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Sammanfattning  
Syftet med studien var att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder närstående uppfattar som 

viktiga för att deras anhörig ska få en värdig död. Studien genomfördes som en 

litteraturöversikt och litteratur söktes i databaserna Elin, Cinahl och Pubmed. Femton 

vetenskapliga artiklar varav både kvalitativa och kvantitativa valdes, granskades och 

sammanställdes. I resultatet framkom sex kategorier: symtomkontroll, vårdmiljö, 

kommunikation, delaktighet, efter döden och andlighet. För att befrämja en värdig död var 

symtomkontrollen av vikt då lidandet skapar stress hos närstående. I vårdmiljön var det 

viktigt med avskildhet, lugn och ro och möjlighet för närstående att närvara . I 

kommunikationen var det viktigt att vara tydlig, uppriktig och upprepande . Även vänlighet 

och engagemang från vårdpersonalen hade stor betydelse. Det var av vikt att närstående och 

patient var delaktiga i vård och behandling men fick inte belastas med för stort ansvar. Efter 

döden behövde närstående få god tid att ta farväl. Ett uppföljande möte kunde hjälpa till att 

reda ut missförstånd som uppkommit under patientens sista tid i livet. Andlig styrka hos 

närstående kunde innebära att även i sorg och saknad fanns hoppet kvar. Det var av vikt att 

alla jobbade mot samma mål och att närstående blev delaktig i vården av dess anhörig. För att 

närstående till en döende eller avliden patient skulle uppleva att döden var värdig behövdes en 

sammantagen helhet i omvårdnaden.  

 

 

Nyckelord: Livets slut, Närstående, Omvårdnad, Värdighet  

Keywords: Dignity, End of life, Nursing, Relative 
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Inledning 
 
Döendet  
 
Det finns tre olika betydelser av begreppet att dö, dessa innefattar döendet, händelsen död och 

tillståndet död. Döendet kan betraktas som en process som varierar från en kortare till en 

längre period. Idag beräknas majoriteten (cirka 80 procent) av dem som dör dö den 

långsamma döden. Trots detta är kunskaperna bristfälliga om hur människors sista tid 

gestaltar sig och vilken vård de får. Personer som dör hastigt till exempel av akut hjärtinfarkt 

omfattas inte av den palliativa vården, men det är viktigt att personalen visar ett palliativt 

förhållningssätt till de närståendes behov (Statens offentliga utredningar [SOU], 2001:6).  

 

När en människa får besked om att hon har en livshotande sjukdom är det inte bara hon själv 

utan också hennes närmaste som hamnar i kris. Det finns människor som har svårt att ta till 

sig budskapet och många behöver flera informerande samtal. Att en närstående medvetet eller 

omedvetet väljer att inte acceptera verkligheten kan bero på flera orsaker. Han eller hon vill 

kanske skona den sjuke, har en oförmåga att hantera situationen eller känner rädsla för att 

någon älskad ska lämna en (von Otter & Pihlblad, 1996) .   

 

Det är vanligt att såväl allvarligt sjuka patienter och deras närstående upplever stress vid 

inläggning på vårdavdelning eller intensivvårdsavdelning. Känslor som rädsla, ångest och 

hjälplöshet är vanliga. Sjuksköterskor kan uppleva det som påfrestande att lämna information 

om dåliga nyheter till närstående, i synnerhet när det handlar om patientens nära förestående 

död (Stayt, 2008).  

 

Fridh, Forsberg och Bergbom (2009b) menar att sjuksköterskan kan medverka till att de 

närståendes minne av den döendes sista stund blir lugnt och värdigt trots tidigare lidande och 

närvaro av högteknologisk utrustning. Närståendes tillfredsställelse med vården i livets slut är 

starkt associerad med kvaliteten på omvårdnaden som tillhandahålls av sjuksköterskan. 

Sjuksköterskor har en gemensam vision av att patientens sista tid i livet ska domineras av en 

strävan efter att erbjuda en värdig vård och när närstående är närvarande, att ge dem ett 

bestående minne av sin älskades död som en värdig händelse.   
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Sjukvårdens uppgift 
 
Enligt Socialstyrelsen (1992:2) är sjukvårdens uppgift inte att påskynda eller förlänga döendet 

utan att hjälpa den sjuke att få avsluta sitt liv med så lite smärta och ångest och under så 

värdiga former som möjligt. Det är i detta skede som beslut ibland måste fattas om att avstå 

från eller avsluta livsuppehållande åtgärder.  De närståendes uppfattning skall alltid inhämtas 

men de skall inte belastas med eget ansvar om beslut om livsuppehållande åtgärder i livets 

slutskede. Deras behov av omtanke, stöd och hänsyn skall alltid tillgodoses. Tschann, 

Kaufmann och Micco (2003) har visat att få patienter i livets slutskede, (mellan tre procent 

och 23 procent) har diskuterat sina åsikter om livsuppehållande behandling med sin läkare 

medan de fortfarande kunnat uttrycka sina önskemål. Vid tiden för beslut om avbrytande av 

livsuppehållande behandling är patienten oftast inte längre kapabel att vara delaktig i beslutet. 

Det är vanligare att diskutera dessa frågor med närstående. De flesta beslut angående 

patientens livsuppehållande behandling tas i samråd mellan närstående och läkare men i vissa 

fall fattas beslutet enbart av läkaren.  

 

Enligt Goldsteen et al. (2006) ställer mötet med personer som är döende stora krav på 

sjuksköterskors förhållningsätt mot patienten och dess närstående. För att åstadkomma en god 

omvårdnad av dessa patienter krävs det att patienten blir sedd och behandlad med respekt. Det 

är viktigt att döden görs till något meningsfullt för alla som är inblandade. I SOU (2001:6) 

står även att närståendes situation när det gäller information och delaktighet är av avgörande 

betydelse för deras fortsatta sorgearbete och fortsatta hälsa.  

Peterson et al. (2010) menar att sjuksköterskor ofta får ta lika mycket ansvar för de närstående 

som för patienterna. Ibland kan brist på erfarenhet leda till svårigheter att ge stöd i situationer 

som sjuksköterskan inte själv upplevt. Det kan vara svårt att hålla professionell distans till 

patienten och dess närstående. Det händer även att sjuksköterskor får medla i konflikter 

mellan närstående till exempel när det handlar om att välja mellan behandlingsalternativ eller 

att avstå från dessa. 

 

Palliativ vård 
 
Palliativ vård syftar till en aktiv helhetsvård av hela människan och dennes närstående under 

vägen fram till döden. Enligt World Health Organisation är det övergripande målet med 

palliativ vård att uppnå bästa möjliga livskvalitet för patienten och dennes familj utan att vare 

sig förlänga patientens liv eller att påskynda dennes död. I den palliativa vården måste 
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patienten och dess närstående betraktas som en enhet ur vårdsynpunkt. Ibland kan stödet till 

de närstående vara mest angeläget och de som kan ge bäst stöd till den sjuke. Vårdpersonalen 

är inriktad på att rädda liv och insikten om att ett liv inte kan räddas kan ibland kännas som ett 

misslyckande. Därför kan närstående och personal ha olika uppfattningar om när slutet närmar 

sig. (SOU 2001:6) 

 

Värdighet 
 
Varje människa har en oantastlig integritet som inte får kränkas och har därför rätt till en 

värdig vård. Människovärdet har två komponenter: den ontologiska (från grekiskan to on = 

tillvarons egentliga grund) och den etiska. Det ontologiska begreppet innebär att människans 

egenvärde är knutet enbart till att hon finns till och har inget att göra med vad hon har eller 

vad hon gör. Den etiska innebörden handlar om att det egna människovärdet beaktas och 

bekräftas av andra. Människovärdet kan hotas av en värdeblindhet som beror på att värde 

kopplas samman med vinst. Detta kan leda till att vissa patienter kan betraktas som mer värda 

och får en bättre vård. Ju mindre värde en person upplevs ha för andra desto viktigare är det 

att värna om hennes människovärde (SOU 2001:6). 

