (Socialstyrelsen, 2006). Detta förutsätter att 

vårdpersonal har insikt i den närståendes livsvärld vilken fås genom kunskap om närståendes 

erfarenheter av den palliativa vården. 

SYFTE  

Syftet är att beskriva närståendes erfarenheter av den palliativa vården. 

METOD  

Metoden utgjordes av en systematisk litteraturstudie med litteratursökning enbart inom 

databaser. Vårt första steg var att få en översikt av hur omfattande den forskning som 

bedrivits inom problemområdet var. Detta gjordes för att undersöka om tillräckligt med 

material fanns att tillgå som underlag till resultatet. Under tiden reflekterade vi även över 

problemområdet för att successivt gränsa av detta och utforma en problematisering. Vid detta 

steg i processen formulerades ett syfte vilket angav studiens huvudsakliga mål. Med syftet i 

åtanke jämfördes potentiella sökords innebörd mellan de valda databaserna. Som ett resultat 

av detta kartlades slutligen de sökord vilka ansågs lämpligast och skulle ge material som 

motsvarade syftet. Forsberg och Wengström (2008) betonar vikten av att tydliggöra de 

frågeställningar som finns genom inklusions- och exklusionskriterier. Dessa kriterier 

formulerades för att materialet skulle svara så effektivt på syftet som möjligt. 

Inklusionskriterier  

Artiklarna skulle vara på svenska eller engelska samt genomförda ur ett kulturellt perspektiv 

som är jämförbart med den svenska hälso- och sjukvården. Vi utgick från att studierna skulle 

vara publicerade från 1995 och framåt. Vårdtagaren skulle ha avlidit på grund av sjukdom 

eller ålder och de erfarenheter som närstående hade skulle vara i samband med den palliativa 

omvårdnad som gavs. I resultatet skulle närståendes erfarenheter tydligt presenteras genom att 
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vara väl urskiljbara mot andra informantgruppers erfarenheter. Vårdtagaren skulle ha uppnått 

en ålder av 18 år innan dennes tillstånd hade kommit in i ett palliativt skede 

Exklusionskriterier  

Pilotstudier, utvärderingar av projekt, interventioner eller program exkluderades. Likaså 

uteslöts artiklar vars informanter var anhörigvårdare eller vars syfte var att studera kulturella 

skillnader inom den palliativa vården. Vidare skulle vårdtagaren inte ha vårdats inom 

akutsjukvård eller intensivvård. 

Sökförfarande och urval 

Vi valde att använda databaserna Cinahl, PubMed samt PsycInfo. Sökningarna skedde mellan 

27 januari och 18 februari 2010. Samtliga urvalsprocesser vid sökningsförfarandet 

kompletterades inom en databas i taget, dessa sökningsförfaranden inom databaserna beskrivs 

närmare nedan. För att strukturera upp dokumentationen över vårt sökförfarande skapade vi 

ett system av listor. Vi undvek dokumentation av dubbletter under sökningarna i PubMed och 

PsycInfo genom att utesluta de artikeltitlar vars abstract vi redan läst. Dock dokumenterades 

de olika sökvägarna för de artiklar vi har i matrisen (se tabell 1-3). Sökningarna (S) inom en 

databas tilldelades ordningsnummer allteftersom de genomfördes. De titlar i den aktuella 

sökningen som vi ansåg relevanta för läsning av abstract lades till i bokstavsordning på en 

numrerad lista som benämndes Abstractlista (A). När samtliga abstract på denna lista 

genomgått en bedömning placerades de artikeltitlar vi betraktade lämpliga för studiens syfte 

på Läslistan (L). Titlarna ordnades även här i bokstavsordning och tilldelades därav ytterligare 

ett nummer. Efter ännu ett urval samlades artiklarna relevanta för vårt syfte på artikelmatrisen 

(M) med ett ordningsnummer (bilaga 1). Genom detta dokumentationssystem tilldelades varje 

artikel från första urvalet en kod, ett exempel på hur denna kod ser ut är S2 A46 L14 M16. 

På en exklusionslista (bilaga 2 - 4) specifik för varje databas dokumenterades de artiklar som 

bedömdes irrelevanta vid komplett läsning. Inför en artikelbeställning granskades artiklarnas 

abstract än en gång för att bedöma dess relevans och irrelevanta artiklar exkluderades. 

Cinahl 

Större delen av våra önskade sökord återfanns som MeSH-termer, dock fick ett fåtal användas 

som de var. För översiktlig förklaring av sökförfarandet se tabell 1. Vid sökningen angavs 
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databasens egna inklusionsalternativ peer-rewieved, åldersgrupp 65+ samt artiklar publicerade 

från och med år 1995. 

PubMed 

Med utgångspunkt från föregående sökning inleddes sökningen på denna databas med 

önskade sökord. Tyvärr inkluderades inte alla dessa som MeSH-termer utan fick gå under nya 

definitioner. Sökningen på PubMed utgjordes enbart MeSH-termer vilka kan ses i tabell 2. 

Inklusionsalternativ valdes även inom denna databas och de var humans, male, female, 

English, Swedish, MEDLINE och All Adult: 19+ years. Samtliga sökningar kompletterades 

dessutom med avancerad sökning.  

PsycInfo 

Denna databas använder sig av thesaurus vilka inte innefattade de önskade sökorden. Därav 

utgjordes samtliga sökningar inom denna databas enbart av sökorden som de var (tabell 3). 

Inklusionsalternativ gick inte att välja på annat sätt än att tillämpa avancerad sökning, de 

kriterier som där valdes var English, Adulthood: 18 years & older och Peer-rewieved journal. 

Kvalitetsgranskning  

När en artikel valts att läsas i sin helhet och bedömts som relevant för vårt syfte granskade vi 

den tillsammans utifrån de kriterier vilka ska uppfyllas för en vetenskaplig artikel som 

fastställts av Hanson (2002). En kvalitetsgranskning är nödvändig för att hålla uppsikt över de 

kvalitetskrav som är av betydelse för studiens analys (Friberg, 2006b). För att utföra 

kvalitetsgranskningen av de kvalitativa artiklarna använde vi oss av en mall för kvalitativ 

metod. Denna mall (Willman & Stoltz, 2006) modifierades för att tydligare spegla 

litteraturstudiens syfte (bilaga 5). Vad gäller artiklar med kvantitativ metod tillämpade vi en 

modifierad mall (bilaga 6) utifrån Forsberg och Wengström (2008). Genom dessa båda mallar 

kunde vi granska artiklarna systematiskt och få svar på 14 respektive 15 olika frågor med ja, 

nej och vet ej. Med dessa frågor som utgångspunkt gjorde vi en tabell med olika poäng som 

gav artiklarna olika kvalitet. De svar som gav ett ja fick ett poäng och nej samt vet ej gav noll 

poäng. De olika nivåerna var 0-6 som representerade låg kvalitet, 7-10 medelhög kvalitet och 

11-14 respektive 11-15 påvisade en hög kvalitet. 
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Dataanalys 

Vi läste samtliga 24 artiklar i sin helhet var för sig för att först få en enskild uppfattning om 

innehållet. Därefter lades fokus enbart på resultat och den text som svarade på vår studies 

syfte markerades. Våra markeringar jämfördes och diskuterades med följden av att en del av 

markeringarna reviderades. En artikels resultat behandlades i taget och markeringarna 

sammanställdes. När samtliga 24 artiklar gåtts igenom gjordes en tolkning av erfarenheterna i 

form av nedbruten text till koder. Dessa sorterades under flertalet subteman som grupperades 

utifrån närståendes värderingar av erfarenheterna. Med utgångspunkt av dessa subteman 

konstruerades sex övergripande teman (se bilaga 10). 

Dataanalysen syftar till att ge en översiktlig uppfattning av insamlad data och systematisera 

den. Sammanfattningsvis görs data tolkningsbar och ska motsvara syftet (Backman, 2009). 

Vid bearbetning av data som helhet tillämpas vanligtvis innehållsanalys där en nedbrytning av 

innehållet till mindre enheter sker. Dessa enheter bildar teman vilka utgör en ny helhet 

(Carlsson, 2008).   

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

För att studien ska anses vetenskaplig är det av vikt att samtliga resultat redovisas, även om de 

inte stödjer forskarens personliga värderingar (Forsberg & Wengström, 2008). I denna 

litteraturstudie har vi anammat detta genom att analysera samtliga 24 artiklars resultat även 

om mängden material ansågs vara i överkant i förhållande till studiens akademiska nivå. Vi 

anser även hur en detaljerad beskrivning av metoden innebär ett forskningsetiskt 

förhållningssätt, detta för att läsaren ska kunna följa processen och upprepa studien. En 

detaljerad beskrivning av metoden är av betydelse i en litteraturstudie (Friberg, 2006a). 

RESULTAT 

De sex teman som framkom var Närståendes erfarenheter av mottagen omvårdnad, 

Närståendes erfarenheter av påfrestningar, Närståendes erfarenheter av vårdtagarens 

omvårdnad, Närståendes erfarenheter av kommunikation med vårdpersonal, Närståendes 

erfarenheter av information från vårdpersonal och Närståendes erfarenheter av vårdpersonal. 
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Merparten av nedanstående teman presenteras med underrubriker vilkas innehåll förhåller sig 

i kontrast till varandra. Denna struktur syftar till att klargöra problemområdets omfattning vad 

gäller erfarenheternas karaktär. 

Närståendes erfarenhet av mottagen omvårdnad 

Erfarenheter av idealisk omvårdnad  

Närstående fick under den palliativa vården stor uppmärksamhet av vårdpersonalen, bland 

annat beskrevs hur närståendes förmåga att hantera situationen beaktades (Milberg & Strang, 

2007; Goodridge, Bond, Cameron & McKean, 2005). Vårdpersonal uppmärksammade även 

närståendes omvårdnadsbehov vilka kunde vara basala, emotionella, sociala, psykologiska 

och andliga. Närstående upplevde att vårdpersonalen uppmärksammade att de ville prata och 

avsatte tid för detta (Hallenbäck, Hickey, Czarnowski, Lehner & Periyakoil, 2007; Vohra, 

Brazil, Hanna & Abelson, 2004; Spichiger, 2009; Wetle, Shield, Teno, Miller & Welch, 2005; 

Spichiger, 2008; Thompson, Menec, Chochinov & McClement, 2008). 

Majoriteten av närstående beskrev hur de erhöll stöd av vårdpersonalen, vilket ansågs som en 

betydelsefull del i den palliativa omvårdnaden. Genom vårdpersonalens stöd fick närstående 

en känsla av att sällan vara kraftlös eller hjälplös, de uttryckte hur vårdpersonalen stöttade 

dem till att fortsätta vara närvarande hos vårdtagaren (Shield, Wetle, Teno, Miller & Welch, 

2005; Eriksson, Arve & Lauri, 2006; Goodridge, Bond, Cameron & McKean, 2005). 

Vårdpersonal ansågs även som stöttande vad gäller att lösa konflikter, slutföra uppgifter och 

ta farväl av vårdtagaren (Heyland et al., 2006). 

