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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Palliativ vård har som mål att varken förlänga eller förkorta livet hos en 

terminalt sjuk patient. I ett sent palliativt skede avslutas alla aktivt livsuppehållande 

behandlingar och vården riktas istället till att lindra symtom och lidande samt att 

upprätthålla välbefinnande, värdighet och lugn för patienten. För att tillgodose en så fridfull 

död som möjligt är det viktigt att även närstående får ett värdigt bemötande.   

Syfte: Att undersöka vad närstående till patienter i ett sent palliativt skede behöver i mötet 

med sjukvårdspersonal.  

Metod: En systematisk litteraturstudie där både kvalitativa och kvantitativa artiklar har 

inkluderats. Databaser som använts var Cinahl och PubMed, där åtta vetenskapliga artiklar 

som överrensstämde med studiens syfte och inklusionskriterier inkluderades. Samtliga 

artiklar har genomgått kvalitetsgranskning utifrån Forsberg & Wengströms (2008) 

granskningsmallar. Artiklarnas resultat har därefter analyserats och kondenserats ner till 

kategorier. 

Resultat: Studien resulterade i sju kategorier; information, kommunikation, tidsbrist, 

bemötande, delaktighet, empati samt stöd, som beskriver vad närstående behöver i mötet 

med sjukvårdspersonal. Närstående behöver information gällande sin näras tillstånd för att 

känna delaktighet, en öppen och ärlig kommunikation för att skapa en personlig vårdrelation 

och känna stöd och empati i mötet. 

Slutsats: Närstående anser att vårdpersonal bör ta sig tid att vara lyhörd för varje 

närståendes unika behov. Närstående önskar bli informerade och bemötta på ett empatiskt 

sätt samt att kommunicera med vårdpersonalen på en individanpassad nivå för att stärka 

känslan av delaktighet och empati i mötet.   

 

Nyckelord: Palliativ vård; Sent palliativt skede; Närstående; Möte; Sjukvårdspersonal 
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INLEDNING 

Årligen dör runt 90 000 personer i Sverige och av dessa är cirka en tredjedel patienter med 

behov av kvalificerad palliativ vård (Socialstyrelsen, 2006). Palliativ vård syftar till att 

förbättra och vidbehålla livskvalitet för både den sjuke patienten samt de närstående. När 

sjukvårdspersonal vårdar en patient vid livets slutskede kan ibland fokuset enbart falla på 

patienten och dennes behov. Patienten kommer i första hand och närstående hamnar i skuggan 

och ”glöms” bort (WHO, 2011). Författarna har utifrån tidigare erfarenheter inom vården 

upplevt att mötet med närstående kan vara svårt i situationer då patienter och närstående 

drabbas av svår sjukdom och där patienten inte förväntas överleva. Författarna tror att just 

mötet med närstående kommer att kunna bli betydande för den framtida professionen som 

sjuksköterskor. Därför kommer den här uppsatsen att undersöka vad närstående behöver i 

mötet med sjukvårdspersonal. 

 

BAKGRUND 

Närstående  

Wright, Watson & Bell (2002) definierar en familj som en grupp av individer som har starka 

emotionella band, har ömsesidigt engagemang och känner samhörighet med varandra. 

Familjen är den som ”bryr sig om” och sjukvårdspersonal bör se bortom släktskap som 

innebär blodsband eller äktenskap och finna en definition där familjemedlemmar själva får 

utse vilka relationer som är betydande för dem (Wright, Watson & Bell, 2002). En sådan 

definition finns beskriven av Socialstyrelsen (2004), som definierar begreppet närstående som 

en person som patienten har en nära relation till och som patienten själv har angivit. Det kan 

vara en person som finns i patientens sociala nätverk såsom familjemedlemmar, vänner 

och/eller grannar.  

Familjen och sociala relationer får en betydande roll när en individ drabbas av ohälsa eller 

sjukdom. Sjukvårdspersonalens medvetenhet om familjefokuserad omvårdnad blir avgörande 

för hur delaktig familjen blir. Familjefokuserad omvårdnad bygger på att sjukdom och 

sviktande hälsa påverkar familjen som system och helhet, familjen kan komma att påverka 

patientens upplevelse av sin sjukdom och vice versa (Wright, Watson & Bell, 2002). 

 

Vårdrelationen 

Vårdrelationen kan även definieras som vårdande och icke vårdande. Ett felaktigt bemötande i 

mötet med närstående kan leda till onödigt lidande för både närstående och patient. 

Anmälningar som görs mot sjukvårdspersonal gällande bemötande handlar ofta om att 
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patienten upplever att sjukvårdspersonalen varit arrogant, ovänlig och inte visat tillräckigt 

mycket omsorg och omtanke. Det kan i stor utsträckning ha att göra med att 

sjukvårdspersonalen varit mer saklig och medicinsk i sitt arbete medan patient och närstående 

vill ha en fördjupad diskussion om upplevelser och känslor. Således kan det beskrivas som att 

sjukvårdspersonal och närstående/patient går in i mötet med olika perspektiv på omvårdnaden 

(Snellman 2009). I Statens offentliga utredningar beskrivs begreppet bemötande som ett 

samspel mellan människor där  personers attityd till varandra visar sig genom ord, gester och 

handlingar (SOU 1997:51). Enligt Lundin (2005) har sjukvården tidigare varit inriktad på 

bemötandet av enbart kropp och själ, men menar att det här tvådimensionella synsättet är 

föråldrat och att i nuläget bör mötet ske i fyra dimensioner; fysiskt, psykisk, socialt och 

andligt, för att få en helhet. Snellman (2009) menar att mötet med närstående inom 

omvårdnad har stor påverkan på vårdrelationen.  

 

Palliativ vård 

Den palliativa vården bygger på samarbete mellan flera yrkesgrupper såsom läkare, 

sjuksköterskor, rehabiliteringspersonal, kuratorer och andra yrkeskategorier. WHO's (2011) 

definition av palliativ vård beskrivs som ett förhållningssätt för att förbättra livskvalitet för 

patienter, och även de närstående, genom att tidigt upptäcka, förebygga och lindra lidande. 

Vården ska även upptäcka, bedöma och behandla symtom och problem av fysisk, 

psykosocial, psykisk och andlig karaktär som kan uppkomma med sjukdomen. Vården syftar 

till att varken förhala eller förkorta livet (WHO, 2011). Socialstyrelsen (2006) har identifierat 

fyra hörnstenar som den palliativa vården bygger på, vilka är; kunskap om symtomkontroll 

och symtomlindring, teamarbete mellan olika yrkeskategorier, kommunikation och relationer 

samt stöd till närstående.  

I den palliativa vården blir även närståendes välmående och upplevelse centralt för en god 

vårdrelation med ett helhetsperspektiv. 

 

Det sena skedet i palliativ vård  

Palliativ vård i ett sent skede riktas till symtomlindring för att åstadkomma bästa möjliga 

livskvalitet. Symtomlindringen i palliativ vård omfattar mer än enbart smärtlindring, det 

innefattar även psykiska och fysiska symtom så som; oro, ångest, illamående, aptitlöshet etc 

(Strang, 2008). I samförstånd med patient och närstående tas beslut om hur behandlingen ska 

fortgå och hur stor sannolikheten är för den eventuella behandlingens lindrande effekt. En 

patient har dock alltid rätt att avstå behandling, men varken patienten eller närstående har 



 

 

3 
 

aldrig rätt att kräva behandling om inte läkare anser behandlingen lämplig (Glimelius, 2008).  