 

Enligt Edlund (2002) kan människovärdet ses som en absolut och en relativ värdighet. Den 

absoluta värdigheten är given människan genom skapelsen och kan därför inte berövas henne. 

Denna innefattar såväl en frihet som ett ansvar och plikt att tjäna andra. Den relativa 

värdigheten kan ses som en inre etisk och en yttre estetisk värdighet. Den relativa värdigheten 

kan kränkas med förlorad värdighet som följd. Människan anstränger sig för att återupprätta 

sin värdighet genom att försöka närma sig kärnan, den absoluta värdigheten. Värdighet är 

även ett grundbegrepp inom vårdvetenskapen. Utan värdighet i handling och i bemötande av 

varje enskild människa försvinner vårdandet. Syftet med vårdande är att hjälpa patienten till 

välbefinnande och en inre växt som kan förverkligas genom att upprätthålla värdigheten. 

 
 

Lidande  
 
Lidandet i livets slutskede innebär inte bara fysisk smärta utan även psykiskt, socialt, andligt 

och existentiellt lidande. För de närstående kan det psykiska och sociala lidandet i livets slut 

betyda rädsla inför att förlora någon som står nära och oro över hur de ska klara sig 

emotionellt och ekonomiskt utan den döde. Det andliga och existentiella lidandet är ofta 
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försummat i vården och handlar om livets mening, guds existens och om livet efter detta. Hit 

hör också funderingar om misslyckanden och missade chanser, att ångra både det som gjorts 

och inte gjorts tillsammans (SOU 2001:6). 

 

Enligt Longaker (1999) finns både nödvändigt och onödigt lidande. Det nödvändiga lidandet 

är ofrånkomligt och drabbar en människa under livets gång i form av kriser och förluster av 

nära och kära. Genom att förlika sig med smärtan och acceptera den kan människan växa och 

övervinna lidandet. I samband med döendet uppkommer ibland onödigt lidande då närstående 

håller sig kvar vid den döende och vägrar att släppa taget. När de närstående inte får det stöd 

de så väl behöver läggs en stor börda på den döende som då får ta på sig deras smärta. Det är 

också vanligt att vårdpersonal saknar utbildning i smärtlindring och att den döende patienten 

då inte blir trodd vilket leder till undermedicinering. Lidandet skapas av svårigheten att 

acceptera smärtan och vår ångest över att förlora hoppet. 

 

 
Problemformulering 
 

I samband med döden på sjukhus eller i särskilt boende möter personalen i de flesta fall 

närstående. Det kan många gånger vara svårt att veta vad de närstående anser som viktigt för 

att döden uppfattas på ett värdigt sätt. Med denna studie avses att klargöra vad personalen kan 

bidra med genom adekvata omvårdnadsåtgärder för den döende patienten och dess 

närstående.  

 
Syfte  
 

Syftet med studien var att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder som närstående uppfattar som 

viktiga för att deras anhörig ska få en värdig död. 

 

Frågeställning  
 
Vilka omvårdnadsåtgärder upplever närstående som viktiga i livets slutskede? 
 
Definition av centrala begrepp  
 
Med närstående avses i detta fall den eller de personer som står patienten närmast. 
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Metod 
 
Design  
 
Studien genomfördes som en litteraturöversikt 
 
Urval av litteratur 
 
Sökningen genomfördes i databaserna CINAHL och Pubmed och sökmotorn ELIN under 

sökorden death, dignified death,  end of life, family, next of kin, nursing care , palliative care, 

perception, relatives och right to die. Sökningen begränsades till åren mellan 2000 och 2010 

och till de studier som var gjorda inom slutenvården eller på särskilt boende. Artiklarna skulle 

vara publicerade i vetenskaplig tidskrift, vara skrivna på engelska eller svenska samt 

förekomma i fulltext.  

Inklusionskriterier var att studiernas skulle behandla döden och närstående. 

Exklusionskriterier var studier gjorda där de närstående var den döde eller döendes föräldrar 

och studier som behandlade aktiv dödshjälp. Enligt Polit och Beck (2008) ses resultatet i 

litteraturstudier som sekundärkällor och därför fick även denna typ av artiklar exkluderas. 

 

Tillvägagångssätt  
 
Litteratursökningen genomfördes genom att först översätta de svenska sökorden till engelska. 

Detta gjordes på Karolinska Institutets sida för svenska MeSH. Därefter kontrollerades 

sökorden med de använda databasernas indextermer. Sökningen gjordes därefter tillsammans. 

Vid sökning med endast ett sökord erhölls ett stort antal artiklar och sökningen begränsades 

därefter genom att använda Boolerska sökoperationer (William, Stoltz och Bahtesvani, 2006, 

Forsberg& Wengström, 2003). Sökorden kombinerades på olika sätt med varandra och antalet 

sökresultat minskade samtidigt som artiklarnas titlar och abstrakt tenderade att motsvara 

studiens syfte. 

 

En del av litteratursökningen genomfördes genom fritextsökning med sökkombinationen 

dignified death eftersom denna kombination stämmer överens med studiens syfte. Denna 

kombination gav tyvärr mest sökresultat som behandlade aktiv dödshjälp. Den engelska 

MeSH-termen för värdig död är right to die och även den sökningen resulterade i artiklar om 

aktiv dödshjälp och därför fick de flesta exkluderas från arbetet. 

Resultatet av litteratursökningen redovisas i Tabell 1 
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Tabell 1 Resultat av artikelsökning 
Cinahl 100906           

Söknr Sökord Antal träffar Antal lästa 
abstracs 

Antal lästa 
artiklar 

Antal valda 
artiklar 

1 Family* 2679 0 0 0 
2 Death* 1713 0 0 0 
3 Nursing  care* 3868 0 0 0 
4 Perception* 971 0 0 0 
5 Palliative care* 565 0 0 0 
6 End of life 547 2 1 0 
7 Relatives* 303 0 0 0 
8 Dignified death 45 3 2 2 
9 1 AND 2 226 3 0 0 

10 1 AND 4 159 1 0 0 
11 1 AND 6 457 4 3 2 
12 5 AND 7 82 2 1 1 
13 6 AND 7 42 5 2 0 
14 7 AND 3 63 5 0 0 
15 Next of kin and 6 7 4 2 2 

  
Pubmed 100906           

Söknr Sökord Antal träffar Antal lästa 
abstracs 

Antal lästa 
artiklar 

Antal valda 
artiklar 

1 Family* 5136 1 1 1 
2 Death* 4980 0 0 0 
3 Nursing  care* 5472 0 0 0 
4 Perception* 2638 0 0 0 
5 Palliative care* 827 0 0 0 
6 Relatives* 554 3 0 0 
7 End of life 315 1 0 0 
8 Right to die* 34 6 2 1 
9 1 AND 2 572 1 0 0 

10 2 AND 5 182 3 0 0 
11 1 AND 7 192 5 1 1 
12 6 AND 7 15 2 0 0 
13 7 AND 3 133 0 0 0 
14 7 AND 4 36 3 1 1 

  
Elin 100906           

Söknr Sökord Antal träffar Antal lästa 
abstracs 

Antal lästa 
artiklar 

Antal valda 
artiklar 

1 Family* 335800 0 0 0 
2 Death* 188801 0 0 0 
3 Nursing  care* 6204 0 0 0 
4 Perception* 123684 0 0 0 
5 Palliative care* 6622 0 0 0 
6 Relatives* 15608 0 0 0 
7 End of life 6532 0 0 0 
8 Right to die* 294 0 0 0 
9 1 AND 2 10017 2 1 1 

10 2 AND 5 839 3 0 0 
11 1 AND 7 996 2 0 0 
12 6 AND 7 163 4 2 2 
13 7 AND 3 79 2 1 1 
14 7 AND 4 87 3 0 0 
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Analys 
 
Artiklarna som hittades har granskats med hjälp av granskningsmallar (bilaga 1 och 2) 

framtagna av Willman et al. (2006) och Forsberg och Wengtröm (2003).  