Vårdpersonalen uppfattades som aktivt lyssnande samt tröstande i samtalen (Heyland et al., 

2006; Eriksson, Arve & Lauri, 2006; Meeker & Jezewski, 2004). Andra erfarenheter av den 

palliativa vården var att de var vänliga, visade omtanke och gav trygghet. Genom detta fanns 

möjlighet att skapa en relation och närstående knöt an till vårdpersonalen. Vidare bekräftades 

närstående som en individ vilket gav dem självsäkerhet vid kontakt med vårdtagaren. 

Motivation gavs att tillgodose egna behov, att känna säkerhet att våga ta en paus för att få ny 

energi (Hawker et al., 2006; Milberg & Strang, 2007; Shield, Wetle, Teno, Miller & Welch, 

2005). De bekymmer närstående kunde erfara under den palliativa vården uppmärksammades. 

Bekymmer kunde bland annat vara rädsla inför vårdtagarens död vilket kunde diskuteras på 

ett tryggt sätt (Meeker & Jezewski, 2004; Heyland et al., 2006).  
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Erfarenheter av bristande omvårdnad  

Närstående beskrev hur de erhöll otillräcklig omvårdnad från vårdpersonal, detta uttrycktes 

som bristande medmänsklighet och förståelse. De beskrev hur vårdpersonalen inte tillgodosåg 

psykiska omvårdnadsbehov och att de inte stöttade de känslor närstående hade (Eriksson, 

Arve & Lauri, 2006; Shield, Wetle, Teno, Miller & Welch, 2005). Vårdpersonalen frågade 

sällan om närståendes känslor och erfarenheter av den palliativa vården (Shiozaki, Morita, 

Hirai, Sakaguchi, Tsuneto & Shima, 2005). Vidare gav de små möjligheter att samtala om 

situationen, vilket uttrycktes som brist på stöd (Eriksson, Arve & Lauri, 2006; Eriksson & 

Lauri, 2000).  

Närståendes erfarenheter av påfrestningar 

Närstående kände oro och ångest över att se vårdtagarens symtom likaså över att situationen 

var obekväm men oundviklig. Fler erfarenheter hos närstående var hjälplöshet, utmattning och 

svårigheten att hantera den sjukes symtom. Att se vårdtagarens lidande beskrevs som 

påfrestande samt hur närståendes bemötande mot denne då kändes främmande. Otillräcklig 

symtombehandling uppfattades som stressfullt, frustrerande och upprörande liksom hur 

känslan av förlust framkom under sjukdomsförloppet (Morita et al., 2007; Shiozaki, Morita, 

Hirai, Sakaguchi, Tsuneto & Shima, 2005; Shinjo et al., 2009; Namba, Morita, Imura, 

Kiyohara, Ishikawa & Hirai, 2007; Spichiger, 2009; Hawker et al., 2006; Ogasawara, Kume 

& Andou, 2003; Vohra, Brazil & Szala-Meneok, 2006; Gessert, Forbes & Bern-Klug, 2001). 

Andra bekymmer var den hjälplöshet som uppfattades när vårdtagarens döendeprocess blev 

långdragen samt oron över att vårdtagaren skulle avlida ensam (Goodridge, Bond, Cameron & 

McKean, 2005). 

Närstående kunde erfara svårigheten och stressen över att behöva ta beslut som de inte hade 

tillräcklig kunskap inför. Beslut och målsättning som kunde leda till en påskyndad död 

uppfattades som obekväma, närstående ville inte att döden skulle bero på ett beslut de själva 

tagit (Morita et al., 2007; Gessert, Forbes & Bern-Klug, 2001). En känsla av skuld gentemot 

vårdtagaren beskrevs då de tog på sig skulden för vårdtagarens lidande. De ansåg att de borde 

ha uppmärksammat förlust av vitalitet i större utsträckning och att de därför agerat 

otillräckligt. Närstående kände även skuld då de ansåg vårdtagaren bli en börda för andra. 

Ambivalens kändes inför den kommande döden samt kombinationen av vårdtagarens 
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omvårdnad samt deras egna vardagliga åtaganden (Morita et al., 2007; Namba, Morita, Imura, 

Kiyohara, Ishikawa & Hirai, 2007; Gessert, Forbes & Bern-Klug, 2001; Hawker et al., 2006). 

Hemsjukvård förknippades med en förlust av privatlivet då hemmet förvandlades till en 

institution. Det var även påfrestande att ständigt delta i vårdtagarens sjukdomsförlopp 

(Milberg & Strang, 2007). När den sjuke flyttades till palliativ enhet och därmed bytte läkare 

kände närstående oro och skuld. Miljön på avdelningen kunde uppfattas som stressfull, 

upptagen, brist på fridfull stämning samt att vårdtagarens levnadsförhållanden var 

motbjudande (Shiozaki, Morita, Hirai, Sakaguchi, Tsuneto & Shima, 2005; Shield, Wetle, 

Teno, Miller & Welch, 2005; Hawker et al., 2006). 

Närståendes erfarenheter av vårdtagarens omvårdnad 

Erfarenheter av idealisk omvårdnad  

Vårdtagaren gavs vänlig och tillräcklig omvårdnad med fullgod medicinsk behandling vilket 

närstående var nöjda med. Dessutom var vårdpersonalen omtänksam, personlig och 

kompetensen hade hög kvalitet oavsett vårdtagarens symtom. Symtomkontroll och 

symtomlindring ansågs vara tillräcklig samt smärtbehandling som gavs snabbt och utnyttjades 

till fullo. Närstående uppskattade att vårdtagaren inte fick livsuppehållande behandling i det 

palliativa skedet (Hawker et al., 2006; Shield, Wetle, Teno, Miller & Welch, 2005; Spichiger, 

2008; Gessert, Forbes & Bern-Klug, 2001; Hallenbäck, Hickey, Czarnowski, Lehner & 

Periyakoil, 2007; Ogasawara, Kume & Andou, 2003; Schaffer, 2007; Vohra, Brazil, Hanna & 

Abelson, 2004; Morita et al., 2007; Heyland et al., 2006; Wetle, Shield, Teno, Miller & 

Welch, 2005; Vohra, Brazil & Szala-Meneok, 2006; Goodridge, Bond, Cameron & McKean, 

2005).  

Närstående beskrev hur vårdpersonalen behandlade vårdtagaren som en människa och 

respekterade dennes autonomi och värdighet (Shield, Wetle, Teno, Miller & Welch, 2005; 

Spichiger, 2008; Hallenbäck, Hickey, Czarnowski, Lehner & Periyakoil, 2007; Vohra, Brazil 

& Szala-Meneok, 2006). De ansåg att vårdtagaren blev väl omhändertagen och att denne 

behandlades på ett professionellt sätt. Vårdpersonalen prioriterade allt kring den sjuke, såg 

denne som unik och observerade vårdtagarens unika omvårdnadsbehov. Dessa kunde vara 

emotionella, psykologiska, sociala samt andliga och närstående framställde omvårdnaden som 

enastående och exemplarisk då vårdpersonalen visade ett stort engagemang. Vårdpersonal 
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påvisade en omtanke för detaljer i omvårdnaden vilket närstående värderade högt. De ville 

försäkra sig om att vårdtagaren kände ett välbefinnande samt avled med värdighet (Shield, 

Wetle, Teno, Miller & Welch, 2005; Hallenbäck, Hickey, Czarnowski, Lehner & Periyakoil, 

2007; Vohra, Brazil & Szala-Meneok, 2006; Wetle, Shield, Teno, Miller & Welch, 2005; 

Hawker et al., 2006; Shinjo et al., 2009; Milberg & Strang, 2007; Vohra, Brazil, Hanna & 

Abelson, 2004). Närstående uttryckte även hur vårdplanen anpassades efter vårdtagarens 

behov. När omvårdnadsbeslut tagits genomfördes dessa inom rimlig tid (Vohra, Brazil, Hanna 

& Abelson, 2004). Det emotionella stöd som gavs till vårdtagaren uppfattades som 

tillfredsställande (Wetle, Shield, Teno, Miller & Welch, 2005; Goodridge, Bond, Cameron & 

McKean, 2005; Hallenbäck, Hickey, Czarnowski, Lehner & Periyakoil, 2007) liksom 

möjligheten till samtal för den sjuke (Vohra, Brazil, Hanna & Abelson, 2004). 

Erfarenheter av bristande omvårdnad  

Närstående var missnöjda då vårdtagaren inte blev väl omhändertagen, inte bemöttes med 

värdighet, inte respekterades som en individ och hur dennes autonomi begränsades. Vidare 

erfor närstående hur vårdtagarens basala behov ignorerades, inte observerades tillräckligt eller 

att fokus lades på fel behov. Därmed blev bedömningen av behoven bristfällig och 

omvårdnaden ansågs utebliven eller ofullständig (Schaffer, 2007; Wetle, Shield, Teno, Miller 

& Welch, 2005; Shiozaki, Morita, Hirai, Sakaguchi, Tsuneto & Shima, 2005; Shield, Wetle, 

Teno, Miller & Welch, 2005; Hawker et al., 2006; Thompson, Menec, Chochinov & 

McClement, 2008, Milberg & Strang, 2007; Spichiger, 2008).   

Närstående uttryckte även hur omvårdnadsbeslut inte togs inom rimlig tid och hur 

omvårdnaden inte anpassades efter förändringar i vårdtagarens tillstånd. De beskrev även hur 

omvårdnadsåtgärder inte utfördes inom rimlig tid (Shield, Wetle, Teno, Miller & Welch, 

2005; Shiozaki, Morita, Hirai, Sakaguchi, Tsuneto & Shima, 2005; Wetle, Shield, Teno, 

Miller & Welch, 2005; Thompson, Menec, Chochinov & McClement, 2008). Behandlingen 

kändes som otillräcklig när vårdtagaren ansågs övermedicinerad, när medicinsk behandling 

uteblev samt när smärtlindring fördröjdes (Shiozaki, Morita, Hirai, Sakaguchi, Tsuneto & 

Shima, 2005; Spichiger, 2008; Hallenbäck, Hickey, Czarnowski, Lehner & Periyakoil, 2007; 

Vohra, Brazil & Szala-Meneok, 2006; Shield, Wetle, Teno, Miller & Welch, 2005), 
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Närståendes erfarenheter av kommunikation med vårdpersonal 

Erfarenheter av idealisk kommunikation  

Kommunikation beskrevs som en betydelsefull del och närstående uppfattade att de hade en 

dialog med vårdpersonal som var tillfredställande, tillräcklig, respektfull och uppmärksam 

(Ekeström & Schubert, 1997; Meeker & Jezewski, 2004; Thompson, Menec, Chochinov & 

McClement, 2008; Shield, Wetle, Teno, Miller & Welch, 2005; Milberg & Strang, 2007). 

Närstående var även nöjda med kommunikationen som skedde mellan vårdpersonal och 

vårdtagaren när de försökte förstå vad denne ville uttrycka (Hawker et al., 2006; Morita et al., 

2007).  

Vårdpersonalen uttryckte sig på ett förståeligt sätt och närstående ansåg sig ha möjligheten att 

ställa alla nödvändiga frågor samt att få ärliga svar på dessa. Närståendes önskemål, det 

förväntade händelseförloppet och omvårdnadsproblem kunde diskuteras på ett konstruktivt 

sätt. Vårdpersonalen gav vägledning vid beslutstaganden utan att närstående menade att deras 

beslut påverkades (Meeker & Jezewski, 2004; Vohra, Brazil, Hanna & Abelson, 2004; Morita 

et al., 2007; Thompson, Menec, Chochinov & McClement, 2008; Heyland et al., 2006; Shield, 

Wetle, Teno, Miller & Welch, 2005; Gessert, Forbes & Bern-Klug, 2001). 