Patientens autonomi är av högsta betydelse, om patienten vill avstå behandling kan beslutet 

komma i konflikt med både närståendes och sjukvårdspersonalens uppfattningar (Hanratty & 

Higginson 1997). 

När det inte längre går att medicinskt behandla sjukdomen i botande syfte och när döden 

ligger inom snar framtid bör vården inriktas på att skapa livskvalitet för patienten genom att 

bidra till en värdig och lugn död. Det sker genom symtomlindring och stöd till både patienten 

och närstående. Det är viktigt, för närstående, att den döende patienten slipper känna smärta, 

och kräver därför ibland väldigt höga doser smärtlindring. Ibland, om det är nödvändigt, 

måste så pass höga doser smärtstillande ges att det förkortar livet men kan i sådana fall 

accepteras för patientens välbefinnande. Livets slutskede är även en tid med mycket 

bekymmer och tillbakablickar, patienten och närstående behöver tid för att hantera situationen 

och få uppgörelse. Det är en tid för avsked (Ottosson, 2008). 

 

Teoretisk referensram 

Alla människor har olika behov. I en vårdsituation då patienten befinner sig i palliativt skede 

finns det många behov att identifiera och ta hänsyn till hos både patienten och de närstående. 

På 1950-talet utvecklade den amerikanska sjuksköterskan och forskaren Virginia Henderson 

en omvårdnadsteori som utgår från människors behov, behovsteorin. Behovsteorin bygger på 

att alla människor har individuella behov som måste tillgodoses för att uppnå god hälsa eller 

en fridfull död. Henderson skriver att människan i grunden är en aktiv och självständig 

individ som handlar aktivt och utformar sin livsstil för att tillgodose sina behov, vilket medför 

främjande av sin egen hälsa. I händelse av sjukdom, både psykisk och fysisk kan det vara 

svårt att själv tillgodose sina behov. Det är då sjukvårdspersonalens uppgift att stödja och 

försöka uppfylla patientens och närståendes unika behov. Henderson menar att behoven 

kvarstår oavsett ålder eller diagnos. Det innebär behov såsom kärlek, mat, känslan av att få 

vara till nytta, erkännande och att få vara en del av ett sammanhang samt känna samhörighet 

med andra människor. Henderson menar att en människa som saknar kraft, vilja och/eller 

kunskap att tillgodose sina behov är en människa som behöver omvårdnad. 

Sjukvårdspersonalens omvårdnad bör främja hälsa, hjälpa till tillfrisknande och även 

tillgodose en fridfull och värdig död. För att tillgodose både kroppsliga och känslomässiga 

behov bör sjukvårdspersonal ha inlevelseförmåga, lyssna aktivt, göra noggranna 

observationer, visa ödmjukhet samt ha förståelse för en annan människas behov. För att 

sjukvårdspersonal skall kunna ge god omvårdnad och uppfylla patientens och dess 
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närståendes behov bör faktorer som social bakgrund, kultur och individualism vägas in i sitt 

arbete. Sjukvårdspersonal bör undervisa patienten och närstående om omvårdnadens 

behandling och mål (Henderson, 1982). 

 

Problemformulering  

Vid vård av patienter i sent palliativt skede finns det aspekter och behov hos närstående att 

som sjukvårdspersonal ta hänsyn till. Sjukvårdspersonal arbetar nära både patient och 

närstående och det kan vara svårt att identifiera och tillgodose allas behov. Döden kan vara ett 

känsligt ämne som människor har svårt att prata om och förhålla sig till, men i arbetet som 

sjukvårdspersonal innebär det att lära sig hantera och våga bemöta ett sådant centralt begrepp 

inom vården. Närstående till patienten kan befinna sig i känslomässig storm där 

sjukvårdspersonalen med sin kompetens i många fall förväntas vara en trygg och lugn 

stöttepelare i det svåra. Författarna till den här studien tror att mötet med sjukvårdspersonalen 

har en stor betydelse för hur närstående upplever den sista tiden tillsammans med sin nära och 

att det därför är av stor vikt att undersöka vilka behov de närstående har i den palliativa 

vården..  

 

SYFTE 

Att undersöka vad närstående till patienter i ett sent palliativt skede behöver i mötet med 

sjukvårdspersonal.  

 

METOD 

En systematisk litteraturstudie genomfördes, där vetenskapliga artiklar granskats och 

analyserats. Enligt Forsberg & Wengström (2008) sammanställs en systematisk 

litteraturstudie av litteratur och forskning utifrån ett tydligt syfte eller problem som besvaras 

systematiskt genom att noga analysera relevant och aktuell forskning.  

  

Inklusionskriterier  

Inklusionskriterier för den här studien är att artiklarna ska vara peer-reviewed, publicerade 

efter år 1999. Vidare inklusionskriterie är att patienterna ska vara vuxna personer, över 18 år. 

Närstående ska vara en person som patienten själv angivit som sin nära, dock ej barn under 18 

år. Artiklarna ska vara skrivna på engelska eller svenska. Både kvalitativa och kvantitativa 

studier inkluderas.. 
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Sökningsförfarande  

Till den här studien användes sökmotorerna Cinahl och PubMed. Dessa sökmotorer valdes för 

att de båda riktar sig till omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2008) och är därför 

relevanta för den här studiens syfte. Sökorden som valdes ut på svenska översattes i ”Svensk 

MeSH” och fick då fram engelska motsvarigheten till ordet. Enligt Forsberg & Wengström 

(2008) är MeSH-termer ämnesord och underordnade termer som ingår i ämnesordlistor. Även 

fritextsökningar gjordes, som innebar sökningar med hela meningar eller sammansatta ord. 

De engelska sökorden som slutligen valdes samt fritextsökningen finns redovisade i Bilaga 1. 

När sökorden valts ut lades de ihop med AND, OR eller NOT. Kombinationssökningar med 

AND eller NOT kan göras för att avsmalna sökresultaten, medan användning av OR ger en 

bredare sökning (Forsberg & Wengström, 2008). Peer reviewed, publiceringsår och fulltext 

användes tillsammans med sökorden för att smala av sökningarna ytterligare. En artikel gjord 

av Eriksson & Lauri (2000) hittades via Wong & Chan´s (2007) artikel. 

  

Urval 

Urvalet styrdes av den här studiens problematisering och syfte samt av de valda 

inklusionskriterierna redovisade ovan. Databassökningarna gav många träffar som finns 

redovisade i bilaga 1, av dessa lästes 984  titlar av vetenskapliga artiklar. Om titlarna verkade 

relevanta för den här studiens syfte lästes även artikelns abstrakt, för att avgöra om artikeln 

skulle läsas i sin helhet eller inte. Slutligen valdes tio artiklar ut och genomgick en 

kvalitetsgranskning.  