Granskningsmallarnas frågor skulle besvaras med ja eller nej. Mallen för den 

kvantitativa mallen hade 29 frågor och den kvalitativa hade 25 frågor. Hur många ja-svar 

studien fick bedömde artiklarnas kvalitet. Poängsumman räknades om till procent av den 

totala möjliga poängsumman, där 80-100 procent gav hög kvalitet, 70-79 procent gav 

medelkvalitet och 60-69 procent gav låg kvalitet. (Willman et al., 2006).  I Tabell 2 redovisas 

kvalitetsnivån relaterad till antal artiklar och ansats.  

Enligt Backman (1998) innebär analysen att data ges en ändamålsenligt och tolkningsbar form 

för att ge överskådlighet och systematik. Polit och Beck (2008) menar att tolkningen är en 

process för att skapa klarhet av innebörden i materialet. Tolkningen kan också ge en anvisning 

om hur resultatet kan omsättas i den kliniska verksamheten.   

Läsningen av artiklarna delades upp mellan uppsatsförfattarna, som ansvarade var för sig att 

skapa en förståelse och känsla för innehållet i texten. Texter som motsvarade studiens syfte i 

artiklarna markerades och togs ut för analys. De markerade delarna i artiklarna lästes igenom 

och färgkodades för att hitta ett mönster och sedan kategoriserades dessa för att bilda 

underrubriker. I samband med resultatredovisningen lästes samtliga artiklar igenom än en 

gång för att eventuellt hitta ytterligare material. Uppsatsförfattarna skiftade artiklarna 

sinsemellan för att utesluta eventuella översättningsfel och att viktiga fakta gått förlorad. En 

sammanställning av artiklarna som valdes ut redovisas i Tabell 3 

 
Forskningsetiska aspekter 

Avsikten var att behandla artiklarna och dess resultat objektivt och återge resultatet så 

sanningsenligt och korrekt som möjligt samt att återge citat ordagrant . 
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Tabell 2. Kvalitetsnivå relaterad till antal artiklar och ansats. 
Kvatitetsnivå Ansats 
 Kvalitativ Kvantitativ 

 
 n = % n = % 

 
Hög                                                 9             90             4             80 
Medel             1             10             1                20 
Låg              0             0             0             0 
 

 

Tabell 3. Resultatsammanställning 
Författare 
/År 
/land  

Titel  Deltagare 
n = 

Syfte Metod 
/datainsamling 
/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Andersson et al. 
2010  
Sverige  

The experience 
of being next of 
kin to an older 
person in the last 
phase of life 

17 
11 kvinnor 
6 män 

Att undersöka 
upplevelserna hos 
närstående till en 
äldre person i 
livets slut. 

Kvalitativa 
intervjuer öppna 
frågor 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Den närstående är 
ett troget sällskap 
intill det 
oundvikliga slutet. 
Fokuserar på den 
döendes behov. 

23/25 
Hög  

 
 
 
 
Biola et al. 
2007 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beckstrand   
et al. 
2006 
USA 

 
 
 
 
Physician 
communication 
with family care 
givers of long-
term care 
residents at the 
end of life 
 
 
 
 
Providing a 
”good death”: 
critical care 
nurses 
suggestions for 
improving end-
of-life care 

 
 
 
 
440 närstående        
(34% bortfall) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
861 (39% 
bortfall) 
 

 
 
 
 
Att ta reda på  
närståendes 
uppfattning av 
kommunikation 
mellan läkare och 
närstående 
 
 
 
 
 
Att samla in 
förslag från 
sjuksköterskor för 
att förbättra 
vården i livets 
slutskede på en 
IVA avdelning 
 
 
 

 
 
 
 
Kvantitativ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ  
Utskick med 72 
öppna frågor med 
möjlighet till 
kommentarer och 
förslag 

Information av 
läkaren om den 
döendes tillstånd. 
 
Närstående som 
träffat läkaren och 
förstått 
informationen om 
att deras anhörig 
är döende 
uppfattar vården 
som bättre 
 
 
 
Hinder för god 
död är dålig 
kommunikation 
och orealistiska 
förväntningar. 
Möjlighet för en 
god död är 
närvaro  och 
avbryta smärtsam 
behandling, samt 
bättre utbildning. 

 
 
 
 
25/29 
Hög 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19/25 
Medel  

 
Fridh et al 
2007 
Sverige  
 
 
 
 
 
 
Frid et al. 
2007 
Sverige 
 
 
 
 
 
 
Hawker et al 

 
End-of-life care 
in intensive care 
units – family 
routines and 
environmental 
factors 
 
 
 
Close relatives 
experiences of 
caring and of the 
physical 
environment 
when a loved 
one dies in an 
ICU 
 
End of life care 

 
74 IVA-enheter         
av 80 möjliga 
 
 
 
 
 
 
 
17 närstående 
till 15 avlidna 
 
 
 
 
 
 
 
51 närstående 

 
Att utforska 
miljöfaktorer när 
patienter dör på 
svenska IVA samt 
att beskriva rutiner 
av vikt för 
familjemedlemmar 
i denna situation. 
 
Att utforska 
närståendes 
erfarenheter av 
vård och 
miljöfaktorer när 
en familjemedlem 
dör på en IVA 
avdelning. 
 
Att ta reda på 

 
Kvalitativ  
Frågeformulär 
med både öppna 
och slutna frågor 
samt frågor med 
plats för 
kommentar 
 
 
Kvalitativa 
intervjuer 
Fenomenologisk 
hermeneutisk 
metod 
 
 
 
 
Kvalitativ 

 
Problem med brist 
på enskildhet på 
IVA och rutiner 
för uppföljande 
samtal efter döden 
 
 
 
 
Att konfronteras 
med hotet om 
förlust. Att vaka 
vid en dödsbädd, 
att möta döden 
och att försonas 
 
 
 
Jämförelse mellan 

 
22/25 
Hög  
 
 
 
 
 
 
 
20/25 
Hög 
 
 
 
 
 
 
 
23/25 
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2006 
England  
 
 

in community 
hospitals: the 
perceptions of 
bereaved family 
members 
 
 
 

40 kvinnor 11 
män 

närståendes 
uppfattning av 
kvalitén på vården 
i livets slut på ett 
sjukhus. 

semistrukturerade  
intervjuer 
 
 

större sjukhus och 
mindre. De 
närstående 
uppskattade att 
känna igen 
personalen och få 
svar på frågor 

Hög 
 

       
Herbert et al 
2009 
USA 

Preparing family 
care givers for 
death and 
bereavment. 
Insights from 
cargivers of 
terminally ill 
patients 