Erfarenheter av bristande kommunikation   

Närstående beskrev kommunikationen som bristfällig gällande mängd och kvalitet. 

Möjligheten att samtala med vårdpersonal var begränsad liksom vårdpersonalens 

initiativtagande att diskutera närståendes önskemål samt deras och vårdtagarens 

välbefinnande. En behandlings fördelar och nackdelar diskuterades sällan mellan 

vårdpersonal och närstående (Shield, Wetle, Teno, Miller & Welch, 2005; Spichiger, 2009; 

Thompson, Menec, Chochinov & McClement, 2008; Wetle, Shield, Teno, Miller & Welch, 

2005; Gessert, Forbes & Bern-Klug, 2001). Närstående uppfattade hur kommunikationen 

vårdpersonalen emellan var ofullständig då det var otydligt vem som ansvarade och tog beslut 

för den palliativa omvårdnaden. De ville som en följd av detta ha en dialog med personal av 

den profession de ansåg kunde svara på deras frågor (Shield, Wetle, Teno, Miller & Welch, 

2005; Gessert, Forbes & Bern-Klug, 2001; Ekeström & Schubert, 1997).  
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Närståendes erfarenheter av information från vårdpersonal 

Erfarenheter av idealisk information  

Erfarenheten av att vara välinformerad beskrevs liksom känslan av att information gavs på ett 

positivt och vänligt sätt. Informationen betraktades som ärlig, nödvändig och den gavs när 

närstående önskade men även spontant. Vårdpersonal anpassade informationen efter 

vårdtagaren och närståendes önskemål (Shinjo et al., 2009; Hawker et al., 2006; Shield, 

Wetle, Teno, Miller & Welch, 2005; Ogasawara, Kume & Andou, 2003; Heyland et al., 2006; 

Wetle, Shield, Teno, Miller & Welch, 2005; Thompson, Menec, Chochinov & McClement, 

2008; Eriksson & Lauri, 2000; Vohra, Brazil, Hanna & Abelson, 2004; Meeker & Jezewski, 

2004).  

Råd och kunskap gavs om omvårdnaden samt olika omvårdnadsåtgärder och mål. Närstående 

erfor att de fick tillräcklig information om risker och fördelar med en behandling och 

information gavs av den vårdpersonal som var ansvarig för den och omvårdnaden (Shinjo et 

al., 2009; Shield, Wetle, Teno, Miller & Welch, 2005; Goodridge, Bond, Cameron & 

McKean, 2005; Vohra, Brazil, Hanna & Abelson, 2004; Eriksson & Lauri, 2000; Heyland et 

al., 2006). Närstående uttryckte att det var betydelsefullt att information om vårdtagarens 

sjukdom fanns tillgänglig vid ankomsten till avdelningen samt information om 

omvårdnadsansvarig vårdpersonal (Heyland et al., 2006). 

Närstående uppskattade att vårdpersonalen förvarnade och informerade närstående om det 

förväntade förloppet i det palliativa skedet. Förklaring gavs om döendeprocessen och 

närstående informerades när döden annalkades (Shinjo et al., 2009; Morita et al., 2007; 

Eriksson & Lauri, 2000; Vohra, Brazil, Hanna & Abelson, 2004; Vohra, Brazil & Szala-

Meneok, 2006). Närstående litade på att vårdpersonal gav dem uppdaterad information vid 

förändring, beroende på vad de ville veta (Goodridge, Bond, Cameron & McKean, 2005; 

Shield, Wetle, Teno, Miller & Welch, 2005; Vohra, Brazil, Hanna & Abelson, 2004).  

Erfarenheter av bristande information   

Närstående beskrev hur den information som gavs var bristfällig vad gäller kvalitet och 

mängd. De fick inte information från personal i den yrkeskategori de önskade och att 

vårdpersonalen hade dålig kunskap om vårdtagarens tillstånd. Närstående beskrev även hur 
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oinformerad vårdpersonal underrättade dem, uppdateringar uteblev samt att informationen 

gavs hastigt (Bolmsjö & Hermerén, 2003; Ekeström & Schubert, 1997; Shield, Wetle, Teno, 

Miller & Welch, 2005; Gessert, Forbes & Bern-Klug, 2001; Shinjo et al., 2009; Shiozaki, 

Morita, Hirai, Sakaguchi, Tsuneto & Shima, 2005; Thompson, Menec, Chochinov & 

McClement, 2008; Hawker et al., 2006). När informationen ansågs vara bristfällig medförde 

det att närstående inte var förberedda på döden när den inträffade. Närstående beskrev även 

hur information uteblev när döden nalkades vilket orsakade lidande. De beskrev hur de fick 

kämpa för att få den information de ansåg nödvändig. Bland annat ansågs den otillräcklig vad 

gäller sjukdomstillstånd, kunskap inför beslutstagande, deltagande i omvårdnaden samt 

alternativa behandlingsmetoder (Goodridge, Bond, Cameron & McKean, 2005; Vohra, Brazil 

& Szala-Meneok, 2006; Spichiger, 2009; Gessert, Forbes & Bern-Klug, 2001; Ekeström & 

Schubert, 1997; Wetle, Shield, Teno, Miller & Welch, 2005; Eriksson & Lauri, 2000; Milberg 

& Strang, 2007). När information gavs i ett sent skede tvingades närstående ta hastiga och 

svåra beslut vilka de annars hade haft tid att betänka (Wetle, Shield, Teno, Miller & Welch, 

2005). 

Information kom från flera håll vilket gav en känsla av kaos, samt att informationen inte var 

samstämmig (Milberg & Strang, 2007). Information kunde även ges i så omfattande mängd 

att den kändes mödosam. Detta uttrycktes när närstående blev förberedda på döden ett flertal 

gånger så när den inträffade uppfattade de oförståelse (Eriksson & Lauri, 2000; Hawker et al., 

2006). Vidare beskrevs informationen otillräcklig avseende hälsovårdssystemet, de beslut som 

väntade samt avdelningens rutiner (Gessert, Forbes & Bern-Klug, 2001; Ekeström & 

Schubert, 1997).  

Närståendes erfarenheter av vårdpersonal 

Erfarenheter av idealiskt bemötande  

Vårdpersonalen uppfattades som välkomnande, hjälpsamma, vänliga, empatiska, 

omtänksamma och bidragande till en hemtrevlig stämning. När vårdpersonal gjorde något 

utöver deras åtaganden betraktade närstående dem som engagerade. Vidare beskrevs 

vårdpersonalen som tålmodig och ärlig samt brydde sig om närstående och vårdtagare 

(Milberg & Strang, 2007; Wetle, Shield, Teno, Miller & Welch, 2005; Spichiger, 2008; 

Goodridge, Bond, Cameron & McKean, 2005; Ekeström & Schubert, 1997; Vohra, Brazil & 
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Szala-Meneok, 2006; Shield, Wetle, Teno, Miller & Welch, 2005; Spichiger, 2009; Meeker & 

Jezewski, 2004; Hawker et al., 2006; Vohra, Brazil, Hanna & Abelson, 2004). 

Samarbetet med vårdpersonalen ansågs tillfredsställande, vårdpersonalen uppfattades som 

samordnade och flexibla när rutiner kunde anpassas efter närstående och vårdtagaren. 

Närstående bjöds in att delta i omvårdnaden och gavs möjlighet att stanna hos vårdtagaren en 

längre tid, de önskemål närstående hade tillgodosågs och respekterades. Närstående menade 

även hur vårdpersonal visade förståelse för deras livsvärld vilket påverkade situationen 

positivt. De beskrev hur vårdpersonal kunde dela ansvaret med dem vilket skapade en känsla 

av samhörighet. Detta samarbete bidrog till en större medvetenhet och förståelse för den 

kommande döden (Milberg & Strang, 2007; Wetle, Shield, Teno, Miller & Welch, 2005; 

Spichiger, 2008; Vohra, Brazil & Szala-Meneok, 2006; Spichiger, 2009; Meeker & Jezewski, 

2004; Hawker et al., 2006; Vohra, Brazil, Hanna & Abelson, 2004; Heyland et al., 2006; 

Hallenbäck, Hickey, Czarnowski, Lehner & Periyakoil, 2007).  

Vårdpersonalens stöd och respekt för närståendes beslut gav de närstående kontroll över 

omvårdnaden. Genom att vårdpersonal gav svar på svåra frågor gavs närstående möjlighet att 

påverka omvårdnaden och att delta i beslutsfattandet. Vårdpersonalen ansågs finnas 

tillgängliga och befanns likvärdig med närstående (Heyland et al., 2006; Meeker & Jezewski, 

2004; Ekeström & Schubert, 1997; Shield, Wetle, Teno, Miller & Welch, 2005).  

Erfarenheter av bristande bemötande  

Närstående ansåg att vårdpersonalen hade ett bristande bemötande vilket uttrycktes genom 

brist på medkänsla, respekt, omdöme samt att de var ouppmärksamma på behov och detaljer. 

Vårdpersonalen var nonchalant, ignorerande, okänslig och beskrevs som kalla och 

distanserade. Vårdtagarens omvårdnad diskuterades på ett kränkande sätt i dennes närvaro. 

Vårdpersonalen bekräftade inte närstående och tog inte tillvara deras resurser vilket påverkade 

närståendes situation negativt (Shield, Wetle, Teno, Miller & Welch, 2005; Spichiger, 2009; 

Ekeström & Schubert, 1997; Wetle, Shield, Teno, Miller & Welch, 2005; Spichiger, 2008; 

Milberg & Strang, 2007; Hawker et al., 2006; Meeker & Jezewski, 2004; Shinjo et al., 2009). 

Samarbetet med vårdpersonalen ansågs påfrestande till följd av den bristande kontakten. Detta 

utrycktes genom erfarenheten av att vårdpersonal inte tog initiativ till kontakt och hur 

närstående hade en känsla av isolering då de inte välkomnades att delta i omvårdnaden. 

Vidare beskrev närstående hur de inte tilläts närvara vid dödsögonblicket bland annat till följd 
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av bristande respekt för deras önskemål angående detta (Shield, Wetle, Teno, Miller & Welch, 

2005; Wetle, Shield, Teno, Miller & Welch, 2005; Ekeström & Schubert, 1997; Milberg & 

Strang, 2007; Gessert, Forbes & Bern-Klug, 2001; Shinjo et al., 2009; Hawker et al., 2006; 

Shiozaki, Morita, Hirai, Sakaguchi, Tsuneto & Shima, 2005; Schaffer, 2007; Spichiger, 2009; 

Vohra, Brazil & Szala-Meneok, 2006). De beslut som vårdpersonalen fattade överensstämde 

inte med närståendes och vårdtagarens önskemål. Närstående beskrev även hur vårdpersonal 

fattade beslut utan deras vetskap samt hur ett sent beslutsfattande resulterade i onödigt lidande 

(Shiozaki, Morita, Hirai, Sakaguchi, Tsuneto & Shima, 2005; Gessert, Forbes & Bern-Klug, 

2001; Wetle, Shield, Teno, Miller & Welch, 2005). 