  

Kvalitetsgranskning  

Kvalitetsgranskningsresultaten för varje artikel finns redovisade i Bilaga 2. Artiklar som 

klassades som högre än ”låg” i kvalitetsgranskningen inkluderas, eftersom Forsberg & 

Wengström (2008) anser att studier av låg kvalitet inte bör inkluderas i systematiska 

litteraturstudier, och resulterade i att åtta artiklar, varav sex kvalitativa och två kvantitativa 

artiklar, kunde användas till den här studien. Artiklar som exkluderas på grund av låg kvalitet 

var Katz, Sidell & Komaromy (2001) och Main (2002). En kvalitetsgranskning görs för att 

säkerställa den vetenskapliga kvaliteten, men även för att se om en artikel är relevant för den 

aktuella studien (Forsberg & Wengström, 2008). Alla artiklar som är inkluderade i den här 

studien har genomgått kvalitetsgranskning enligt en granskningsmall för kvalitativa 

respektive kvantitativa artiklar (bilaga 3 & 4). Ja-svar har genererat ett poäng och Nej-svar 
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noll poäng. Den slutgiltiga summan för varje artikel har sedan omvärderas till procent. 

Graderingen av kvaliteten gjordes i tregradig skala, då 60 – 69% innebär låg kvalitet, 70 – 

79% innebär medel kvalitet och 80 – 100% medför hög kvalitet. 

  

Analys  

Så kallad forskartriangulering har använts till den här studien. Forskartriangulering innebär att 

flera personer är inblandade i datainsamling och analys i samma studie (Forsberg & 

Wengström, 2008). Författarna till den här studien har läst och undersökt samma artiklar, men 

på olika sätt och ur olika perspektiv var för sig. Den här studien baseras på ett induktivt 

analysförfarande som innebär att författarna analyserar data genom att tolka, beskriva och 

förklara ett fenomen. Författarna samlar information från en större volym och gör den mer 

förståelig. Den här studien använder sig av modifierad latent innehållsanalys till kvalitativa 

artiklar, som går ut på att finna meningsbärande enheter, koda och skapa kategorier (Forsberg 

& Wengström, 2008). Vid analys av kvantitativa artiklar har en så kallad tema-analys gjorts 

för att på ett strukturerat sätt  identifiera och sammanfatta huvudfynd och talande meningar i  

tabeller och diagram och därefter skapa kategorier (Dixon-Woods, Agarwal, Jones, Young & 

Sutton, 2005). Ur huvudfynden har sedan meningsenheter plockats ut från de kvantitativa 

artiklarna på liknande sätt som de kvalitativa artiklarna. Utifrån studiens syfte valdes 

relevanta meningar ur alla artiklar ut och resulterade i meningsbärande enheter. 

Meningsenheterna har sedan kondenserats till kortare meningar utan tolkning eller förändring 

av dess innebörd. De kondenserade meningsenheterna kan därefter bilda koder som enkelt 

beskriver meningsenheterna och som i sin tur bildar kategorier (Graneheim & Lundman, 

2004). Exempel på kondensering av meningsenheter redovisas i Tabell 1.  Resultaten inom 

samma kategori sammanfördes och sammanställdes till löpande text. 

 

Tabell 1. Exempel på analysförfarande i form av meningsenheter, kondensering, kod och kategori.  

Meningsenhet 
Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Kategori 

Familjen ville ofta få 

relevant information   

gällande patientens 

tillstånd.  

Viktigt med att ofta ge 

relevant information om 

patientens tillstånd. 

Relevant information, 

informera. 

Information. 

Ibland använde  

vårdpersonalen svårt 

språk och många 

medicinska termer vilket 

ledde till att det var svårt 
att förstå dom. 

 

Svårt att kommunicera 

med vårdpersonalen. 

Annorlunda språk och 

termer. 

Kommunikation, 

Språkbruk. 

Kommunikation. 
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Att bli omhändertagen 

men fortfarande bevara 

känslan av värdighet, bli 

behandlad med respekt 

och medkänsla. 

Att få bevara sin 

värdighet och bli 

behandlad med respekt 

och medkänsla. 

Värdigt bemötande, 

respekt och medkänsla. 

Bemötande 

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

I den här studien har etiska överväganden gjorts. Enligt Forsberg & Wengström (2008) bör 

detta göras för att för att utesluta fusk och ohederlig forskning. Den här studien har endast 

inkluderat artiklar som fått godkänt från en etisk kommitté, har noga etiska överväganden 

eller för ett etiskt resonemang. Alla resultat har presenterats, och egna föreställningar har lagts 

åt sidan för att inte påverka eller förvränga studiens resultat.   

 

RESULTAT 

Analysen till den här studien resulterade i sju kategorier som beskriver hur närstående till 

patienter i sent palliativt skede önskar bli bemötta. De kategorier som växte fram och som 

beskrivs nedan är information, kommunikation, tidsbrist, bemötande, delaktighet, empati samt 

stöd. 

 

Information 

Resultaten visar att närstående till patienter i ett sent palliativt skede behöver information av 

olika slag (Eriksson & Lauri 2000, Royak-Schaler, Gadalla, Lemkau, Ross, Alexander & 

Scott 2006, Shiozaki, Morita, Hirai, Sakaguchi, Tsuneto & Shima 2005, Wong & Chan 2007). 

Närstående anser att det är viktigt med relevant, bra och passande information då det hjälper 

dem att känna sig tillfreds med sin situation och omvårdnaden som ges till patienten, relevant 

information leder också till ökat förtroende för personalen. De vill få tydlig information från 

personalen och många gånger känner närstående att de inte får det, till exempel gällande hur 

palliativ vård fungerar. Tydlig information om vad palliativ vård innebär behövs, då många 

närstående har en felaktig förförståelse om den, samt vilka behandlingsalternativ som finns att 

tillgå (Royak-Schaler et al., 2006, Shiozaki et al., 2005). Organisatorisk information, gällande 

avdelningen, besökstider och liknande, upplevdes dock inte lika viktig som medicinsk 

information och omvårdnadsinformation. Närstående anser att det är viktigare att få bra 

information från patientansvarig personal om sjukdomen, eventuella symtom, behandlingen 

och målet med behandlingen (Eriksson & Lauri, 2000). Information om patientens symtom 

och behandling anses som viktig och nödvändig information enligt närstående och de vill 
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gärna veta mer om hur döendet går till samt när patienten förväntas att dö, de vill veta hur 

lång tid de har kvar tillsammans. Genom att närstående får tillräcklig information minskas 

förvirring och ångest. Irrelevant information innebär dock att närstående känner frustration 

och missnöje (Brajtman, 2003). Närstående som får bra information och blir mer insatta i 

omvårdnaden känner mindre oro och bekymmer (Wong & Chan 2007). 