33 Att ta reda på 
vilka faktorer 
närstående tror är 
viktiga för att 
förbereda sig på 
död och sorg. 

Kvalitativ  
Konstant 
jämförande metod. 
Etnografiska 
intervjuer och 
fokusgrupper 
 

Att utforma en 
modell som kan 
hjälpa anhörig-
vårdare att 
förbereda sig för 
död och sorg 

22/25 
Hög 
 
 
 
 
 
 
 

       
Jackson et al 
2010 
Storbritannien 

Views of 
relatives, career 
and staff om end 
of life care 
pathways 

70 Inget tydligt syfte 
beskrivet 

Kvantitativ 
Semistrukturerade 
intervjuer 

Berkriver 
närståendes, 
vårdares och 
personalens 
upplevelse när en 
patient flyttas till 
sjukhus inom de 
48 sista timmarna 
i livet 

20/25 
Hög 

Kjerulf et al. 
2006 
Canada 
 

Family 
perception of end 
of life care in an 
urban ICU 

51 (66% 
bortfall) 

Att undersöka om 
närstående ansåg 
att målen för 
vården uppfylldes 

Kvantitativ 
Frågeformulär 
med skala 0-5 

Närstående önskar 
information om 
tillstånd och 
kontinuitet bland 
personalen. 
Missnöjda att 
läkaren inte tog 
sig tid. 
 

19/25 
Medel  
 
 
 
 
 
 
 

Miettinen el al 
2001 
Finland 

The contribution 
of “good” 
palliative care to 
quality of  life in 
dying patients 
family members 
perception 
 

9 st närstående Att ta reda på 
vilka 
uppfattningar 
närstående har av 
vilka delar som är 
viktiga för att det 
skall bli god 
kvalitet på livet i 
ett palliativt 
stadium. 
 

Kvalitativ 
Fenomenografisk 
metod 

Beskriver de 
viktigaste delarna 
i en palliativ vård, 
sätt att  leva, 
värdighet och  
professionell vård 

21/25 
Hög 

Natan  et al 
2010  
Israel 

End of life needs 
as percieved by 
terminally ill 
older ault 
patients, family 
and staff 

451 personer 
varav 
58 närstående 

Att jämföra 
sjuksköterskor, 
närståendes och 
läkares 
uppfattning om 
vad som är 
viktigast i vården I 
livets slut. 
 

Kvantitativ 
Beskrivande cross-
sectional study 

Jämför de 
viktigaste behoven 
i livets slut för 
äldre sjuka vuxna. 
Riktar sig till 
patienter, 
närstående och 
personal 

24/29 
Hög 
 

Nordgren & 
Olsson 
2004 
Sverige 

Palliative care in 
a coronary care 
unit: a qualitative 
of physicians and 
nurses 
perception 

9 varav 7 
sjuksköterskor 
och två läkare 

Att beskriva och 
förstå läkares och 
sjuksköterskors 
uppfattning om 
deras 
arbetsrelation och 
om den palliativa 
vården på en 
avdelning för 
hjärtpatienter 
 

Kvalitativa 
intervjuer  
Jämförande mellan 
yrkeskategorier 

Att förstå läkares 
och 
sjuksköterskors 
uppfattning om 
deras 
arbetsrelation och 
om den palliativa 
vården 

22/25 
Hög  

Spichiger 
2008 
Schweiz 
 
 
 
 

Living with 
terminal illness: 
patient and 
family 
experiences of 
hospital end-of-
life care 

10 patienter och 
deras nätstående 
 
 
 
 
 

Att undersöka 
döende patienters 
och närståendes 
upplevelser av 
vården I livets 
slutskede på 
sjukhus 

Kvalitativa 
intervjuer med 
patient och 
närstående 
 
 
 

Sjukhusvistelse 
upplevdes olika, 
som fängelse eller 
himmel. 
Vårdpersonalens 
skicklighet eller 
brist på sådan 

21/25 
Hög 
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Spichiger 
2009 
Schweiz 
 
 
 

 
 
 
Family 
experiences of 
hospital end-of-
life care in 
Swizerland: a 
interpretive 
phenomono-
logical study 
 
 
 

 
 
 
10 patienter och 
deras närstående 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Att beskriva 
närståendes unika 
upplevelser av 
vården i livets 
slutskede 
 

 
 
 
Kvalitativ 
Fenomenologisk  
intervjuer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

påverkade 
upplevelsen 
 
Närstående led 
med sina kära. 
Patientens 
välbefinnande var 
av högsta prioritet 
och det var 
utmattande att 
vara närvarande 
hela tiden 
 
 
 

 
 
 
21/25 
Hög 

Wilson et al. 
2006 
USA 

Dignified dying 
as a nursing 
phenomenon in 
the Unites States 

281 (68% 
bortfall) 

Att bekräfta 
konceptet värdig 
död och att 
identifiera 
sjuksköterskors 
interventioner att 
befrämja en värdig 
död. 
 

Kvantitativ  
Frågeformulär 
skickades via mail 

Fem kategorier 
framkom för 
befrämjandet av 
en värdig död. 
Symtomkontroll, 
kommunikation, 
närståendevård, 
andligt stöd och 
miljöfaktorer. 

24/29 
Hög  

       
 
 

 

Resultat 
 

Efter artikelanalysen kunde sex kategorier skapas. Dessa redovisas i Tabell 4 

 

Tabell 4. Översikt av funna kategorier 
Kategorier 

Symtomkontroll 

Vårdmiljö 

Kommunikation 

Delaktighet 

Efter döden 

Andlighet 

 

Symtomkontroll  
 
För att befrämja en värdig död är symtomkontrollen av vikt. Den innefattar bland annat 

smärtlindring, lindrande av lidande, avslappningsteknik, personlig vård, lägesförändring i 

sängen och massage (Wilson, Coenen & Doorenbos, 2006). Andersson, Ekwall, Hallberg och 
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Edberg (2009) skriver att döden ofta sågs med lättnad då de sett sina anhöriga lida en längre 

eller kortare period. Ibland fanns en önskan om att skynda på processen för att minska 

lidandet. Detta var också en önskan från patienten att slippa bli liggande som ett paket. 

Nordgren och Olsson (2004) har kommit fram till att de symtom som är svårast att lindra är 

andnöd och ångest, smärta kan lindras lättare. Nathan, Garfinkel och Shachar (2010) har 

jämfört de viktigaste delarna i livets slut för närstående, patienter och personal. Det var en hög 

överensstämmelse mellan grupperna i bra smärtlindring och andning, upprätthållande av 

värdighet, att det finns någon som lyssnar och adekvat omvårdnad. Enligt Miettinen, 

Alaviuhkola och Pietila (2001) och Nathan et al. (2010) skapar en patient med andnöd och 

smärta stress hos patient, närstående och personal. När smärta och andning är under kontroll 

blir den palliativa vården bra. 

 

Onödigt lidande kan minskas genom att avstå från undersökningar och provtagningar som inte 

leder till någon förbättring hos patienten. Att avbryta eller avstå från behandlingar som är 

aggressiva och smärtsamma kan också minska lidandet. (Beckstrand, Callister & Kirchhoff, 

2006; Nordgren & Olsson, 2004; Spichiger, 2008). 

 

När sjukdomen får övertag över patienten kan symtomen och oförmågan leda till reaktioner 

som ilska, otålighet, depression och dåligt humör vilket kan upplevas som smärtsamt för 

närstående. Att bevittna ens kärestas lidande är en extrem utmaning. Detta kan medverka till 

att den närstående själv kan föreställa sig hur patienten känner sig. ” When she is speaking so 

softly, then I know, it`s not good at the moment,... my heart is aching when I hear her like 

that. And it is of course hard for me,… I see this “hut” (the hospital) here and know how 

much pain she suffer” (Spichiger, 2009, s. 333-334). 