Erfarenheter av idealisk kompetens   

Vårdpersonalen ansågs vara kompetent vilket uppfattades som en trygghet. Genom 

vårdpersonalens tillgänglighet och kompetens bidrog de med hopp. Vårdpersonalens 

erfarenheter var ovärderliga och de tillämpade kompetensen på ett professionellt sätt genom 

bland annat uppmärksamhet och kontinuitet i omvårdnaden (Milberg & Strang, 2007; 

Heyland et al., 2006; Thompson, Menec, Chochinov & McClement, 2008; Ekeström & 

Schubert, 1997; Shield, Wetle, Teno, Miller & Welch, 2005; Wetle, Shield, Teno, Miller & 

Welch, 2005). 

Erfarenheter av bristande kompetens 

Vårdpersonalen ansågs vara inkompetent bland annat då de inte såg tecken på att döden 

nalkades. Närstående uttryckte oro över säkerhet och kompetens när omvårdnadsstandard och 

erfarenhet varierade. Vårdpersonal gav en bild av opålitlighet och slarvighet när information 

om vårdtagarens tillstånd gavs till individer som misstogs vara närstående. Närstående erfor 

även hur vårdpersonal vände sig till dem för att fråga om råd när det gällde omvårdnaden 

(Hawker et al., 2006; Shield, Wetle, Teno, Miller & Welch, 2005; Bolmsjö & Hermerén, 

2003; Milberg & Strang, 2007; Shiozaki, Morita, Hirai, Sakaguchi, Tsuneto & Shima, 2005; 

Wetle, Shield, Teno, Miller & Welch, 2005; Spichiger, 2008; Thompson, Menec, Chochinov 

& McClement, 2008; Vohra, Brazil & Szala-Meneok, 2006). 
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Erfarenheter av organisatoriska brister 

 Otillräcklig personalstyrka ansågs vara ett bekymmer. Det ledde till att vårdpersonal inte var 

uppdaterad då överrapporteringen mellan arbetspassen blev bristfällig. Vårdpersonalen var 

svårkontaktad vilket uppfattades som bristfällig tillgänglighet då vårdpersonalen var 

underbemannad och utarbetad. Det förekom stor omsättning av vårdpersonalen samtidigt som 

frånvaron var påtaglig. Rutiner följdes strikt och regler anpassades efter vårdpersonalens 

arbetssituation (Shield, Wetle, Teno, Miller & Welch, 2005; Milberg & Strang, 2007; Wetle, 

Shield, Teno, Miller & Welch, 2005; Vohra, Brazil & Szala-Meneok, 2006; Thompson, 

Menec, Chochinov & McClement, 2008; Spichiger, 2008; Shiozaki, Morita, Hirai, Sakaguchi, 

Tsuneto & Shima, 2005; Hawker et al., 2006).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Ett inklusionskriterium var att artiklarna skulle vara publicerade från 1995 och framåt vilket 

kan anses som tämligen åldrad forskning. Vid en översiktssökning framgick hur artiklar 

publicerade från 2000 och framåt inte gav tillräcklig mängd data, därav ändrades årtalet till 

1995. Flertalet av de artiklar presenterade i matrisen (bilaga 1) med detta inklusionskriterium 

är dock publicerade från 2000 och framåt. Vi anser därför att de valda artiklarnas resultat 

motsvarar aktuell omvårdnadsforskning. 

Vi ser även ett behov av att diskutera sökförfarandet kring Cinahl. Samtliga av de träffar som 

framkom gav få artiklar som uppfyllde våra kriterier. Detta diskuterades innan vi skulle 

övergå till efterföljande databas, för att säkerställa tillräcklig mängd material beslöt vi oss för 

att ändra ett av inklusionskriterierna. Det kriterium som ändrades var åldern på vårdtagaren, 

från 65 år och uppåt till att vårdtagaren ska ha uppnått en ålder av 18 år. Sökningarna från 

Cinahl gjordes inte om, dock bedömdes artiklarnas relevans igen utifrån det ändrade kriteriet 

vilket gav 14 artiklar till resultatet. Efterföljande sökningar på PubMed och PsycInfo 

genomfördes utifrån det ändrade kriteriet och gav sju respektive tre artiklar. Ett av 

exklusionskriterierna var pilotstudier då vi önskade att resultatet skulle baseras på studier som 

genomförts i större skala. 
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I sökningarna för Cinahl och PubMed (bilaga 2 – 3) framgår hur flertalet av de artiklar 

resultatet grundas på hittades med sökorden ‖terminal care‖, ‖family‖ och ‖professional-

family relations‖. Dessa ord fokuserar enbart på en aspekt av de potentiella erfarenheter 

närstående kan ha. Därmed vill vi tillkännage vår medvetenhet om hur fler aspekter av 

närståendes erfarenheter inte kunnats beskriva lika utförligt vilket kan ha påverkat resultatet. 

Vidare tillämpades vid databassökningarna ingen manuell sökning eller trunkering då 

insamlad data ansågs omfatta tillräcklig mängd forskning för litteraturstudien. Trunkering 

valdes medvetet bort, dock insåg vi i ett senare skede hur metodförfarandet genom detta inte 

utfördes fullständigt systematiskt.  

Forsberg och Wengström (2008) beskriver hur ett krav på en vetenskaplig studie är ett etiskt 

övervägande. Ett fåtal artiklar i resultatet uppfyller inte detta krav, dock ansågs de relevanta 

för att svara på studiens syfte samt att vi bedömt att studien genomförts på ett respektfullt sätt.  

Genom dessa ovan nämnda metodval kan relevanta artiklar ha passerat vår kännedom vilket 

kan bedömas som en avgörande svaghet för studiens kvalitet. 

För att förtydliga exklusionskriteriet anhörigvårdare vill vi förklara hur artiklar med dessa 

informanter uteslöts. Detta gjordes med åtanken att anhörigvårdare och närståendes 

erfarenheter inte kunde likställas då livsvärlden kan skilja sig åt vad gäller omvårdnadsansvar, 

kontakt med vårdpersonal och kunskap om palliativ vård. 

Under sökförfarandet började vi läsa samtliga titlar när sökningarna gav runt 200 träffar. 

Detta ser vi utgör en ökad möjlighet att studien inkluderar aktuell forskning och kan då 

bedömas som en av studiens styrkor. Vidare genomarbetades en databas i taget vilket 

underlättade upptäckten av eventuella dubbletter. Dessutom var den noggranna 

dokumentationen som fördes under sökförfarandet en fördel vid dataanalysen, den underlättar 

även för läsaren att följa litteraturstudiens process bakåt. Som beskrivet i dataanalysen läste vi 

artiklarna var för sig och relevant text för litteraturstudien markerades. Den markerade texten 

och framkomna teman jämfördes och diskuterades. Genom att insamlad data analyseras av två 

personer och därefter jämförs ökar den inre validiteten (Carlsson, 2008).  

Vi ser hur många av de nämnda inklusionskriterierna kan göra resultatet överförbart till 

flertalet sjukdomar, målgrupper och arenor. Detta då den palliativa vården blir nödvändig 
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oberoende av dessa omständigheter. Vidare kan resultatet vara överförbart till många 

individer vilka definieras som närstående när den palliativa vården initieras för vårdtagaren.  

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva närståendes erfarenheter av den palliativa vården. De 

sex teman som framkom var Närståendes erfarenheter av mottagen omvårdnad, Närståendes 

erfarenheter av påfrestningar, Närståendes erfarenheter av vårdtagarens omvårdnad, 

Närståendes erfarenheter av kommunikation med vårdpersonal, Närståendes erfarenheter av 

information från vårdpersonal och Närståendes erfarenheter av vårdpersonal. Flertalet av 

dessa teman försågs med subteman vilkas innehåll förehöll sig i kontrast till varandra. 

I resultatet framgår hur närstående erfor att vårdpersonalen gav den uppmärksamhet som var 

nödvändig för att identifiera behov av olika slag. När ett behov uppmärksammats åtgärdades 

detta inom rimlig tid. Detta styrks av en annan studie gjord av Appelin, Brobäck och Berterö 

(2005) där närstående beskrev hur vårdpersonal gjorde allt de kunde för att upptäcka behov. 

Uppmärksamhet är en basal professionell egenskap hos vårdpersonal vilket är en förutsättning 

för att upptäcka vårdtagarens och närståendes behov. Att vara uppmärksam fordrar tidigare 

erfarenhet, förmåga att känna igen ett tidigare upplevt fenomen. Vidare krävs teoretisk 

kunskap om det som ska uppmärksammas och hur de olika företeelserna kan interagera med 

varandra. Med detta menas att vårdpersonalens sinnesförståelse utgör en förutsättning för att 

upptäcka, bedöma och åtgärda omvårdnadsbehov (Kristoffersen, 2005b). Vidare bör 

vårdpersonalen ha förmåga till lyhördhet även för de behov och önskemål som inte uttrycks 

verbalt (Haag & Karlsson, 2002).  Hos vårdpersonal föreligger dessutom en skyldighet att 

tillgodose behov och önskemål så långt det är möjligt (Landstinget i Kalmar Län, 2003).  

Haag och Karlsson (2002) betonar vikten av att ge specifik uppmärksamhet riktad till 

närstående, de spelar en betydelsefull roll i omvårdnaden och får inte under några 

omständigheter glömmas bort. Att inkludera övriga familjemedlemmar och närstående i 

omvårdnaden utgör en central del inom FFO, ett systemteoretiskt förhållningssätt underlättar 

för vårdpersonal att upptäcka behov hos samtliga berörda. Hur vårdpersonal prioriterar och 

värderar behov utgår från hur deras föreställningar ser ut (Wright & Leahey, 2005). 

Vårdpersonal bör undanlägga enskilda föreställningar för att inte låta omvårdnaden påverkas 

av personliga värderingar (Landstinget i Kalmar Län, 2003).  
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Närstående upplevde hur vårdpersonal var vänliga, förstående, visade omtanke, empati och 

var hjälpsamma vilket bekräftas av en studie gjord av Higginson, Wade och McCarthy (1990) 

samt Fisker och Strandmark (2007) som redogör för vårdpersonalens bemötande så som den 

beskrivs av närstående. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005) ska omvårdnaden vila på en värdegrund vilken omfattar 

respektfullhet, människans värdighet och unikhet vilket dessutom är centrala begrepp inom 

FFO (IFCC, 2010). Även Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2005) beskriver hur 

respektfullhet utgör en central del av målet att eftersträva värdighet inom omvårdanden. 

Vårdpersonalen har ansvar för känslor och reaktioner som de uttrycker, dessa måste styras så 

att attityden anpassas efter situationen. Trots vårdpersonalens personliga besvär och känslor 

ska dessa inte tillåtas påverka bemötandet, omvårdnadens värdegrund ska eftersträvas oavsett 

sinnesstämning vilket då innebär ett professionellt uppträdande (Kristoffersen & Nortvedt, 

2005).  

Vidare ses vikten av att ha ett empatiskt förhållningssätt genom att inte förlora de närståendes 

perspektiv, detta kan beskrivas som förmågan att applicera den egna existensen i individens 

verklighet. När vårdpersonal ger omvårdnad utifrån ett livsvärldsperspektiv ökar förståelsen 

för närståendes beteende, frågor och kommentarer (Landstinget i Kalmar Län, 2003).  