 

Kommunikation 

Resultaten visar att det finns ett stort behov hos de närstående att ha god kommunikation och 

relation till sjukvårdsvårdpersonal (Heyland, Cook, Rocker, Dodek, Kutsogiannis, Skrobik, 

Jiang, Day & Cohen, 2010). När vårdpersonalen ärligt och öppet kommunicerar med 

närstående om patientens tillstånd upplevde närstående att vårdrelationen stärktes (Heyland, 

Rocker,  O’Callaghan, Dodek, & Cook, 2003). De föredrar  när  vårdpersonal inte använde ett 

för svårt språk eller för många medicinska termer i kommunikationen då det leder till brist i 

förståelse. Resultatet visar också att en del närstående inte vill diskutera patientens tillstånd 

framför patienten för att det påverkar patienten negativt (Royak-Schaler., et al, 2006). Och 

andra närstående vill inte prata om döden alls (Shiozaki et al., 2005). Närstående till patienter 

i ett sent palliativt skede önskar interagera mer med vårdpersonalen, diskutera och prata mer 

för att känna sig sedda och inte ensamma i sin kamp. Men också för att kunna förmedla 

kunskap om hur den sjuka patienten önskar ha det (James, Andershed, & Ternestedt, 

2009). Genom god kommunikation ökar förtroendet hos de närstående för personalens 

kompetens och kunskap (James, Andershed,  & Ternestedt, 2009, Shiozaki et al., 2005). Det 

ger en känsla av att personalen bryr sig om patienten och de närstående litar på att deras nära 

blir väl omhändertagen (James, Andershed,  & Ternestedt, 2009).  

 

Tidsbrist 

Närstående tycker det är viktigt att sjukvårdspersonal har tid att prata med dem (Eriksson & 

Lauri, 2000) och att just tiden är ett stort hinder för relationen mellan personal och närstående. 

Närstående upplever att  tidsbristen innebär att de aldrig hinner få förtroende för personalen 

eftersom de inte får upplysning om patientens status samt att personalen verkar ha för mycket 

att göra för att ge patienten god omvårdnad (Royak-Schaler et al., 2006). De tycker även att 

det borde finnas mer tid för att skapa en relation till personalen, men under tidsbrist går 

relationen förlorad (James, Andershed & Ternestedt, 2009). Närstående känner att 

sjukvårdspersonal har för mycket att göra för att hinna prata med dem (Shiozaki et al., 2005). 

I resultaten framkommer det även att vårdpersonalens tillgänglighet bidrar till ökad 
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tillfredställelse hos de närstående. Om personalen finns tillgänglig och har tid att svara på 

frågor bidrar det till att de närstående upplever en känsla av medlidande (Royak-Schaler., et 

al, 2006). 

 

Bemötande 

I mötet vill närstående att personalen ska vara tillmötesgående och tålmodiga, att personalen 

tar sig tid att lyssna och svara lugnt på frågor. När personalen inte svarar på deras frågor, eller 

bara hänvisar dem vidare till annan personal, känner sig närstående inte hörda och uppfattar 

personalen som likgiltig, atmosfären upplevs som opersonlig (James, Andershed & 

Ternestedt, 2009). De närstående upplever att det är av stor vikt att känna förtroende för 

sjukvårdspersonalen och känna sig väl omhändertagen (Heyland, et al., 2010). Men resultat 

visar att närstående sällan eller aldrig får frågan om de vill prata om sina känslor eller om 

deras situation. Närstående behöver känna trygghet i samtalsmiljön samt känna sig hörda och 

accepterade (Eriksson & Lauri 2000). Närstående tycker att det är viktigt att både dem själva 

och patienten möts  med värdighet, respekt och medkänsla (Heyland, et al. 2010,  Shiozaki et 

al., 2005,  Brajtman, 2003) och uppskattar omvårdnad som ges med värme, lugn, tålamod och 

professionalism (Brajtman, 2003). Närstående bryr sig mycket om att patienten bemöts väl 

och värderar patientens omvårdnad och bemötande högre än deras eget bemötande (Heyland, 

Rocker,  O’Callaghan, Dodek, & Cook, 2003, Brajtman, 2003). Närståendes upplever att 

behovet av kontakt och stöd från personalen minskar i skedet när patienten ska dö (James, 

Andershed,  & Ternestedt, 2009).  

   

Delaktighet 

Olika uppfattningar gällande de närståendes delaktighet visade sig i resultatet. Majoriteten av 

de närstående vill föra diskussion med vårdpersonal gällande patientens tillstånd och vidare 

vård (Royak-Schaler., et al, 2006). Om de närstående får känna sig delaktiga i 

beslutsfattningarna, upplysas om den aktuella vården samt är med och för en öppen 

diskussion om behandlingsalternativ får de en känsla av delaktighet och kontroll (Royak-

Schaler., et al, 2006, Shiozaki et al., 2005). Det finns också närstående som menar att 

vårdpersonalen är kunnigare på området och önskar att de tog besluten (James, Andershed, & 

Ternestedt, 2009). Närstående vill inte fatta stora beslut då det upplevs som en stor börda 

(Heyland, Rocker, O’Callaghan, Dodek, & Cook, 2003). För att känna sig mer delaktiga vill 

en del närstående att sjukvårdspersonalen ska lära dem den basala omvårdnaden om patienten 

såsom exempelvis munvård, kostråd och sängläge (Wong, & Chan, 2007). En annan viktig 
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aspekt i delaktighet är att de allra flesta vill närvara vid dödsfallen, och vill således få besked i 

god tid så de hinner infinna sig (Shiozaki et al., 2005, Wong, & Chan, 2007). 

Empati 

För närstående är det viktigt att sjukvårdspersonalen har förståelse för familjens situation. 

Närstående kan känna sig ensamma i sin kamp och uppskattar om personalen tar sig tid att 

”titta in” till dem och patienten ibland, även om det inte finns någon egentlig anledning till 

det. Närstående vill mötas med empati och att personalen ska bry sig om både dem och 

patienten (James, Andershed & Ternestedt, 2009). När personal ska förmedla besked vill 

närstående att det sker på ett bra och empatiskt sätt (Royak-Schaler et al., 2006). De vill att 

personalen kan upplysa och diskutera med dem med medkänsla och empati (Shiozaki et al., 

2005). 

  

Stöd 

Stöd framkom som en viktig aspekt för närstående till en terminalt sjuk patient i mötet med 

vårdpersonal. Enligt en kvantitativ studie av Eriksson & Lauri, (2000) ansåg hälften av 

närstående att emotionellt stöd är viktigt, men bara cirka hälften av alla närstående uppger att 

de fått det.  

Resultaten till den här studien visar att det finns stora brister inom området, speciellt när det 

gäller emotionellt stöd. Både närstående och patienten behöver emotionellt stöd genom hela 

sjukdomsförloppet och de närstående vill få fortsatt stöd även efter dödsfallet (Heyland,.et al, 

2010). Det finns en önskan hos de närstående att sjukvårdspersonalen skall inrikta sig lika 

mycket på det emotionella stödet som på de medicinska uppgifterna i arbetet (Shiozaki et al., 

2005). Närstående beskrev att genom bra stöd, engagemang och känslan av att vårdpersonalen 

bryr sig går det lättare att hantera situationen och känna stöd i sin hjälplöshet. Närståendes 

behov i mötet med vårdpersonal ser olika ut beroende på kulturella skillnader och 

föreställningar om emotionellt stöd (Wong, & Chan, 2007).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion   

Artiklarna till den här litteraturstudien hittades genom sökmotorerna Cinahl och PubMed, som 

är databaser med inriktning mot omvårdnad respektive medicin och är därför relevant för 

studiens område och syfte. De flesta artiklar (n=5) hittades via Cinahl, två hittades via 
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PubMed och en artikel av Eriksson & Lauri (2000) hämtades ur en annan artikel gjord av 

Wong & Chan (2007). Att de flesta artiklar hittades via Cinahl beror troligtvist på att den 

databasen är mer inriktad till främst omvårdnad, medan PudMed samlar artiklar inom ämnet 

medicin (Forsberg & Wengström, 2008). Sökningarna påbörjades i Cinahl vilket innebar att 

sökningarna i PubMed resulterade i dubletter.  