 

  

Vårdmiljö 
 

Enligt Fridh, Forsberg och Bergbom (2007) är det ett problem med avskildhet på 

intensivvårdsavdelningar. Av de som dog delade en tredjedel rum med andra patienter. 

Närstående visades ofta ut från rummet vid undersökningar och ronder som även innefattade 

andra patienters tillstånd. Det upplevdes som frustrerande, stressande och fruktansvärt att 

hänvisas till ett anhörigrum. Det hindrade dem från att skydda och vaka vid sina kära. 

Personalen strävade efter att skapa enskildhet för den döende patienten genom att byta till 
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enkelrum eller skapa en fridfull atmosfär i det delade rummet. Närstående uppskattade att 

personalen ordnade eget rum vilket gav möjlighet till enskildhet med den döende patienten. 

Det upplevdes som viktigt att få vara nära patienten. Endast elva procent av 

intensivvårdsenheterna i Sverige påstod att patienter alltid dog i enskilt rum.  

 

I en studie som beskrev närståendes erfarenheter i samband med att deras kära avlidit inom 

två dygn efter ankomst till akutmottagningen ansåg både närstående och personal att miljön 

på akutmottagningen inte var den idealiska platsen att dö på, särskilt på grund av brist på 

avskildhet. Oftast fanns bara gardiner mellan sängarna. Det hände också att patienter flyttades 

mellan olika enheter tre gånger under deras sista två dygn (Jackson, Purkis, Burnham, Hunth 

& Baxter, 2010). Det upplevdes som viktigt för närstående att få tillbringa den sista tiden 

tillsammans med personen de älskade och ville därför inte lämna den döende mer än en kort 

stund. Närstående valde att avstå från sina egna intressen / hobbies för att kunna tillbringa så 

mycket tid som möjligt med den döende (Andersson et al., 2010; Fridh, Forsberg & Bergbom, 

2009a; Spichiger, 2009). 

  

Trots provtagningar, omvårdnad och undersökningar tillbringade de närstående den mesta 

tiden ensamma på rummet med sin käresta. Sjukhusmiljön kunde beskrivas som antingen 

fängelse eller himmelrike och en oönskad men nödvändig plats att befinna sig på (Spichiger, 

2008). Miettinen et al. (2001) menar att det är viktigt att det finns nödvändig utrustning 

tillgänglig och inom räckhåll. Av särskild vikt var att rummet var lämpligt för privata 

konversationer. 

 

 Hawker et al. (2006) beskriver vikten av att miljön skall vara ren, bekväm, informell och 

vänlig. En närstående beskrev tillfredställelse med att lakanen byttes varje dag och upplevde 

att det inte gjordes bara för att göra henne nöjd utan för patientens bästa. Enkelrum var att 

föredra för att skapa lugn och ro. Störande ljud som högljudd personal och påslagna TV- och 

radioapparater upplevdes som ett hinder för en vänlig och intim atmosfär. Det uppskattades 

att närstående hade möjlighet att övernatta om möjligt i samma rum som patienten. Spichiger 

(2008) visar i sin studie att det går att ordna hemliknande förhållanden även på sjukhus. 

Möjligheten kan ges att äta tillsammans, ta dit personliga fotografier som betyder mycket och 

uppmärksamma födelsedagar. 
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Kommunikation 
 
Herbert, Schulz, Copeland och Arnold (2009) beskriver kommunikationen som 

multidimensionell med både en informativ del, det vill säga vad som sägs och en relationsdel 

hur det sägs.  Informationsdelen kan innefatta information om medicinska, praktiska, 

psykosociala eller andliga behov. Relationsdelen handlar om att vara tillgänglig, trevlig och 

vårdande, dessa delar är lika viktiga i kommunikationen. Närstående kan uppleva en 

osäkerhet och behöver information om både medicinska, praktiska och psykosociala 

angelägenheter för att förbereda sig. Informationen måste anpassas till varje närstående och 

vara tydlig och tillförlitlig. För att detta ska fungera behöver en förtroendefull relation skapas. 
   

I en studie av Biola et al. (2007) tillfrågades 440 närstående om deras upplevelser av 

kommunikation med läkaren i samband med deras anhörigs sista tid i livet. Hälften av de 

närstående hade inte fått information att deras nära anhörig var döende och nästan lika många 

förstod inte vad läkaren menade när han informerade om en nära förestående död. De flesta 

hade haft möjlighet att fråga läkaren om behandling och större delen ansåg att läkaren 

lyssnade och förstod vad de gick igenom. De flesta närstående hade önskemål om tidsprognos 

inför döendet. Kjerulf, Regehr, Popova och Baker (2005) kom fram till att majoriteten av 

närstående var nöjda eller mycket nöjda med informationen som gavs. Uppfattningen om att 

läkaren inte tillbringade tillräckligt med tid till närståendes frågor var starkt associerad till 

uppfattningen om vården som tillhandahölls. 

 

Enligt Beckstrand et al. (2006) kan orealistiska förväntningar från närstående och patienter 

innebära svårigheter i kommunikationen. Om läkaren var uppriktig i sin information gällande 

den döende patientens prognos kan de närstående få tid att förbereda sig och ta tillvara på den 

sista tiden tillsammans. Om läkaren däremot inger det minsta hopp till en närstående i en 

hopplös situation kan sjuksköterskan känna sig trängd. Närstående vill ofta veta sanningen 

men hindras av förnekelsen från att acceptera det oundvikliga. Det är därför viktigt att hela 

vårdlaget ger samma information.  

 

Miettinen et al. (2001) beskriver att närstående upplevde det som värdefullt för kontinuiteten 

och säkerheten med en ansvarig sjuksköterska och läkare som de kunde kontakta vid behov av 

hjälp och stöd. Stödjande samtal hjälper de närstående i sorgeprocessen och öppnar för 
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potential att använda sorg som en kraftkälla. Även Kjerulf et al. (2005) ansåg att kontinuiteten 

bland personalen var viktig. 

Herbert et al. (2009) har kommit fram till att närstående som antingen själva eller har någon 

annan inom familjen som jobbar inom vården har lättare att förstå de medicinska frågorna och 

informationen. Enligt Fridh et al. (2009a) är det en chock att inse att en familjemedlem snart 

skall dö. Ärlighet och upprepande av information hjälper närstående att förstå allvaret och att 

förbereda sig för och acceptera ett avsked.  

 

Döden kan många gånger vara oförutsägbar. Närstående vill ofta ha en tidsprognos när döden 

ska inträffa men för personalen kan det vara svårt att veta när patienten ska dö och att 

informera de närstående om närheten av döden. Att inte veta ledde till sorg för de närstående, 

särskilt när inte kunde närvara när döden inträdde (Jackson et al., 2010; Spichiger, 2008). 

 

 I alla avseenden berättade såväl närstående som patienter om trevliga vårdgivare. En vänlig 

röst, leende, glatt ansikte gav hopp i en främmande miljö. Det uppskattades att personalen 

presenterade sig och sa hej och hejdå och var engagerade i dagliga konversationer. Att dela 

med sig av upplevelser av sjukdomen och tala om död och sorg är viktigt (Spichiger, 2008). 