Närstående uttryckte tillit till att vårdpersonal informerade om förändringar samt hur de fick 

uppdaterad och förståelig information vid förändring, beroende på vad de ville veta. Detta 

bekräftas i en studie av Payne, Burton, Addington-Hall och Jones (2010). Närstående 

upplevde det även som positivt att få ärlig information och att den var anpassad efter deras 

behov. Vårdpersonalens förmåga att ge information poängteras även av Socialstyrelsen (2005) 

och Milberg (2005), de menar att informationen ska ges med hänsyn tagen till den situation 

närstående befinner sig i, beroende på närståendes personliga kunnande och livsfas. Vidare 

beskriver de hur vårdpersonalen ska kunna anpassa informationen vilket innebär förenkling av 

ord samt ett uteslutande av facktermer. Vårdpersonalen bör även kunna förmedla kunskap och 

information samt upprätthålla närstående uppdaterade om den sjukes tillstånd. Om närstående 

inte förstår informationen är det betydelsefullt att vårdpersonal kan förklara och reda ut 

missförstånd. Närstående är i ständigt behov av information under den palliativa vården och 

informationen ska ges ärligt, rakt och tydligt då förmågan till tolkning är nedsatt (Kvåle, 

2001).  
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Närstående uppskattade vårdpersonalens kompetens, de upplevde att vårdpersonalen påvisade 

en yrkeskunnighet och att erfarenheter togs till vara på ett professionellt sätt. Även Fisker och 

Strandmark (2007) förklarar i en studie hur vårdpersonalen upplevdes professionell och 

kunnig. Oberoende av vårdform och verksamhetsområde ska omvårdnaden bygga på 

vetenskap och tillförlitlig erfarenhet (Socialstyrelsen, 2005). En ständig kompetensutveckling 

är nödvändig inom en profession som oavbrutet möter nya krav. För att vårdpersonal ska 

uppnå en högre kompetensnivå fordras erfarenheter, dock innebär inte detta ett automatiskt 

lärande. Det är inte förrän vårdpersonalen genom reflektion får medvetenhet om 

erfarenheterna som en kompetensutveckling blir möjlig (Kristoffersen, 2005b). 

Kirkevold (2002) beskriver hur ett familjefokuserat förhållningssätt innebär en insikt om 

närståendes situation. Detta innebär som nämnt ökad förståelsen för närståendes beteende, 

frågor och kommentarer (Landstinget i Kalmar Län, 2003). Denna insikt fås genom erfarenhet 

och den utvecklas allt mer under mellanmänskliga möten (Wright, Watson & Bell, 2002). När 

vårdpersonal tillämpar FFO och därmed ser de närstående som en resurs (IFCC, 2010) 

bekräftas de närstående som deltagare i omvårdnaden vilket i resultatet framställs som en 

betydelsefull upplevelse. När vårdtagaren omges av flertalet närstående som kan bistå som 

resurs bör vårdpersonal värna om dessa och se den tillgång som kan öka vårdtagarens 

livskvalitet (IFCC, 2010). Utöver erfarenheten av delat ansvar och deltagande i omvårdnaden 

som resultatet visade kan närstående känna att vårdpersonal vill ta vara på deras resurser och 

kunskaper och genom ett utbyte av dessa tillsammans upprätthålla ett samarbete. Närståendes 

deltagande i omvårdnaden ska liksom tidigare nämnts vara på deras villkor och 

förutsättningar (Widell, 2003). De behöver bekräftas i hur betydelsefull deras närvaro är för 

den sjuke (Sand, 2002).  

Relationen mellan vårdpersonal och vårdtagaren är beroende av hur relationerna mellan 

övriga familjemedlemmar förhåller sig och vice versa, detta då FFO kan ses ur ett 

systemteoretiskt perspektiv (Öquist, 2008). Vidare beskriver resultatet hur närstående som 

upplever vårdpersonal som vänliga, omtänksamma och betryggande lättare skapar en relation 

med dem. Genom relationen mellan vårdpersonal och närstående utvecklas en tillit som ger de 

närstående möjlighet att öppna sig för vårdpersonal och diskutera bekymmer (Malmsten, 

2007) . Ännu en medvetenhet vårdpersonal bör ha är förståelsen för familjemedlemmarnas 

roller och hur de interagerar med varandra. När vårdpersonal tillämpar FFO framkommer hur 

de närstående har individuella behov men även hur de ingår i ett större system avseende 
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arbete, intressen, socialt nätverk och dylikt (Wright & Leahey, 2005). Detta innebär att 

vårdpersonal anpassar omvårdnadsåtgärderna till den livsvärld individen men även familjen 

befinner sig i, vilket visas i resultatet. Även Kovacs, Hayden-Bellin och Fauri (2006) hävdar 

att en hög kvalitet på den palliativa vården uppnås om den genomsyras av FFO. 

SLUTSATS 

Närståendes erfarenheter förhåller sig i ett lika brett spektrum som ämnet palliativ vård då 

varje närståendes erfarenhet är unik. Detta spektrum avgränsas med den mest positiva och 

negativa erfarenheten närstående beskrev. De positiva erfarenheter som framkom i resultatet 

tolkades tillhöra det familjefokuserade förhållningssättet då närstående erfor att de 

inkluderades i omvårdnaden, bekräftades och att samtligas behov tillgodosågs. De negativa 

erfarenheterna var präglade av utebliven omvårdnad, bristande kontakt med vårdpersonalen 

och ett kränkande bemötande. När vårdpersonal har kunskap om närståendes erfarenheter får 

de större insikt i de närståendes livsvärld. Då ökar förmågan att definiera de närståendes 

önskemål och behov, förståelsen för deras situation ger vårdpersonalen ett verktyg att använda 

när vården ska formges tillsammans med de närstående.  

Liksom resultatdiskussionen beskrev handlar många erfarenheter om vårdpersonalens 

bemötande. Första steget till en förbättring av den palliativa vården är att erhålla kunskap om 

de närståendes erfarenheter av den. Genom att öka vårdpersonalens förståelse av närståendes 

erfarenheter kan de genom reflektion komma till insikt om sina föreställningar och hur dessa 

tillåts påverka professionsutövandet. Vårdpersonalen kan förslagsvis samlas till reflektion 

efter ett dödsfall och diskutera styrkor och svagheter. Dock finns även en möjlighet att verka 

på organisatoriskt plan genom att bistå avdelningen med konkreta verktyg. Detta skulle 

förslagsvis vara informationsblad till närstående om vad palliativ vård innebär och 

kontaktinformation till samtalsresurser.  

Under genomförandet av denna litteraturstudie har nya frågeställningar uppkommit. De 

områden som kan vara av vikt att studera är om närståendes erfarenheter är beroende av den 

arena där den palliativa vården utspelar sig. Vidare skulle familjemedlemmens roll kunna vara 

avgörande för hur den palliativa vården erfars, om den närstående är en maka eller barn till 

vårdtagaren. Dessutom finns ett nyfiket förhållningssätt inför om vårdtagarens ålder och 

livsfas är av betydelse för närståendes erfarenheter. 
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Nursing Ethics: 
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upplyfta och klargöra etiska 

problem relaterade till de 

upplevelser närstående hade i 

samband med palliativ vård 

vårdtagare med ALS. 

En kvalitativ, hermeneutisk 

metod användes genom att 

semi-strukturerat intervjua 

åtta närstående till 

vårdtagare med ALS. 

I resultatet framgår det att närstående till 

vårdtagare med ALS behöver någon att prata 

med samt att de behöver mer information om 
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process som inkluderar delat beslutsfattande 
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Hög 

 

6 Morita, T., 

Akechi, T., 

Ikenaga, M., 

Inoue, S., Kohara, 
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Namba, M., 

Shinjo, T., Tani, 

K., & Uchitomi, 
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Journal of Pain and 
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Management: 
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Att klargöra nivån av 

påfrestning hos närstående i 

samband med vårdtagares 

sinnesförvirring samt hur detta 

kopplas till bland annat 

vårdtagarens beteende och 

vårdpersonalens omvårdnad. 

Studien genomfördes med 

kvalitativa frågeformulär 

som gavs till 242 närstående 

till vårdtagare. 

Av de närstående upplevde 32 % stor 

påfrestning i samband med vårdtagares 

sinnesförvirring och 31 % uttryckte att 

omvårdnaden behövde en del förbättringar. 

Mer än hälften av de närstående upplevde 

skam, ambivalenta önskningar och oro över att 

stanna hos vårdtagaren. 

Hög 
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Psycho-Oncology: What 

to do when ´there is 

nothing more to do´? A 

study within a 

salutogenic framework 

of family 

members´experience of 

palliative home care 

staff. 

Att utveckla en teoretisk 

referensram av närståendes 

upplevelser av 

hemsjukvårdspersonal inom 

palliativ vård.  

Baserad på fyra tidigare 

kvalitativa studier av 

författarna där semi-

strukturerade intervjuer 

gjordes med 469 

närstående. 

I resultatet framkom tre kategorier som 

benämndes 1) allmänna komponenter av 

personalens tillförsel 2) specifika 

interaktioner med personal 3) emotionella 

och existentiella konsekvenser av 

personalens stöd. 

Hög 

8 Shiozaki, M., 

Morita, T., Hirai, 

K., Sakaguchi, 

Y., Tsuneto, S., 

& Shima, Y. 

(2005). 

 

Japan  

Palliative Medicine: 

Why are bereaved 

family members 

dissatisfied with 

specialized inpatient 

palliative care service? 

A nationwide qualitative 

study. 

Att undersöka varför 

närstående som mist en 

vårdtagare är missnöjda 

med den palliative vården. 

Kvalitativa semi-

strukturerade intervjuer 

med 22 närstående. 

Flera kategorier definierades (27) och av 

dessa skapades sju teman. Bland dem 

fanns omvårdnadskvaliteten, de 

närståendes uppfattning av en palliativ 

vårdavdelning samt ekonomisk börda. 

Hög  

9 Spichiger, E. 

(2009). 

 

Schweiz 

International Journal of 

Palliative Nursing: 

Family experiences of 

hospital end-of-life care 

in Switzerland: An 

interpretive 

phenomenological 

study. 

Att undersöka närståendes 

upplevelser av den 

palliativa vården som gavs 

till en vårdtagare. 

Genom kvalitativa 

intervjuer med 10 

informanter. 

Närstående led mycket när de såg 

vårdtagarens lidande. De upplevde olika 

bemötanden från vårdpersonalen bland 

annat en passiv men välkomnande attityd.  

Hög 

 



 

 4/7 

 

Nr Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

10 Namba, M., 
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Imura, C., 

Kiyohara, E., 
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(2007). 

 

Japan 

Palliative Medicine: 

Terminal delirium: 

families´experience. 

Att undersöka vad 

familjemedlemmar till 

vårdtagare inom palliativ 

vård med sinnesförvirring 

upplever, deras emotionella 

uppfattning och vilket stöd 

de önskade från 

vårdpersonal. 

Kvalitativa, semi-

strukturerade intervjuer 

genomfördes med 20 

familjemedlemmar. 

Resultaten delas in i tre kategorier; 

känslor som väcktes på grund av 

sinnesförvirringen hos vårdtagaren, 

uppfattningen av sinnesförvirring samt 

rekommenderat stöd. 