 

Ämnesord hittades först med hjälp av universitetsbibliotekets kontaktbibliotekarie inom 

hälso- och vårdvetenskap i Kalmar, som gav förslag till ämnesord som var överensstämmande 

med syftet och gav hjälp med att begränsa sökningarna. Därefter hämtades ämnesord till 

sökningar på egen hand via MeSH-termer och genom några fritextsökningar. När sökningar 

med endast fritext görs finns risken att det kan ge för många träffar. Enligt Forsberg & 

Wengström (2008) bör ämnesord användas för att smala av området och begränsa antalet 

träffar i sökningarna. Medan det ibland är att föredra att göra fritextsökningar eftersom 

sökningar med endast MeSH-termer blir sökningarna för avgränsade. 

 

Enligt Forsberg & Wengström (2008) bör avgränsningar som språk, publiceringsår och/eller 

åldergrupper göras för att ytterligare begränsa sökningarna och ge överstämmande resultat 

motsvarande syftet. Inklusionskriterier har använts för att ytterligare avgränsa sökresultaten. 

Artiklar skrivna på endast svenska och engelska valdes, på grund av författarnas bristande 

språkkunskaper inom övriga språk. Sökningarna begränsades även med publiceringsår mellan 

2000 – 2011, då endast aktuell forskning anses relevant. Forskning tidigare än år 2000 ansågs, 

enligt författarna, vara inaktuell och mindre intressant. Inklusionskriteriet som begränsar 

sökningar till endast artiklar tillgängliga på internet i fulltext är en svaghet för den här studien, 

eftersom relevant, aktuell och trovärdig forskning har gått förlorad. Forsberg & Wengström 

(2008) menar att all relevant forskning bör innefattas för att stärka resultaten.  

 

Författarna har valt att enbart inkludera vuxna patienter och närstående i studien eftersom 

upplevelsen och behovet hos barn skiljer sig från vuxnas, vilket också innebär att resultaten 

av den här studien kan överföras och användas till den vuxna kontexten. 

Både kvantitativa och kvalitativa artiklar har inkluderats i studien, enligt Forsberg & 

Wengström (2008) stärker det studiens trovärdighet, eftersom det ger en större förståelse för 

problemet när olika synvinklar och perspektiv betraktas. Till studien inkluderades sex 

kvalitativa artiklar och två kvantitativa. Trovärdigheten stärks även i och med att olika analys-
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metoder användes till kvantitativa respektive kvalitativa artiklar (Forsberg & Wengström, 

2008). 

 

Varje artikel har genomgått kvalitetsgranskning utifrån granskningsmallar i Forsberg & 

Wengström (2008). Kvalitetsbedömningen gjordes författarnas egen poängsättning, där olika 

procentsatser bestämde graden av kvalitet. Enligt Forsberg och Wengström (2008) stärks 

trovärdigheten och tillförlitligheten för den här studien genom att exkludera artiklar med låg 

kvalitet. Artiklarna skulle vara antingen av medel eller hög kvalitet för att inkluderas och 

anses tillförlitliga, men den här studien använder sig bara av forskning av hög kvalitet. 

Artiklarna av Katz, Sidell & Komaromy (2001) och Main (2002) exkluderas på grund av låg 

kvalitet efter kvalitetsgranskningen, då de inte beskrev eller förklarade flera moment i sin 

forskning alls eller på ett adekvat sätt. 

 

Den här studien inkluderade artiklar från flera olika länder, så som Kanada, USA, Kina, 

Japan, Finland och Sverige. Enligt Willman, Stoltz & Bathsevani (2006) blir tillförlitligheten 

större om studien är gjord i en större och bredare population. Forsberg & Wengström (2008) 

menar att för att uppnå generaliserbarhet måste urvalet vara karakteristiskt för den population 

som den avser att mäta. Författarna till den här studien anser att generaliserbarheten är god i 

och med att studier från flera världsdelar har använts.   

Artiklarna till den här studien har läst och analyserats av författarna enskilt, så kallad 

författartriangulering har tillämpats. Triangulering förbättrar studiens resultat, då Forsberg & 

Wengström (2008) menar att resultatet stärks när författare använder triangulering. Enligt 

Willman, Stoltz & Bathsevani (2006) bör minst två författare oberoende av varandra läsa, 

granska och analysera artiklar för att få ett så objektivt resultat som möjligt. Att författarna i 

den här studien har satt sin egen förförståelse och sina föreställningar åt sidan gör att 

resultatet uppnår ett objektivt synsätt och resultaten bli så äkta och etiskt korrekta som 

möjligt. Författarna har valt artiklar som, utifrån våra kriterier, varit etiskt godkända vilket 

inte varit svårt att hitta. Författarna till den här studien tycker att det har varit svårt att lägga 

förförståelsen helt åt sidan, men har gjort detta i största möjliga mån, då författarens 

förförståelse kan vara ett hinder för objektiv och etisk tolkning.  

 

Trovärdigheten av den här studiens resultat stärks i och med att flera forskare har kommit 

fram till samma sak och det finns en överensstämmelse mellan flera artiklar, samt att metoden 

för studien är strukturerad och systematiskt gjord. Studiens resultat kan överföras till flera 
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olika yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård, då resultatet är talande för all vårdpersonal, 

samt att artiklarna är hämtade från flera olika länder och kan generaliseras till även länder 

utanför norden (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med den här studien var att undersöka vad närstående till patienter i ett sent palliativt 

skede behöver i mötet med sjukvårdspersonal. I resultaten framkom det att en öppen och ärlig 

kommunikation var av stor betydelse för de närstående för att de skulle känna sig delaktiga 

och välinformerade. God kommunikation bidrog också till ett ökat förtroende för 

vårdpersonalens kompetens. Att vårdpersonalen tog sig tid att informera närstående om 

patientens tillstånd och omvårdnad bidrog också till en tryggare miljö och till en större tillit 

till vårdpersonalen för de närstående. Genom ett lugnt och tillmötesgående bemötande av 

både patient och närstående upplevdes vårdpersonalen som empatisk och stödjande (Eriksson 

& Lauri 2000, Brajtman, 2003, Heyland, Rocker, O'Callaghan, Dodek & Cook, 2003, Royak-

Schaler et al., 2006, Shiozaki et al., 2005, Wong & Chan 2007, James, Andershed,  & 

Ternestedt, 2009, Heyland, Cook, Rocker, Dodek, Kutsogiannis, Skrobik, Jiang, Day & 

Cohen, 2010).  