  

 
Delaktighet 
 
Närstående anser sig känna patienten bäst och bär det stora ansvaret trots vårdpersonalens 

närvaro. Önskan att bli involverad och delta i vården blev starkare ju närmare den förestående 

döden kom. En oro fanns att de inte skulle få den vård de var berättigade till. De närstående 

blev tillfredsställda av att känna sig behövda och vill bara lämna sin anhörig för en kort stund 

(Andersson et al. 2010). Även Spichiger, (2009) har funnit att närstående uppskattar att bli 

erkända som viktiga personer i vården.  
    

Närstående och patienten vill vara delaktiga i planering, vård och behandling men ska inte 

belastas med för stort ansvar angående beslut om avslutande behandling. Läkare kan ibland 

uppfatta närstående och patient mer delaktig i vården än vad sjuksköterskor gör (Nordgren & 

Olsson, 2004). I en studie av Biola et al. (2007) upplevde närstående vården som bättre desto 

större inflytande de haft i vården. 
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Ärlig och aktuell information uppfattas som viktig för att skapa möjligheter för beslutstagande 

i vården. De flesta närstående upplevde beslutstagande som en viktig del för bra livskvalitet 

(Miettinen et al. 2010). 

Närstående erbjöds att delta i omvårdnaden efter egen förmåga och patientens önskemål. Det 

uppskattades att känna sig välkommen att besöka sin käresta även utanför besökstid och att få 

ringa till avdelningen när som helst på dygnet. En hustru berättade att hon uppskattade att 

vara tillsammans med sin döende make. De kunde vara tillsammans och hon kunde även 

erbjuda honom hjälp. Detta var att föredra istället för att sitta ensam hemma. En make 

berättade att han genom att observera sjuksköterskorna lärde sig lindra hustruns lidande 

genom att varsamt avlasta fötterna för att förebygga trycksår (Spichiger, 2009). 

  

 

Efter döden 
 
Andersson et al. (2001) skriver om närståendes önskan om att få delta i omvårdnaden av den 

döda kroppen efter dödsfallet. Närstående kan känna en skuld om de inte var närvarande vid 

dödsögonblicket. Fridh et al. (2009) kom fram till att vissa närstående uttryckte tacksamhet att 

få tillbringa en stund i enskildhet med den döde. En del tyckte det var vackert och fridfullt 

medan andra upplevde en känsla av overklighet och att deras anhörig bara bestod av ett skal. 

Närstående upplevde det som plågsamt att lämnas ensam när personalen gjorde i ordning 

kroppen.  Enligt Hawker et al. (2006) och Jackson et al. (2010) uppskattade närstående att 

sjuksköterskan satt kvar en stund efter döden och gav stöd, erbjöd hjälp och råd angående 

praktiska detaljer. Närstående uppskattade lyhörd vård inte bara innan utan också efter döden. 

Små gester som att erbjuda en kopp te eller ett enskilt rum kan ha bestående effekt på 

närstående.  

 

 Den dödes tillhörigheter hade stor betydelse för de närstående. Till och med ett år efter kunde 

de ha svårt att lägga undan dessa (Jackson et al., 2010). Efter att de närstående tagit farväl av 

deras kära överlämnades tillhörigheterna, vilket ofta var ett känslosamt ögonblick och många 

närstående reagerade starkt. ”There´s another thing that I reacted to and, to use a cynical 

expression, I came with a living human being and went home with a bag of clothes”(Fridh et 

al. 2009, s 115). 
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Miettinen et al. (2001) beskrev de närstående föreställningar om att sjuksköterskor var 

hjälpsamma och tog hänsyn till både patientens och närståendes önskemål. Trygga och 

hjärtliga avskedsstunder organiserades. Sköterskorna hade förmågan att se behov hos 

närstående utan att de hade uttryckt dessa själva. 

  

På intensivvårdsavdelningar i Sverige sade sig cirka hälften av enheterna erbjuda uppföljande 

möten efter döden med närstående, men endast åtta av 74 enheter hade rutiner för detta. Det 

uppföljande mötet kan hjälpa till att klara ut missförstånd och alla får möjlighet att ge uttryck 

för upplevelser och intryck från deras älskades sista stund i livet (Fridh et al., 2007). Vid ett 

uppföljande mötet kunde närstående få en möjlighet att bli av med sina skuldkänslor, där 

personalen förklarat att utgången inte hade kunnat bli annat än döden. Det kändes även bra att 

få ge uppskattning tillbaka till personalen (Fridh et al. 2009a).  

 

 

Andlighet 
 
Tre utomeuropeiska studier visar på vikten att kunna erbjuda såväl bön som meditation 

tillsammans och andliga traditioner (Beckstrand et al., 2006; Natan et al., 2010; Wilson et al., 

2006). Enligt Miettinen et al. (2001) är andlig styrka hos närstående viktig. Detta innebär att 

även i sorg och saknad kan hoppet finnas kvar. Andersson et al. (2010) har funnit att närheten 

till döden gjorde att de närstående tänkte på sin egen död och fick insikt om att varje del i livet 

är värdefull. För många var det första gången de närvarade vid ett dödsfall. 

 

Enligt Nathan et al. (2010) ansåg sjuksköterskor det viktigt att erbjuda en kontakt med en 

präst. Patient och närstående såg inte detta som lika viktigt. Miettinen et al. (2001) menar att 

religion ger patienten och närstående tröst och glädje. Andlig musik och kontakt med präst 

inger stöd. 

 

Livserfarenheter från omvårdnad, sjukdom och död och medicinska kunskaper påverkar 

beredskapen och i vilken utsträckning en närstående är redo för död och sorg. Närstående som 

vårdat under en längre tid på grund av långvarig sjukdom hade diskuterat döden i förväg och 

uttryckte en förståelse för vad som väntar. Livserfarenhet och lång sjukdomstid är inte alltid 

tillräckligt för att förbereda närstående för död och sorg (Herbert et al., 2009). 
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Diskussion  
  
Sammanfattning av huvudresultatet 
 
Närståendes tillfredsställelse med vården i livets slut är associerad med kvaliteten på 

omvårdnaden som tillhandahålls. Sjukvården ska sträva efter att erbjuda en värdig vård och 

när närstående är närvarande ge dem ett bestående minne av sin älskades död som en värdig 

händelse (Socialstyrelsen, 2007). I resultatet framkom sex kategorier, symtomkontroll, miljö, 

kommunikation, delaktighet, efter döden och andlighet. För att befrämja en värdig död är 

symtomkontrollen av vikt (Wilson et al., 2006). Närstående har en önskan om att deras 

anhörig slipper lida då lidandet skapar stress (Spichiger, 2009; Natan et al., 2010). I 

vårdmiljön var det viktigt med avskildhet, lugn och ro och möjlighet att närvara (Fridh et al., 

2007; Hawker et al., 2006). Det viktiga i kommunikationen var att informationen var tydlig, 

uppriktig och upprepande (Fridh et al., 2009; Herbert et al., 2009). Det har också betydelse att 

vårdpersonalen visar vänlighet och engagemang (Herbert et al., 2009; Spichiger 2009). 

Närstående anser sig känna patienten bäst och bär därför det stora ansvaret. (Andersson et al., 

2010). Det är av vikt att närstående och patient är delaktighet i vård och behandling men får 

inte belastas med för stort ansvar (Nordgren & Olsson, 2004). Efter döden behöver närstående 

få ta farväl (Fridh et al., 2009; Hawker et al., 2006) Ett uppföljande möte kan hjälpa till att 

reda ut missförstånd (Fridh et al., 2007; Fridh et al., 2009). Andlig styrka hos närstående kan 

innebära att även i sorg och saknad finns hoppet kvar (Miettinen, 2001). 