 

Hög 

11 Ogasawara, C., 

Kume, Y., & 

Andou, M. 

(2003). 

 

Japan 

Oncology Nursing 

Forum: Online 

exclusive: Family 

Satisfaction With 

perception of and 

Barriers to Terminal 

Care in Japan. 

Att undersöka hur 

närstående till vårdtagare 

med cancer uppfattar och är 

nöjda med den palliativa 

vården på sjukhus. Detta för 

att identifiera de hinder som 

kan finnas för att ge bästa 

vård och stöd till vårdtagare 

och närstående. 

Kvalitativ, deskriptiv 

metod genom att be 73 

närstående svara på en 

enkät med 23 punkter 

vilka även inkluderade 

flervalsfrågor och öppna 

frågor. 

Av informanterna var 90 % nöjda med 

den omvårdnad som gavs till vårdtagaren, 

80 % var nöjda med den information de 

fick. Resultatet tar även upp hur 

familjemedlemmarna upplevde de 

symtom som förekom samt vilka symtom 

som var svårast att möta. 

Hög 

12 Heyland, D.K., 

Dodek, P., 

Rocker, G., 

Groll, D., Gafni, 

A., Pichora, D., 

Chortt, S., 

Tranmer, J., 

Lazar, N., 

Kutsogiannis, J., 

& Lam, M. 

(2006). 

 

Canada 

Canadian Medical 

Association Journal: 

What matters most in 

end-of-life care: 

perceptions of seriously 

ill patients and their 

family members. 

Att beskriva vad allvarligt 

sjuka patienter på sjukhus 

och deras 

familjemedlemmar anser 

vara viktiga beståndsdelar i 

palliativ 

omvårdnadskvalitet.  

En kvalitativ 

tvärsnittsstudie genom en 

enkät med 28 punkter 

indelade i fem kategorier 

och öppna frågor. 

Informanterna utgjordes 

av 160 familjemedlemmar 

och 434 vårdtagare.  

De beståndsdelar som oftast skattades 

som ‖oerhört viktiga‖ var att uppleva 

tillförlit till läkaren som behandlade, att 

få ärlig information om sjukdomen, att 

fullfölja saker och förbereda för livets 

slut. 

Hög  
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13 Wetle, T., Shield, 

R,. Teno, J,. Miller, 

S.C., & Welch, L. 

(2005). 

 

USA 

The Gerontologist: 

Family perspectives 

on end-of-life care 

experiences in nursing 

homes. 

Var att öka kunskapen vad 

gäller den palliativa 

omvårdnaden som fås på 

sjukhem.  

Kvalitativa och semi-

strukurerade  

telefonintervjuer 

genomfördes med 54 

närstående till avlidna 

vårdtagare på ett sjukhem. 

Denna studie gjordes som 

en fortsättning på en 

kvantitativ undersökning 

ett år tidigare.  

Studien definierade sex olika teman och där 

ibland annat Familjemedlem rapporterade ett 

behov av tillräcklig personalstyrka och visad 

omsorg från denna.  

Hög 

14  Eriksson, E., Arve, 

S., & Lauri, S. 

(2006). 

 

Finland 

European Journal of 

Oncology Nursing: 

Informational and 

emotional support 

received by relatives 

before and after the 

cancer patient's death. 

Var att få fram närståendes 

upplevelser om det informativa 

emotionella stöd de fick av 

vårdpersonal före och efter 

vårdtagarens död.  

Kvalitativa strukturerade 

enkäter skickade till 376 

närstående.  

Den information de fick före handlade mycket 

om vårdtagarens sjukdom och behandling. 

Kommunikationen upplevdes som ärlig och 

den var lättförstålig samt baserad på 

närståendes behov emotionellt stöd före 

vårdtagarens död handlade om mestadels om 

personalens acceptans av närstående och att de 

lyssnade på vad de närstående hade att berätta.   

Hög  

15 Meeker, M.A., & 

Jezewski, M.A. 

(2004). 

 

USA 

Clinical Nursing 

Research: A voice for 

the dying 

För att beskriva de behov 

närstående uttrycker vid 

beslutstagande för en 

vårdtagare. 

Sekundär analys av en 

grounded-theory studie 

med 20 närstående 

beslutstagare genom 

kvalitativa retrospektiva 

intervjuer. 

Fem teman definierades där ibland Integrera 

med vårdpersonal inom detta tema 

framkommer de behov närstående 

beslutstagare upplever som vårdpersonal bör se 

till. 

Hög 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed/16199399?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=10
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed/16199399?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=10
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed/16199399?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=10
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed/16199399?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=10
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed/16006186?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=13
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed/16006186?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=13
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed/16006186?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=13
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed/16006186?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=13
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed/16006186?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=13
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Nr Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

16 Spichiger, E. 

(2008). 

 

Schweiz 

International Journal 

of Palliative Nursing: 

Living with terminal 

illness: Patient and 

family experience of 

hospital end-of-life 

care. 

Att förklara den palliativa vård 

som vårdtagare och närstående 

upplever på sjukhus. 

Kvalitativa intervjuer med 

tio närstående och samtal 

med tio vårdtagare. 

I resultatet framgår bland annat hur 

informanterna upplevde sjukhuset på olika sätt, 

några som ett fängelse och andra som en 

himmel. Resultatet visar även hur 

informanternas upplevelse av att bli väl 

omhändertagna var direkt kopplat till 

vårdpersonalens förmåga att bekräfta dem som 

personer. 

Hög 

17 Goodridge, D., 

Bond, J.B., 

Cameron, C., & 

McKean, E. 

(2005). 

 

Canada 

International Journal 

of Palliative Nursing: 

End-of-life care in a 

nursing home: a study 

of family, nurse and 

healthcare aide 

perspectives. 

Att förklara de 72 sista 

timmarna i en vårdtagares liv ur 

närståendes, sjuksköterskors 

och vårdpersonals perspektiv. 

Kvalitativa semi-

strukturerade intervjuer 

gjordes med 26 

informanter. 

Familjemedlemmars rädsla för att vårdtagaren 

skulle avlida ensam var ofta registrerad. 

Dessutom framkom att vårdpersonalens 

omvårdnadsbeteende var centralt för 

vårdtagarens döendeprocess. 

Medel 

18 Thompson, G. N., 

Menec, V.H., 

Chochinov, H.M., 

& McClement, 

S.E. (2008). 

 

Canada 

Journal of 

Gerontological 

Nursing: Family 

satisfaction with care 

of a dying loved one 

in nursing homes: 

what makes the 

difference? 

Studien genomfördes för att 

lyfta fram de faktorer som 

bidrog till att närstående 

upplevde att de var nöjda 

respektive missnöjda med den 

palliativa vården. 

Kvalitativa intervjuer med 

fokusgrupper som totalt 

utgjordes av 14 

informanter. En indelning 

gjordes av dessa till tre 

mindre där två grupper 

representerade nöjda 

informanter och en grupp 

med missnöjda. 

Tre teman kunde definieras, där bland annat 

Konsekvenser av missnöjsamheten. Detta tema 

inkluderar närståendes emotionella konsekvens 

som följd av negativ upplevelse under palliativ 

vård. 

Hög 
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Nr Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

19 Eriksson, E., & 

Lauri, S. (2000). 

 

Finland  

European Journal of 

Cancer Care: 

Informational and 

emotional support for 

cancer patients' 

relatives. 

Att ta reda på hur närstående 

till vårdtagare med cancer 

upplever vårdpersonalens 

bemötande vid palliativ vård. 

En strukturerad, kvalitativ 

enkät med 16 punkter 

gavs till 168 informanter. 

Informativt stöd upplevdes som viktigare än 

emotionellt stöd. I resultatet framkom även hur 

mindre än en tredjedel av informanterna fick 

tillräcklig information om vårdtagarens 

sjukdom. 

Hög 

20 Gessert, C.E., 

Forbes, S., & Bern-

Klug, M. (2001). 

 

USA 

Omega - Journal of 

Death and Dying: 

Planning end-of-life 

care for patients with 

dementia: Roles of 

families and health 

professionals. 

Att undersöka närståendes 

beslutsfattande vid palliativ 

vård och deras interaktion med 

vårdpersonal. 

Kvalitativa intervjuer med 

fyra fokusgrupper som 

totalt utgjordes av 28 

informanter.  

Studiens resultat utgörs av fyra övergripande 

teman, bland annat Beslutsfattande med 

begränsad information. Detta tema inkluderar 

de upplevelser av att ha bristande kunskap om 

vårdtagarens sjukdomsförlopp samt hur 

hälsovårdssystemet känns obekant. 

Medel 

21  Ekeström, M-L., & 

Schubert, V. 

(1997).  

 

Sverige 

Vård I Norden: To let 

the family participate 

in the care of the 

dying patient. 

Att undersöka närståendes 

uppfattning om palliativ vården 

och det bemötande de fick av 

vårdpersonal.  

En enkätundersökning 

med 25 frågor som 86 

informanter svarade på.  

I studiens reslutat visade det sig att de flesta 

närstående var nöjda med den palliativa 

vården. De såg gärna mer effektiv kontakt från 

vårdpersonal samt att de behöver bjudas in och 

få stöd för att våga fråga för ett deltagande i 

omvårdnaden. 

Hög 

22 Hallenbäck, J., 

Hickey, E., 

Czarnowski, E., 

Lehner, L., & 

Periyakoil, V. 

(2007). 

 

USA 

Journal of Palliative 

Medicine: Quality of 

Care in a Veterans 

Affairs´ Nursing 

Home-Based Hospice 

Unit. 

Att beskriva 

omvårdnadskvaliteten på en 

hospice-avdelning. 

Kvalitativa intervjuer via 

telefon gjordes med 102 

närstående. 

Av informanterna skattade 98 % den palliativa 

omvårdnaden som mycket bra eller perfekt. 

Hög 



 

 
Nr Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

23 Vohra, J-U., Brazil, 

K., Hanna, S., & 

Abelson, J. (2004). 

 

Canada 

Journal of Palliative 

Care: Family 

Perceptions of End-

of-Life Care in Long-

Term Care Facilities. 

Att undersöka närståendes 

upplevelser av den palliativa 

vården. 

En enkätundersökning 

som genomfördes med 

203 informanter. 

Närstående uppskattade att omvårdnaden även 

inkluderade dem och att vårdpersonalen gav 

dem information om vårdtagarens tillstånd. 

Hög 

24 Vohra, J-U., Brazil, 

K., & Szala-

Meneok, K. 

(2006). 

 

Canada 

Journal of Palliative 

Care: The Last Word: 

Family Members´ 

Descriptions of End-

of-Life Care in Long-

Term Care Facilities. 

Att identifiera de behov av 

förbättringar av palliativ vård 

hos vårdpersonal. 

En enkätundersökning 

med 27 punkter 

genomfördes med 213 

informanter vilka 

utgjordes av närstående. 

Två huvudsakliga teman identifierades, 

uppskattning av omvårdnaden och bekymmer 

med omvårdnaden. Dessa inkluderade 

subteman, bland annat fysisk omvårdnad, 

vårdpersonalens kompetens och 

kommunikation. 