 

Information visade sig vara viktigt för närstående (Eriksson & Lauri 2000, Royak-Schaler et 

al., 2006, Shiozaki et al., 2005, Wong & Chan 2007), då de kunde känna sig hjälpta om 

informationen som gavs var rak, tydlig och passande för deras situation (Royak-Schaler et al., 

2006. Shiozaki et al., 2005). Information rörande vad palliativ vård egentligen var (Royak-

Schaler et al., 2006. Shiozaki et al., 2005) samt information angående patientens symtom, 

behandling och döendets gång ansåg vara viktigt för de närstående (Eriksson & Lauri 2000, 

Brajtman, 2003). Att vara delaktig och mer insatt i vårdandet innebar att de kände sig hjälpta i 

sin situation samt att deras förvirring, ångest, oro och bekymmer minskade (Brajtman, 2003, 

Wong & Chan, 2007).  

Henderson (1982) menar att en människa som saknar kunskap är en människa i behov av 

omvårdnad. Utifrån behovsteorin har alla människor olika, kroppsliga och känslomässiga, 

behov som bör tillgodoses och att sjukvårdspersonal bör vara den som ser till att behoven blir 

tillvaratagna och tillfredställda. Henderson (1982) menar att sjukvårdspersonal bör undervisa 

såväl närstående som patient i en vårdande situation. Utifrån den här studiens resultat har det 

framkommit att närstående har behov av att få information. Resultaten visar genom att 

informera och undervisa närstående tillgodoses de närståendes behov, då informationen 
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visade sig underlätta deras situation. Henderson (1982) menar dock att människan i grunden 

är självständig och aktiv, men att en människa i ohälsa har svårt att själv tillgodose sig 

behoven. Vårdpersonalen bör därför stödja närstående att uppfylla sina behov, vilket kan ske 

genom att stödja dem att känna samhörighet och delaktig, samt att närstående får känna sig 

som en del av ett sammanhang. Resultaten visar att genom att hålla närstående informerade 

om patienten och omvårdnaden kommer närstående att känna sig delaktiga och som en del av 

ett sammanhang. Beck-Friis (1996) menar att informationen i en vårdande situation ska vara 

begriplig, nödvändig och anpassad utefter patientens eller närståendes behov. Att ge 

information som för de närstående är relevant och passande innebär att de får en chans att 

hantera och kontrollera sin livssituation, ge närstående en möjlighet att kunna göra 

nödvändiga val och fatta beslut samt få insikt om och förlika sig med sjukdomen och döden. 

Information är viktigt att ge, men det är även viktigt att vara engagerad och lyssna.  

 

Kommunikationen mellan vårdpersonal, patient och närstående visade sig i resultaten som en 

viktig byggsten för att uppnå förtroende och en god relation (Heyland, Cook, Rocker, Dodek, 

Kutsogiannis, Skrobik, Jiang, Day & Cohen, 2010). Språket som används vid 

kommunikationen måste anpassas så att inte för mycket medicinska termen hindrar 

förståelsen av informationen som ges. Enligt närstående bör vårdpersonal också ta hänsyn till 

varje närstående som egen individ då vissa inte vill ha information alls om exempelvis döden, 

och andra vill ha en öppen kommunikation om patientens tillstånd, men inte framför patienten 

(Royak-Schaler., et al, 2006, Shiozaki et al., 2005). Genom interaktion mellan närstående och 

vådpersonal kände sig de närstående sedda och de kände att deras information och kunskap 

om hur patienten önskade ha det den sista tiden i livet togs till vara på av vårdpersonalen 

(James, Andershed,  & Ternestedt, 2009, Shiozaki et al., 2005). För närstående var tidsbristen 

hos personalen ett hinder att uppnå den interaktiva kommunikationen. Närstående upplevde 

det som att vårdpersonalen varken tog sig tid att informera dem eller att de hade tid att ge 

patienten god omvårdnad (Royak-Schaler et al., 2006).  

Enligt Hendersons (1982) behovsteori ingår den i människans grundläggande behov att få 

känna sig delaktig, vara till nytta för andra samt att vara ömsesidigt beroende av andra 

människor. Det kan kopplas till den här studiens resultat genom att en god, öppen och ärlig 

kommunikation uppfyller alla dessa behov. Genom kommunikationen får de närstående känna 

sig delaktiga och väl informerade om patienten. Det innebär också att de får känna sig som en 

del i sammanhanget i sjukvårdsmiljön och inte bara som några gäster som kommer dit och 

hälsar på. Eftersom närstående är de som känner patienten bäst vill de gärna delge 
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vårdpersonalen sin kunskap om hur patienten önskar ha det sin sista tid i livet, och genom 

detta kan behovet av att känna sig behövda och viktiga i sammanhanget uppfyllas. Genom 

kommunikationen får även vårdpersonalen en uppfattning om hur de närståendes och 

patientens unika behov ser ut, och kan därefter utforma sitt arbete för att försöka uppfylla 

dem.   

 

Resultatet visade att i mötet med vårdpersonal ville närstående att personalen skulle vara 

tillmötesgående mot både närstående och patienten utefter deras behov. När 

sjukvårdspersonalen tog sig tid att svara på frågor och lyssna aktivt gav de närstående en 

känsla av att de brydde sig om dem och att sjukhusmiljön kändes mer personlig (James, 

Andershed & Ternestedt, 2009). Närstående ville bli hörda och sedda i sin sorg, och ville 

därför att det skulle finnas möjlighet att prata med vårdpersonalen i en lugn och trygg 

samtalsmiljö (Eriksson & Lauri 2000). Närstående vill att omvårdnaden ska ges med lugn, 

värme, tålamod och professionalism för att ge ett så bra bemötande som möjligt (Brajtman, 

2003). I många fall värderade närstående vårdpersonalens bemötande gentemot patienten 

högre än bemötandet som gavs gentemot mot dem (Heyland, Rocker,  O’Callaghan, Dodek, 

& Cook, 2003, Brajtman, 2003). 

Henderson (1982) menar att sjukvårdspersonal ska tillgodose både kroppsliga och 

känslomässiga behov hos varje unik människa. Teorin går att koppla till resultaten, då den 

föreslår hur vårdpersonal kan tillgodose och tillvarata behoven genom att ha 

inlevelseförmåga, lyssna aktivt, visa ödmjukhet, vara observant och visa förståelse för den 

andre, eftersom vårdpersonal har som uppgift att stödja även närstående. Resultaten visar att 

genom ett gott bemötande kan vårdrelationen kännas mindre hotfull och inge mer trygghet, 

samt att ett bra möte innebär att närstående känner sig mer välkomna och bekräftade. 

Närstående har i resultaten uttryckt ett behov av att bli sedda och hörda, vilket är viktigt att 

tillgodose då det visat sig vara betydelsefullt för upplevelsen av mötet.  