 

 

Symtomkontroll 
 

Flera studier visar att närstående önskar att deras kära är smärtfri den sista tiden i livet 

(Wilson et al., 2006; Nordgren & Olsson., 2004; Nathan et al., 2010; Miettinen et al., 2010). 

Smärta är också ett av de symtom som kan lindras lättast (Nordgren & Olsson., 2010). Det 

kan betyda att smärtlindringen ofta blir mer frikostig när patienten närmar sig slutet. Den sista 

tiden i livet är det vanligt att patienten inte kan meddela sig om han eller hon har smärta. Det 

är då personalen eller de närstående som får bedöma och tolka till exempel ansiktsuttryck om 

patienten verkar lida. Enligt Nathan et al. (2010), Spichiger (2009) och Andersson et al. 
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(2009) är det stressande att se sin anhörig ha smärta och det finns en önskan om att lidandet 

ska få ett slut.  

 

Sjukvården lindrar inte bara smärta utan tillfogar även patienten lidande genom smärtsamma 

provtagningar, undersökningar och behandlingar. När patienten befinner sig i läget att inga 

behandlingar leder till någon förbättring bör vården inriktas på att endast lindra lidandet. 

Detta styrks i flera artiklar (Beckstrand et al., 2006; Nordgren & Olsson, 2004; Spichiger, 

2008) och även Socialstyrelsen (1992:2) påpekar att sjukvårdens uppgift inte är att påskynda 

eller förlänga döendet utan att det sjuke ska få avsluta sitt liv med så lite smärta och ångest 

och under så värdiga former som möjligt.  

 

Det kan vara svårt att avgöra från fall till fall eftersom varje patient och dess närstående är 

unika. I de fall då närstående önskar fortsatta undersökningar och behandlingar som ändå inte 

leder till förbättring för patienten kan återkopplas till von Otter och Pihlblad (1996) där det 

beskrivs hur närstående kan ha svårt att ta till sig informationen om att döden är oundviklig. 

  

 
Vårdmiljö                          
 

Att få dö i enskildhet med närstående närvarande är ett önskemål som de flesta är överens om 

(Fridh et al., 2007; Hawker et al., 2006; Jackson et al., 2010). Detta innebär inget problem 

inom särskilda boendeformer eftersom de boende har egna rum och därför finns möjligheten 

för närstående att tillbringa tid i enskildhet tillsammans. Problemen med enskildhet uppstår på 

vårdavdelningar och akutmottagningar där patienterna ofta delar rum och ibland inte ens har 

ett draperi mellan sängarna. Enligt Frid et al. (2007) och Jackson et al. (2010) strävar 

personalen att skapa en enskild atmosfär runt patienten. De närstående prioriterar tiden med 

sin kära och avstår från egna intressen (Andersson et al. 2010; Fridh et al. 2009; Spichiger, 

2009).  Enligt Hawker et al. (2006) är det störande med ljud såsom påslagna TV-apparater och 

högljudd personal. En lösning på problemet kan vara att medvetandegöra hela personalstyrkan 

om att det finns en döende patient på avdelningen. På en allmän vårdavdelning vårdas såväl 

döende som i det närmaste friska patienter. I ett rum kan en lindrigt sjuk patient som har sina 

glada närstående på besök befinna sig samtidigt som en döende patient har sitt rum intill. Det 

är lättare att uppmana kollegor att dämpa sig men att be andra närstående om samma sak är 

mer kontroversiellt. 
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Kommunikation 
 

Närstående uppskattar att få sanningsenlig och tydlig information för att kunna förbereda sig 

tillsammans med sin kära om en förestående död (Beckstrand et al., 2006; Biola et al., 2007; 

Fridh et al. 2009; Herbert et al., 2009; Jackson et al., 2010; Spichiger, 2008). Beckstrand et al. 

(2006) pekar också på att det är viktigt att närstående får samma information av hela vårdlaget 

eftersom minsta antydan om hopp i en hopplös situation kan leda till besvikelser. Enligt 

Herbert et al., (2009) och Spichiger, (2008) är det också viktigt att vara vänlig och att lyssna 

och visa engagemang eftersom de närstående befinner sig i en utsatt situation och kan känna 

sig ensamma.   

  

Att närstående inte alltid får ärlig och uppriktig information framkommer av resultatet men 

det beskrivs inte varför. Det kanske kan bero på rädsla för att göra någon ledsen eller oenighet 

i personalgruppen. Det kan vara så att patienter som fått information om en dödlig diagnos 

själva vill meddela sina närstående och ber personalen att inte berätta något förrän han själv 

först lämnat information. Det kan också inträffa att närstående ber om enskilda samtal med 

läkare och sjuksköterskor utan att patienten är närvarande. Troligtvis sker detta för att 

människan vill skydda den de älskar från smärta och lidande. I dessa situationer kan 

meningsskiljaktigheter uppkomma mellan såväl personal och närstående och i enighet med 

resultatet i studien blir kommunikationen mer naturlig när närstående och patient fått den 

ärliga information de har rätt till. 

 

Herbert et al. (2009) kom fram till att närstående som själva är sjukvårdskunniga har lättare 

att förstå den medicinska informationen som ges. En reflektion över detta är att det är viktigt 

att tänka på att i det här fallet är inte rollen som sjukvårdspersonal utan just närstående. I 

rollen som närstående är det inte lätt att vara objektiv i alla situationer eftersom känslor är 

inblandade. 

  

 

 
Delaktighet  
 
Fem artiklar beskrev närståendes betydelsefulla delaktighet i beslut som rör vården av deras 

anhörig (Andersson et al., 2010; Biola et al., 2007; Miettinen et al., 2010; Nordgren & 
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Olsson., 2004; Spichiger 2009). I en av dessa artiklar diskuterades att närstående dock inte ska 

belastas med för stort ansvar angående avslutande av livsuppehållande behandling (Nordgren 

& Olsson 2004). Även Socialstyrelsen (1992:2) belyser att närstående uppfattning alltid skall 

inhämtas men de skall inte belastas med eget ansvar om beslut om livsuppehållande åtgärder i 

livets slut. Det kan uppfattas som något motsägelsefullt att både vara delaktig men inte 

belastas med ansvar. Att ensam fatta beslut om att behandlingen avslutas kan leda till tankar 

om vad som är rätt och fel. Funderingar om rätt beslut togs kan komma upp långt efter döden 

hos närstående. Det kan i vissa fall vara så att det läggs större ansvar för beslutsfattande på 

närstående som själva är sjukvårdspersonal. Det är i dessa fall viktigt att komma ihåg att i 

likhet med ovanstående avsnitt är de närståendes roll inte som sjukvårdspersonal utan just 

närstående. 

Spichiger (2009) beskrev närståendes delaktighet i omvårdnaden då till exempel en make 

hade lärt sig att avlasta sin hustrus fötter för att förebygga trycksår. En reflektion över detta är 

att det är viktigt att de närstående bjuds in att delta i omvårdnaden för att de är unika och är de 

som känner patientens behov bäst. Närstående får aldrig belastas med att sköta omvårdnaden 

för att personalen inte har tid eller missköter omvårdnaden.  

 

 

Efter döden 
  
Efter att döden inträtt uppskattar närstående att stanna kvar och få en stund tillsammans med 

varandra eller personalen (Hawker et al., 2006; Jackson et al., 2010). En reflektion är att 

litteraturen visar att det är de enkla små gesterna som betyder så mycket för de närstående. 