Hög 

 

 



 

 

Bilaga 2 Sökning i Cinahl  

 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

 

Antal 

lästa 

abstract 

 

Antal 

lästa 

artiklar  

 

Nummer på 

artikel 

matrisen (M) 

Terminal care 3’ 528     

Family 6´890     

Professional-Family relations 660     

Perception 3´051     

Next of kin 89     

Evaluation 1´816     

Experience 8´451     

Terminal care AND Family 463     

Terminal care AND Family AND Perception 7 7 5 3 M2 

Terminal care AND  Family AND  Professional-Family 

relations   

63 63  34 13 M4, M5, M8,   

M10, M16, 

M17, M21, 

M24 

Terminal care AND  Family  AND  Next of kin 9 9  4 1 0 

Terminal care AND  Family AND  Perception  AND  

Next of kin 

1 1 0 0 0 

Terminal care AND  Family AND Evaluation  1 1 0 0 0 

Terminal care AND  Next of kin 18 18  3 1 0 

Terminal care AND  Perception 25 25  5 0 0 

Terminal care AND  Perception AND  Next of kin 1 1 0 0 0 

Terminal care AND  Professional-Family relations AND  

Next of kin 

3 3 0 0 0 

Terminal care  AND  Evaluation 36 36  9 0 0 

Terminal care AND  Professional-Family relations AND 

Evaluation 

1 1 0 0 0 

Terminal care AND Family AND  Experience 79 79  25 10 M3, M6, M7 

Terminal care AND Family AND  Professional-Family 

relations AND  Experience 

18 18  0 0 0 

Terminal care AND Family AND  Next of kin AND  

Experience 

1 1 0 0 0 

Terminal care AND  Next of kin AND  Experience 2 2  0 0 0 



 

 

Bilaga 3 Sökning i PubMed 
 

 

#advanced search *dubblett från Cinahl 

 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

 

Antal 

lästa 

abstract 

 

Antal lästa 

artiklar  

 

Nummer 

på artikel 

matrisen 

(M) 

Terminal care 6´018     

Family 63´612     

Professional-Family relations 2´176     

Perception 94´906     

Health care quality, access and evaluation 1´398´509     

Terminal care  AND  Family 1´072     

Terminal care  AND  Family# 7´628     

Terminal care  AND  Family  AND  Professional-

Family relations# 

434     

Terminal care  AND  Family  AND  Professional-

Family relations 

143 143 59 17 M1, M9, 

M13, 

M14, 

M15, 

M18 

Terminal care  AND  Health care quality, access and 

evaluation 

4´620 0 0 0 0 

Terminal AND Care  AND  Health  AND Care AND 

Quality AND Access AND Evaluation# 

69 69 0 0 0 

Terminal care  AND  Family  AND  Health care 

quality, access and evaluation 

819     

Terminal AND Care AND Family AND Health AND 

Care  AND Quality  AND Access AND Evaluation# 

7 7 0 0 0 

Terminal care  AND Family AND  Perception 5 5 1 1  M11 

Terminal AND Care  AND  Family AND Perception# 105 105 15 3 M2*, 

M6*, 

M12, 

M23 

Terminal care  AND Family AND  Perception AND 

Health care quality, access and evaluation 

4  4 0 0 0 

Terminal AND Care AND Family AND Perception 

AND Health AND Care  AND Quality  AND Access 

AND Evaluation# 

0 0 0 0 0 

Terminal care  AND  Professional-Family relations  

AND  Perception  AND  Health care quality, access 

and evaluation 

1  1 0 0 0 

Terminal AND Care  AND  Professional AND Family 

AND Relations  AND  Perception  AND  Health AND 

Care AND Quality AND Access AND Evaluation# 

0 0 0 0 0 

Terminal care  AND  Perception  AND  Health care 

quality, access and evaluation 

25  25 4 0 0 

Terminal AND Care AND Perception AND Health 

AND Care AND Quality AND Access AND 

Evaluation# 

0 0 0 0 0 



 

 

Bilaga 4 Sökning i PsycInfo 

 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Artikel -

nummer  

(M) 

Terminal 4´887     

Care 148´000     

Professional 79´385     

Family 132´312     

Relation 81´648     

Perception 118´123     

Experience 113´450     

Next-of-kin 292     

Evaluation 143´806     

Relative 49´926     

Terminal AND Care 2´552     

Professional AND Family AND Relation 3´518     

Terminal AND Care AND Family AND Experience 678     

Terminal AND Care AND Family AND Evaluation 540     

Terminal AND Care AND Perception AND 

Relative 

21 21 4 0 0 

Terminal AND Care AND Experience AND 

Relative 

84 84 14 3 M19, 

M20 

Terminal AND Care AND Professional AND 

Family AND Relation 

37 37 5 0 M6* 

Terminal AND Care AND Professional AND 

Relation AND Perception 

6 6 6 0 M6* 

Terminal AND Care AND Professional AND 

Family AND Relation AND Perception 

24 24 0 0 M6* 

Terminal AND care AND Family AND Perception 208 208 40 6 M6*, 

M12≠, 

M22 

Terminal AND care AND Perception AND Next-

of-kin 

12 12 0 0 0 

Terminal AND Care AND Experience AND Next-

of-kin 

39 39 3 1 0 

Terminal AND Care AND Next-of-kin AND 

Evaluation 

31 31 2 0 0 

Terminal AND Care AND Professional AND 

Family AND Experience 

204 204 20 6 0 

* dubblett från Cinahl ≠ dubblett från PubMed 



 

 

Bilaga 5 Exklusionslista Cinahl   

 
 Koden Titel  Exklusionsorsak När artikeln exkluderas 

1 S12 A34 

L13 

Geriatric care management: 

spiritual challenges. 

Bedöms ej som vetenskapligt 

hållbar. Vid komplett läsning. 

2 S6 A1 L2 A specialist nurse-function in 

neurooncology: a qualitative 

study of possibilities, 

limitations, and pitfalls. 

Denna artikel exkluderas för 

den var inriktad mot special 

vård inom palliativ vård.  
Vid komplett läsning. 

3 S1 A56 

L18 

Perceptions by family members 

of the dying experience of older 

and seriously ill patients. 

Vid vidare läsning fann vi att 

det var fokus på vårdtagarens 

upplevelser.  
Vid komplett läsning. 

4 S2 A27 

L10 

End-of-life decisions: family 

views on advance directives. 

Vid inspektion av tabellerna i 

artikeln så angavs det att 

undersökningen har gjorts på 

en intensiv avdelning.  

Vid komplett läsning. 

5 S12 A11 

L5 

Beyond substituted judgment: 

how surrogates navigate end-of-

life decision-making. 

Vid vidare läsning uppfattar vi 

det att den handlar om varför 

och hur personer fattar beslut 

angående palliativ vård.  

Vid komplett läsning. 

6 S12 A66 

L20 

Spouses' grief before the 

patient's death: retrospective 

experiences related to palliative 

home care in urban Sweden 

Denna artikel var fokus på hur 

de hanterar sin sorg efter 

vårdtagarens bortgång.  
Vid komplett läsning. 

7 S2 A7 L3 Anticipatory grief: coping with 

the impending death of a partner. 

Detta abstrakt var fokus på hur 

de hanterar sin sorg efter 

vårdtagarens bortgång. 

Vid vidare övervägning 

av artikelbeställning. 

8 S2 A9 L4 Are we referring patients to 

hospice too late? Patients' and 

families' opinions. 

Detta abstrakt var fokus på om 

vårdtagarna kommer in på 

hospis för sent.  

Vid vidare övervägning 

av artikelbeställning. 

9 S12 A26 

L9 

End-of-life challenges in 

residential aged care facilities: a 

case for a palliative approach to 

care... including commentary by 

Duggleby W. 

Detta abstrakt finner vi att det 

har fokus på palliativa vården 

som speciallitet.  

Vid vidare övervägning 

av artikelbeställning. 

10 S12 A49 

L15 

My love is hurting: the meaning 

spouses attribute to their loved 

ones' pain during palliative care. 

Detta abstrakt var fokus på hur 

de hanterar vårdtagarens 

smärta. 

Vid vidare övervägning 

av artikelbeställning. 

11 S12 A18 

L26 

Understanding family responses 

to life-limiting illness: in-depth 

interviews with hospice patients 

and their family members. 

Informanterna tillfrågades 

innan behandling avslutats och 

före sista fasen i livet börjat.  

Vid komplett läsning. 

12 S3A51L17 Next-of-kin perceptions of 

physician responsiveness to 

symptoms of hospitalized 

patients near death. 

Vid vidare läsning framkom att 

resultatet inte tog upp fler 

upplevelser än de som 

nämndes I abstract, vilka då 

var irrelevant för vårt syfte. 

Vid komplett läsning. 

13 S6 A1 L1 A comprehensive picture of 

palliative care at home from the 

people involved 

Informanterna utgörs av fler än 

enbart närstående. I resultatet 

framgår ej vems upplevelser 

som är vems.  

Vid komplett läsning. 

http://web.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nrUuupbBIr6aeTrirrlKvqJ5oy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaunsEuxrbdOs6u0PurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0quprdIsa%2bvUbGc5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=102
http://web.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nrUuupbBIr6aeTrirrlKvqJ5oy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaunsEuxrbdOs6u0PurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0quprdIsa%2bvUbGc5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=102
http://web.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nrUuupbBIr6aeTrirrlKvqJ5oy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaunsEuxrbdOs6u0PurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0quprdKr6y1SrOc5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=102
http://web.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nrUuupbBIr6aeTrirrlKvqJ5oy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaunsEuxrbdOs6u0PurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0quprdKr6y1SrOc5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=102
http://web.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nrUuupbBIr6aeTrirrlKvqJ5oy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaunsEuxrbdOs6u0PurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0quprdKr6y1SrOc5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=102
http://web.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nrUuupbBIr6aeTrirrlKvqJ5oy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaunsEuxrbdOs6u0PurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0quprdKr6y1SrOc5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=102
http://web.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nrUuupbBIr6aeTrirrlKvqJ5oy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaunsEuxrbdOs6u0PurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0m3r7dIrqexSrOc5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=102
http://web.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nrUuupbBIr6aeTrirrlKvqJ5oy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaunsEuxrbdOs6u0PurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0m3r7dIrqexSrOc5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=102
http://web.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nrUuupbBIr6aeTrirrlKvqJ5oy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaunsEuxrbdOs6u0PurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0m3r7dIrqexSrOc5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=102
http://web.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nrUuupbBIr6aeTrirrlKvqJ5oy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaunsEuxrbdOs6u0PurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0quprdOtKevTbac5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=102
http://web.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nrUuupbBIr6aeTrirrlKvqJ5oy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaunsEuxrbdOs6u0PurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0quprdOtKevTbac5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=102
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 Koden Titel  Exklusionsorsak När artikeln exkluderas 

14 S2 A67 

L21 

Symtom Control, 

Communication With Health 

Professionals, and Hospitals 

Care of Stroke Patients in the 

Last Year of Life as Reported by 

Surviving Family, Friends, and 

Officials. 

Informanterna utgörs av fler än 

enbart närstående. I resultatet 

framgår ej vems upplevelser 

som är vems. 

Vid komplett läsning. 

15 S1 A50 

L16 

Next of Kin Perspectives on the 

Experience of End-of-Life Care 

in an Community Setting. 

Enbart fokus på symtom och 

behandling. 