 

SLUTSATS 

Resultaten visar att närstående vill att sjukvårdspersonalen ska ta sig tid att informera, bemöta 

men framförallt kommunicera med de närstående på ett adekvat och individanpassat sätt. Den 

mest utmärkande orsaken till att närstående upplevde sig tillfreds med omvårdnaden som gavs 

deras nära i ett sent palliativt skede var att få känna sig delaktig i vårdandet. Närstående vill 

att informationen bör anpassas till varje situation, då de närstående har olika behov av 
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information. Närstående kände att öppen och ärlig kommunikation stärkte upplevelsen av ett 

mer personligt och empatiskt bemötande. Kommunikationen i mötet med vårdpersonal bidrog 

även till att de närstående kände sig mer delaktiga i beslutsfattningarna och omvårdnaden.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Författarna tycker att det finns ett behov av fortsatt forskning och utveckling inom området 

palliativ vård och närståendes behov. Delaktighet var en kategori som framkom i resultatet, 

men var inte närmre specificerat och behöver därför vidare forskning och fördjupning. I vilka 

områden vill närstående vara delaktiga i den basala omvårdnaden och hur delaktigheten 

påverkar patientens och närståendes upplevelse av sjukdomen och vårdande? För att studera 

området närmare kan forskaren använda sig av en kvalitativ ansats där ett strategiskt urval är 

att föredra, då det kan ge en så subjektiv bild av närståendes upplevelse som möjligt. 

Forskaren kan förslagsvis använda sig av en semistrukturerad intervjuguide, där vissa frågor 

är fasta samtidigt som intervjuaren kan ställa andra frågor utanför protokollet som kan vara 

relevanta för att få reda på individens upplevelse.  
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Sökning i Cinahl Datum: 30 Aug 2011 -  9 Sep 2011 

Sök nr. Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

S1 (MM ”Professional- 

family relations”) 

3054    

S2 (MM ”Terminal 

Care+”) 

19193    

S3 (MM “Terminally ill 

patients+”) 

3512    

S4 ”Encounter” 

 

3754    

S5 (MM ”Palliative 

care”) 

9023    

S6 (“MM Hospice 

care”) 

2544    

S7 S1 AND S2 (limits) 54 17 3 2 

S8 S1 AND S3 (limits) 11 11 1  

S9 S2 AND S4 (limits) 22 1   

S10 S1 AND S2 AND S4 1 1 1  

S11 S1 AND S5 (limits) 85 18 1 1 

S12 S5 OR S6 (limits) 2109    

S13 S9 AND S12 (limits) 77 1 1 2 

S14 *Family prospective 

AND end of life care 

NOT family 

caregivers (limits) 

12 12 4 2 

 

* = Fritextsökning  MM = Major concept + = explode   

(limits) = avgränsningskriterier: fulltext och publiceringsdatum 
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S2 Terminal care 36306    

S3 Terminally ill 

patients 

1196    

S4 Encounter 2897    

S5 Palliative Care 34550    

S6 S1 AND S2 (limits) 269 12 1 1 

S7 S1 AND S3 (limits) 65 4   

S8 S2 AND S4 (limits) 39    

S9 S1 AND S2 AND S4 

(limits) 

6    

S10 S1 AND S5 (limits) 342 8 1 1 
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Granskningsmall: Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. 

Stockholm: Natur och Kultur. 

Ja-svar ger 1 poäng. Nej-svar ger 0 p. Max 27 p.  
 
A. Syftet med studien? Väl beskrivet? (1 p.) 

Vilken kvalitativ metod har använts? Väl beskrivet? (1 p.) 

 

Är designen relevant för att besvara frågeställningen. 

 Ja □   (1 p.) Nej □  

 

B. Undersökningsgrupp  

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och exklusionskriterier ska vara 

beskrivna.)  

Ja □   (1 p.) Nej □  

 
Var genomfördes undersökningen? Väl beskrivet? (1 p.) 

 

Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? (1 p.) 

 

Vilken urvalsmetod användes? Väl beskrivet? (1 p.) 

□ Strategiskt urval  

□ Snöbollsurval  

□ Teoretiskt urval  

□ Ej angivet  

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk bakgrund.)  

Är undersökningsgruppen lämplig?  
Ja □   (1 p.) Nej □  

 

C. Metod för datainsamling  

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? (1 p.)  

Ja □  Nej □  

Beskriv:  

 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? (1 p.) 

Beskriv:  

 

Ange datainsamlingsmetod: (väl beskrivet = 1 p.)  
□ Ostrukturerade intervjuer  

□ Halvstrukturerade intervjuer  

□ Fokusgrupper  

□ Observationer  

□ Video-/bandinspelning  

□ Skrivna texter eller teckningar  

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?  

Ja □   (1 p.) Nej □  

 

D. Dataanaly 
Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  

Ange om:  

□ Teman är utvecklade som begrepp (1 p.) 

□ Det finns episodiskt presenterade citat (1 p.) 

□ De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna (1 p.) 

□ Svaren är kodade (1 p.) 

 

Resultatbeskrivning: 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  
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Ja □   (1 p.) Nej □  

 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?  

Ja □   (1 p.) Nej □  

 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  

Ja □  (1 p.) Nej □  

 

Finns stabilitet och överrensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?  

Ja □  (1 p.) Nej □ 

 
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  

Ja□   (1 p.) Nej□  

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av orginaldata, summering 

av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)?  

Ja □   (1 p.) Nej □  

 

E. Utvärdering  
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  

Ja □  (1 p.) Nej □  

 
Stöder insamlade data forskarens resultat?  

Ja □   (1 p.) Nej □  

 

Har resultaten klinisk relevans?  

Ja □   (1 p.) Nej □  

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  

Ja □  (1 p.) Nej □  

 

Finns risk för bias?  

Ja □  Nej □   (1 p.) 

 
Vilken slutsats drar författaren?  

 

Håller du med om slutsatserna?  

Ja □  Nej □  

Om nej, varför inte?  

 

Ska artikeln inkluderas?  

Ja □  Nej □ 
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Bilaga 3. Checklista för kvantitativa artiklar – kvasiexperimentella studier 
 

Granskningsmall: Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. 
Stockholm: Natur och Kultur. 

Ja- svar ger 1 p. Nej-svar ger 0 p. Max 17 p. 
 

A. Syftet med studien? Väl beskrivet? (1 p.) 

 
Är frågeställningarna tydligt beskrivna? (1 p.) 

 

Är designen lämplig utifrån syftet?  

Ja □   (1 p.) Nej □ 

 

B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? (1 p.) 

 

Vilka är exklusionskriterierna? (1 p.) 

 

Vilken urvalsmetod användes? Väl beskrivet? (1 p.) 

□ Randomiserat urval 
□ Obundet slumpmässigt urval 

□ Kvoturval 

□ Klusterurval 

□ Konsekutivt urval 

□ Urval ej beskrivet 

 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja □   (1 p.) Nej □  

 

Var genomfördes undersökningen? Väl beskrivet? (1 p.) 

 
Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? Väl beskrivet? (1 p.) 

 

C. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

 

Var reliabiliteten beräknad? 

Ja □  (1 p.) Nej □  

 

Var validiteten diskuterad?  

Ja □  (1 p.)  Nej □  

 

D. Analys 

Hur stort var bortfallet? 

 

Fanns en bortfallanalys? 

Ja □   (1 p.) Nej □ 

 

Var den statistiska analysen lämplig?  

Ja □   (1 p.) Nej □  

Om nej, varför inte? 

 

Vilka var huvudresultaten? 

 
Erhölls signifikanta skillnader? Är det väl beskrivet? 

Ja □   (1 p.) Nej □  

Om ja, vilka variabler? 

 

Vilka slutsatser drar författaren? 