Det kan ofta räcka med att finnas tillhands och bjuda på fika för att de närstående ska känna 

att någon bryr sig om dem. Det uppskattas också enligt Miettinen et al. (2001) att personalen 

arrangerar trygga och hjärtliga avskedsstunder för de närstående tillsammans med den 

avlidne. Det kan då vara viktigt att vara lyhörd för de närståendes reaktioner. Om det är första 

gången de närvarar vid ett dödsfall kan personalen följa med in i rummet. En trygg och 

hjärtlig avskedsstund kan vara att den närstående känner igen sin anhörig. Den döde kanske 

kan kläs i privata kläder och rummet kan arrangeras så fridfullt som möjligt. Det är däremot 

ovanligt att närstående deltar i omhändertagandet av den avlidnes kropp, vilket bekräftas av 

litteraturen där endast en beskriver detta.  



21 
 

Både Fridh et al. (2009) och Jackson et al. (2010) beskriver att den dödes tillhörigheter har 

stor betydelse för närstående. Det kan därför vara av vikt att hantera tillhörigheterna med 

respekt och inte kassera något utan att rådgöra med de närstående. 

   

Att få uppföljande samtal en tid efter döden kan klara ut missförstånd. Detta diskuteras av 

Fridh et al. (2007; 2009). Detta stämmer överens med SOU (2001:6) där det föreslås att 

närstående bör erbjudas minst ett samtal efter att deras anhörig avlidit. Hur vanligt detta är i 

verkligheten framkommer inte i resultatet. 

  

Andlighet  
 
De studier som beskriver vikten av bön och meditation inför döden är skrivna i USA och 

Israel (Beckstrand et al., 2006; Natan et al., 2010; Wilson et al., 2006).  Endast en svensk 

artikel av Andersson et al. (2010) beskrev existentiella frågor såsom närståendes funderingar 

kring den egna döden och insikten om att ta vara på varje del i livet. Detta kan jämföras med 

det som beskrivs i inledningen, nämligen att frågor kring det existentiella och andliga lidandet 

försummas i Sverige (SOU 2001:6).  

                                     

  

Metoddiskussion 
 
Eftersom artikelsökningen begränsades till artiklar endast tillgängliga i fulltext kan artiklar 

som kunnat vara värdefulla för studien ha valts bort. I början av examensarbetet övervägdes 

att beställa artiklar som verkade kunna svara på studiens syfte men det bedömdes som 

viktigare att kunna få tillgång till materialet direkt och påbörja granskningen så tidigt som 

möjligt. 

 

Antalet sökord var relativt stort men bedömdes vara nödvändigt för att få tillräckligt material 

för att kunna få fram ett resultat. Ordet närstående kan översättas med såväl family, relatives 

som next of kin och därför användes alla dessa tre i sökkombinationer. Sökningen av artiklar 

genomfördes förutsättningslöst och de funna kategorierna kunde särskiljas efter 

genomläsning. Därför hittades mer information om vissa kategorier och mindre om vissa. Om 

andlighet fanns endast lite beskrivet, men det kan även spegla verkligheten, där andlighet inte 

diskuteras så ofta. För att hitta mer information om andliga behov skulle specifika sökord fått 

läggas till. Detta bedömdes dock inte vara nödvändigt för att besvara syftet i studien. 
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Sökningar på dignified death och right to die gav flest träffar på artiklar som behandlade aktiv 

dödshjälp och dessa valdes bort. Endast få artiklar eller delar i artiklarna beskriver begreppet 

värdighet närmare men de flesta nämner värdighet i något sammanhang. Bägge 

uppsatsförfattarna har granskat samtliga artiklar för att minimera risken att viktig fakta skulle 

gå förlorad. 

 
 

Förslag till vidare forskning  
 
Eftersom studier visar på att det finns en brist med det uppföljande samtalet efter döden anser 

uppsatsförfattarna att studier angående detta kan vara intressant. 

De existentiella behoven hos patient och närstående är ett försummat ämne i de svenska 

studierna och kan därför behöva tittas närmare på. 

  

Konklusion 
 
För att närstående till en döende eller avliden patient ska uppleva att döden är värdig behövs 

en sammantagen helhet i omvårdnaden. De funna kategorierna symtomkontroll, vårdmiljö 

kommunikation, delaktighet, efter döden och andlighet har alla en viktig del i omvårdnaden i 

livets slutskede. Samtidigt kan även påpekas att långt ifrån alla patienter dör på ett värdigt sätt 

i slutenvården. Vid oväntade och plötsliga dödsfall kan endast ett fåtal av målen uppfyllas och 

de närstående går miste om det den sista tiden tillsammans med sin kära. I dessa fall kan det 

uppföljande samtalet efter döden vara avgörande för de närståendes sorgearbete. Fridh et al. 

(2007) och Fridh et al. (2009) beskriver detta närmare. 

   

Projektets kliniska betydelse 
 
För personal som kommer i kontakt med döende patienter och dess närstående kan det vara 

till hjälp att veta vilka omvårdnadsåtgärder som uppfattas som viktiga. Detta arbete kan 

förhoppningsvis vara till hjälp för att möta närstående på ett bättre sätt. 
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Bilaga 1 
  

 

GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING 
  
Kvantitativa studier 
  
  Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?     
2 Återger abstraktet studiens innehåll?     
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?     
4 Leder introduktionen logiskt fram till syftet?     
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?     
6 Är frågeställningarna tydligt formulerade?     
7 Är designen relevant utifrån syftet?     
8 Finns inklusionskriterierna beskrivna?     
9 Är inklusionskriterierna relevanta?     
10 Finns exklusionskriterierna beskrivna?     
11 Är exklusionskriterierna relevanta?     
12 Är urvalsmetoden beskriven?     
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?     
14 Finns populationen beskriven?     
15 Är populationen representativ för studiens syfte?     
16 Anges bortfallets storlek?     
17 Kan bortfallet accepteras?     
18 Anges var studien genomfördes?     
19 Anges när studien genomfördes?     
20 Anges hur datainsamlingen genomfördes?     
21 Anges vilka mätmetoder som användes?     
22 Beskrivs studiens huvudresultat?     
23 Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?     
24 Besvaras studiens frågeställningar?     
25 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
    

26 Diskuterar författarna studiens interna validitet?     
27 Diskuterar författarna studiens externa validitet?     
28 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?     
29 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?     

  
Maxpoäng:   29 
  
Mallen är en modifierad version av Willman, A., Stoltz B. & Bahtsevani, C. (2006). och Forsberg, C. & 
Wengström Y. (2008) . 
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Bilaga 2 

  

GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING 
  
Kvalitativa studier 
  
  Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?     
2 Återger abstraktet studiens innehåll?     
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?     
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?     
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?      
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?     
7 Är designen relevant utifrån syftet?     
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?     
9 Är inklusionskriterierna relevanta?     
10 Finns exklusionskriterier beskrivna?     
11 Är exklusionskriterierna relevanta?     
12 Är urvalsmetoden beskriven?     
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?     
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?     
15 Anges var studien genomfördes?     
16 Anges när studien genomfördes?     
17 Anges vald datainsamlingsmetod?     
18 Är data systematiskt insamlade?     
19 Presenteras hur data analyserats?     
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?     
21 Besvaras studiens syfte?     
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studiresultatet? 
    

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?     
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?     
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?     

  
Maxpoäng:   25 
  
Mallen är en modifierad version av Willman, A., Stoltz B. & Bahtsevani, C. (2006) . och Forsberg, C. & 
Wengström Y. (2008).  
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