Vid komplett läsning. 

16 S12 A31 

L12 

Exploring family needs during 

withdrawal of life support in 

critically ill patients. 

Studien är gjord på en 

medicinsk 

intensivvårdsavdelning. 

Vid komplett läsning. 

 



 

 

Bilaga 6 Exklusionslista PubMed  

 
 Koden Titel  Exklusionsorsak När artikeln 

exkluderas 

1  S2 A4 L2 Bereaved family members' 

evaluation of hospice care: what 

factors influence overall satisfaction 

with services? 

Vid vidare läsning 

framkommer att resultatet 

inte är relevant för vårt syfte. 

Det som forskarna frågade 

om var vad som påverkade 

deras upplevelser.  

Vid komplett läsning.  

2 S2 A36 

L9 

A "good death" for whom? Quality 

of spouse's death and psychological 

distress among older widowed 

persons. 

Denna artikel handlar inte 

om upplevelser av allmän 

palliativ vård utan enbart på 

döden. 

Vid komplett läsning. 

3 S3 A2 L1 Applied concepts of holistic nursing. 

Experiencing the death of my 

mother. A daughter and nurse's 

perspective. 

Bedöms ej som 

vetenskapligt hållbar.  

Vid komplett läsning. 

4 S3 A17 

L4 

End-of-life care: perspectives of 

family members of deceased 

patients. 

Artikeln har inkluderat 

familjemedlemmar till 

vårdtagare som avled under 

18 års ålder. 

Vid komplett läsning. 

 

5 S3 A57 

L13 

Palliative care: views of patients and 

their families. 

Artikeln är publicerad innan 

1995.  

Vid komplett läsning. 

6 S3 A58 

L14 

Palliative stage Parkinson's disease: 

patient and family experiences of 

health-care services. 

Oklart vilken 

informantgrupp som anger 

upplevelserna.  

Vid komplett läsning. 

7 S3 A59 

L15 

Patterns of decision making by 

wives of patients with life-

threatening cardiac disease. 

Fel fokus i artikeln. Den 

fokusera på beslut fattandet.  

Vid komplett läsning. 

8 S3 A62 

L16 

A personal reflection on sitting at 

the bedside of a dying loved one: the 

vigil. 

Vagt och svårbedömt 

abstrakt som ger sken av fel 

fokus. Känns att den har låg 

trovärdighet då det bara 

handlar om en familjs 

upplevelser.  

Vid vidare 

övervägning av 

artikelbeställning. 

9  S3 A66 

L18 

Receiving bad news: experiences of 

family members. 

Informanterna tillfrågades 

innan behandling avslutats 

och före sista fasen i livet 

börjat. 

Vid vidare 

övervägning av 

artikelbeställning 

10 S3 A75 

L20 

What about the relatives? Artikeln publicerades före 

1995. 

Vid vidare 

övervägning av 

artikelbeställning 

11 S3 A42 

L11 

[Letting family participate in care. A 

study on relatives´ experience with a 

palliative geriatric care department]. 

Dublett med annan titel i 

matris? Förekomst i samma 

tidskrift, samma volym och 

sida. 

Vid artikelbeställning. 

12 S3 A63 

L17 

Quality of final care for terminal 

cancer patients in a comprehensive 

cancer centre from the point of view 

of patients´ families. 

Kan ej granska vetenskaplig 

hållbarhet på grund av 

svårfunnen information om 

tidsskriften. 

Vid komplett läsning. 
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Bilaga 7 Exklusionslista PsycInfo  

 
 Koden Titel  Exklusionsorsak När artikeln 

exkluderas 

1 S2 A43 

L10 

Knowledge and Beliefs About 

End-of-Life Care and the 

Effects of Specialized Palliative 

Care: A Population-Based 

Survey in Japan 

Den har fokus på att 

jämföra en grupp som ha 

mist en vårdtagare och en 

grupp som inte har mist en 

vårdtagare och deras 

upplevelser.  

Vid komplett läsning 

2 S6 A16 L2 Caring for cancer patients: 

Relatives' assessments of 

received care. 

Vid vidare läsning framkom 

det att sammanhanget inte 

är palliativ vård.  

Vid komplett läsning. 

3 S10 A24 

L4 

End of Life in Nursing Homes: 

Connections between Structure, 

Process and Outcomes. 

Enbart fokus på 

organisation och 

verksamhet. 

Vid komplett läsning. 

4 S6 A47 

L11 

Managing family centered 

palliative care in aged and acute 

settings 

Informanterna är inte 

närstående. 

 

Vid komplett läsning. 

5 S6 A56 

L12 

Next of kin's feelings of guilt 

and shame in end-of-life care 

Upplevelserna är inte 

kopplade till palliativ vård 

utan till det gångna livet. 

Vid komplett läsning. 

6 S8 A40 L8 Identifying and responding to 

ethical and methodological 

issues in after-death interviews 

with next-of-kin. 

Denna artikel är en 

pilotstudie.  

Vid komplett läsning. 

7 S10 A59 

L13 

Patient-focused, family-

centered end-of-life medical 

care: Views of the guidelines 

and bereaved family members. 

Större delen av studien 

utgörs av en litteraturstudie. 

Vid komplett läsning. 

8 S10 A75 

L16 

The Experience of Life-

Threatening Illness: Patients' 

and Their Loved Ones' 

Perspectives 

Upplevelserna är 

fokuserade på den 

livshotande sjukdomen i sig 

och inte på den palliativa 

vården. 

Vid vidare 

övervägning av 

artikelbeställning. 

9 S10 A9 L1 Autonomy at the end of life: 

Life-prolonging treatment in 

nursing homes—Relatives’ role 

in the decision-making process 

Fel fokus på denna studie. 

Den inriktar sig på 

närståendes roll som 

beslutstagare för att behålla 

vårdtagarens autonomi. 

Vid vidare 

övervägning av 

artikelbeställning. 

10 S10 A20 

L3 

Crying in solitude or with 

someone for support and 

consolation—Experiences from 

family members in palliative 

home care 

Fel fokus på denna studie. 

Den fokuserar på 

närståendes gråt, vad som 

triggar den och håller den 

inne. 

Vid vidare 

övervägning av 

artikelbeställning. 

11 S10 A29 

L6 

Experience of the moment of 

death at home. 

Vid vidare läsning framkom 

det att informanterna var 

anhörigvårdare.  

Vid vidare 

övervägning av 

artikelbeställning. 



 

 

 
 Koden Titel  Exklusionsorsak När artikeln 

exkluderas 

12 S10 A30 

L7 

Experiences of surviving spouse 

of terminally ill spouse: A 

phenomenological study of an 

altruistic perspective 

Informanterna är 

anhörigvårdare samt fokus 

på omvårdnadsmiljön 

(hemmet).  

Vid komplett läsning. 

13 S6 A26 L5 Evaluating Palliative Care: 

Bereaved Family 

Members’ Evaluations of 

Patients’ Pain, 

Anxiety and Depression 

Fel fokus, vilket ligger på 

de avlidnas upplevelser så 

som de utvärderas av 

närstående. 

Vid komplett läsning. 

 

 



 

 

Bilaga 8 Modifierad kvalitetsbedömningsmall för kvalitativ metod  

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. 

Modifierad utifrån Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) bilaga H. 

Beskrivning av studien 

Tydlig avgränsning/problemformulering?  Ja  Nej  Vet ej 

Informanterna  Antal   

  Ålder   

  Man/Kvinna   

Utgörs samtliga informanter av närstående? Ja Nej Vet ej 

Är kontexten presenterad? Ja Nej Vet ej 

Är designen lämplig utifrån syftet? Ja Nej Vet ej 

Anges inklusion/exklusionskriterier? Ja Nej Vet ej 

Urval  

– Relevant? Ja Nej Vet ej 

– Strategiskt? Ja Nej Vet ej 

Metod för  

– urvalsförfarandet tydligt beskrivet? Ja Nej Vet ej 

– datainsamling tydligt beskrivet? Ja Nej Vet ej 

– analys tydligt beskrivet? Ja Nej Vet ej 

 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? Ja Nej Vet ej 

 

 

Kommunicerbarhet  

– Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja Nej Vet ej 

– Redovisas resultatet i förhållande till en  

teoretisk referensram? Ja  Nej Vet ej 

Genereras teori? Ja Nej Vet ej 



 

 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelser/mening 

beskriv? Är beskrivningen/analys adekvat?  

    

    

    

sammanfattande bedömning av kvalitet  

 Bra Medel Dålig 

Kommentar   

   

   

Granskare (sign)  



 

 

Bilaga 9 Modifierad kvalitetsbedömningsmall för kvantitativ metod 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod  

Modifierad utifrån Forsberg & Wengström (2008) bilaga 3.  

Beskrivning av studien 

Tydlig avgränsning/problemformulering?  Ja  Nej  Vet ej 

Informanterna  Antal   

  Ålder   

  Man/Kvinna   

Utgörs samtliga informanter av närstående? Ja Nej Vet ej 

Är kontexten presenterad? Ja Nej Vet ej 

Är designen lämplig utifrån syftet? Ja Nej Vet ej 

  

Anges inklusions/exklusionskriterier? Ja Nej Vet ej 

 

Anges urvalsmetoden? Ja Nej Vet ej 

Om ja, vilken?................................................... 

Är undersökningsgruppen representativ? Ja Nej Vet ej 

Metod för  

– urvalsförfarandet tydligt beskrivet? Ja Nej Vet ej 

– datainsamling tydligt beskrivet? Ja Nej Vet ej 

– analys tydligt beskrivet? Ja Nej Vet ej 

Är validiteten diskuterad? Ja  Nej Vet ej 

Kommunicerbarhet  

– Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja Nej Vet ej 

– Redovisas resultatet i förhållande till en  

teoretisk referensram? Ja  Nej Vet ej 

Genereras teori? Ja Nej Vet ej 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? Ja Nej Vet ej 



 

 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelser/mening 

beskriv? Är beskrivningen/analys adekvat?  

    

    

    

sammanfattande bedömning av kvalitet  

 Bra Medel Dålig 

Kommentar   

   

   

Granskare (sign)  

 

 



 

 

Bilaga 10 Exempel på dataanalys 

 Erfarenhet Kod Subtema Tema 

Vi kunde fråga en massa 

frågor och fick alltid 

ärliga svar 

 

Idealisk mängd av 

kommunikation  

 

 

 

 

 

 

Idealisk 

kommunikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Närståendes 

erfarenheter av 

kommunikation med 

vårdpersonal 

 

Möjlighet att åter 

diskutera och bekräfta 

våra önskemål gavs när 

döden var nära 

En god kommunikation 

med vårdpersonal 

vägledde mig i de val jag 

gjorde 

 

Idealisk kvalitet på 

kommunikation  

 

 

Jag kunde diskutera 

sjukdomen med läkaren 

på ett sätt så jag förstod 

Visste inte alltid vem av 

personalen som var 

ansvarig för patienten 

 

Bristande mängd av 

kommunikation  

 

 

 

 

Bristande 

kommunikation 

Kommunikationen med 

personalen var noll  

Jag hade velat ha en 

dialog med den personal 

jag ansåg besvara frågan 

bäst 

 

Bristande kvalitet 

på kommunikation  

 Jag hade velat ha bättre 

kommunikation med 

läkaren 

 

 