Instämmer du?  
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Ja □   (1 p.) Nej □  

 

E. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population?  

Ja □   (1 p.) Nej □  

 

Kan resultaten ha klinisk betydelse?  

Ja □  (1 p) Nej □  

 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja □  Nej □ 
Motivera varför eller varför inte. 
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Bilaga 4. Artikelmatris 

Nr 

 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 

 

 

Brajtman, S. 

 

(2003) 

 

Kanada 

Pallative Medicine: The 

impact on the family of 

terminal restlessness and 

its management. 

Att undersöka och 

beskriva hur terminal 

rastlöshet påverkar 

familjen och hur familjen 

hanterar den. 

Kvalitativ studie, fenomenologisk 

design. Först fokusgrupper där 

sjukvårdspersonal intervjuades och 

en grupp med närstående, dessa 

ligger till grund för de 20 

individuella semistrukturerade 

intervjuerna. 

Resultaten visade att familjerna behövde 

kommunikation och att de kände sig 

ambivalenta. Dem behövde information, 

finkänslighet och respekt. 

23/27 = 

85% 

Hög 

2 

 

Eriksson, E & Lauri, 

S 

 

(2000) 

 

Finland 

European Journal of 

Cancer Care: 

Informational and 

emotional support for 

cancer patients’ relatives. 

Att undersöka vad 

cancerpatienters släktingar 

tänker om 

sjukvårdspersonals 

agerande vid givande av 

information och 

emotionellt stöd. 

Kvantitativ studie. 168 närstående 

till patienter fick fylla i ett 

frågeformulär som ligger till grund 

för analysen. 

Det var viktigt att informera närstående om 

patientens sjukdom men bara 1/3 av de 

närstående fick sådan information. Närstående 

prioriterade information framför emotionellt 

stöd. 

17/17 = 

100% 

 

Hög  

 

 

3 Heyland, D., Cook, 

D., Rocker, G., 
Dodek, P., 

Kutsogiannis, D., 

Skrobik, Y., Jiang, 

X., Day, A & Cohen, 

R 

 

(2010) 

 

Kanada 

Canadian Medical 

Association Journal: 
Defining priorities for 

improving end-of-life 

care in Canada. 

Att identifiera vilka 

aspekter som vid vård i 
livets slutskede bör 

prioriteras för att förbättra 

vården. 

Kvantitativ metod där 361 

patienter och 193 
familjemedlemmar intervjuades, 

svarade på frågeformulär samt 

deltog i fokusgrupper.   

Patienterna ville känna sig mer fridfulla inför 

döden, prata mer om känslor, ha bättre kontakt 
och tillgänglighet till vårdpersonalen samt att 

kommunikationen skulle vara tydlig och att 

vårdpersonalen skulle ta sig tid att lyssna. 

Anhöriga hade samma önskemål samt att de ofta 

ville ha information om patientens tillstånd. 

15/17 = 

88% 
 

Hög 
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4 Heyland, D., Rocker, 

G., O’Callaghan, C., 

Dodek, P. & Cook, 

D. 

 

(2003) 

 

Kanada 

Ethics in 

cardiopulmonary 

medicine: Dying in the 

ICU – Perspectives of 

Family Members 

Att beskriva 

familjemedlemmars syn på  

vården av kritiskt sjuka 

patienter som dött på en 

intensivvårdsavdelning. 

Kvantitativ studie, prospektiv. 

Frågeformulär skickades ut till en 

vald familjemedlem där patienten 

hade vårdats och dött på 

intensivavdelningen. 256 

frågeformulär med svar skickades 

tillbaka och fick delta i studien.   

Majoriteten av familjemedlemmarna var i det 

stora hela nöjda med vården i livets slutskede. 

Det visade sig vara viktigt att adekvat 

kommunikation, bra beslutsfattande samt respekt 

och medkänsla visades för både patienten och 

familjerna för att familjerna skulle känna sig 

tillfreds med vården. 

14/17 = 

82% 

 

Hög 

5 James, I., 

Andershed, B. & 
Ternestedt, B-M. 

 

(2009) 

 

Sverige 

Qualitative Health 

Research: The encounter 
between informal and 

professional care at the 

end of life. 

 

Syftet var att erhålla och 

beskriva fördjupad 
kunskap om 

anhörigvårdares 

upplevelser av 

bemötandet, på sjukhus, 

mellan informell och 

professionell vård i livets 

slutskede. 

Kvalitativ studie med 

hermeneutisk metod. 27st 
anhörigvårdare intervjuades enskilt 

efter bortgången av deras anhöriga. 

Anhörigvårdare har praktisk kunskap om hur 

patienten bör vårdas, men denna kunskap 
noterades eller användes inte av 

sjukvårdspersonalen. 

24/27 = 

88% 
 

Hög 

6 Royak-Schaler, R., 

Gadalla, SM., 

Lemkau, JP., Ross, 

DD., Alexander, C & 

Scott D.  
 

(2006)  

 

USA 

Oncology Nursing 

Forum: 

Family perspectives on 

communication with 

healthcare providers 
during end-of-life cancer 

care. 

Syftet var att bedöma 

vårdpersonalens  förmåga 

att kommunicera med 

palliativa patienter och 

deras familj gällande livets 
slutskede och hospicevård 

.Ur ett familjeperspektiv. 

Kvalitativ studie, men liten 

kvantitativ del. 24 st 

familjemedlemmar svarade på 

frågeformulär samt diskuterade i 

fokusgrupper. 

Hur nöjda de närstående var med vården i livets 

slutskede berodde på kvalitén på 

kommunikationen mellan patienter, 

familjemedlemmar och sjukvårdspersonal. 

22/27 = 

81% 

 

Hög 

7 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 utforska varför sörjande 

familjer var missnöjda med 

specialiserad palliativ 

slutenvård. 

En kvalitativ studie där 

frågeformulär skickats ut till 1225 

sörjande familjemedlemmar där 

patienten dött på en palliativ 

avdelning i Japan. 22 familjer 

valdes slutligen ut. 

Familjerna var i huvudsak missnöjda med bristen 

på stöd rörande upprätthållande av hoppet, brist 

på respekt för integriteten, brister i kvaliteten på 

vården och utrustningen, brist på tid från 

vårdpersonal, för lite information om vården på 

en palliativ avdelning samt familjernas 

ekonomiska och praktiska påfrestningar. 

22/27 = 

81% 

 

Hög 
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8 Wong, M-S & Chan, 

S 

 

(2007) 

 

Kina 

Journal of Clinical 

Nursing: The experiences 

of Chinese family members 

of terminally ill patients - 

a qualitative study. 

Att beskriva och förstå 

upplevelser hos kinesiska 

familjemedlemmar till en 

terminalt sjuk patient i 

livets slutskede på en 

palliativ avdelning. 

En kvalitativ studie med 

fenomenologisk metod. 

Semistrukturerade intervjuer med 

20 familjemedlemmar. 

Familjemedlemmarna sökte information och 

emotionellt stöd från sjuksköterskor. Familjerna 

ville försäkra sig om att deras nära hade fått god 

vård och var smärtlindrade. Det var viktigt för 

närstående att få vara närvarande vid bortgången. 

25/27 = 

93% 

 

Hög 
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