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Sammanfattning

Bakgrund: Vården på en intenssivvårdsavdelning är tänkt att vara kurativ, det vill säga 

botande. Trots det, så inträffar ca 20 procent av alla dödsfall på 

intensivvårdsavdelningar i Sverige och omställningen till palliativ vård sker 

ofta snabbt. Döden inträffar ofta kort därpå, och denna transition kan 

upplevas på olika sätt beroende på hur personalen informerar och 

kommunicerar med de närstående om vad som sker.

Syfte: Syftet med litteraturöversikten är att undersöka hur närstående upplever den 

palliativa vården på intensivvårdsavdelningar.

Metod: En litteraturöversikt gjordes och tio vetenskapliga artiklar valdes ut, varav 

sex var kvantitativa och fyra kvalitativa. 

Resultat: Fem huvudteman med underteman identifierades. Information om diagnos 

och prognos var viktigt för de närstående och var avgörande för hur pass 

förberedda de var inför den sjukes död. Kommunikation, det vill säga hur 

informationen förmedlades, var också en viktig parameter för upplevelsen. 

Närstående eftersökte också att få stöd från personalen i form av empati eller 

existentiellt stöd. Med interaktion menas såväl den praktiska delaktigheten i 

omvårdnaden av den sjuke, som den fysiska och existentiella närvaron som 

visade sig vara mycket betydelsefull. Slutligen behandlas hur den fysiska 

miljön påverkar de närståendes upplevelse, med mycket teknisk utrustning 

och lite utrymme för avskildhet och lugn.

Diskussion: Resultaten diskuterades utifrån Andersheds teoretiska ramverk och hennes 

huvudbegrepp “att veta”, “att vara” och “att göra”, samt utifrån hennes tankar

kring det humanistiska förhållningssättet hos personalen och vad “extra 

resurser” kan innebära.

Nyckelord: palliativ vård, intensivvårdsavdelning, närstående, kommunikation, 

information, stöd, interaktion, fysisk miljö.

Abstract

Background: The care in the intensive care units intends to save lives. In spite of that aim,

20 percent of the deaths in Sweden occur at the intensive care units and the 



transition between curative and palliative care can be very quick. Death 

often occurs shortly thereafter, and this can be experienced in different ways

depending on how the staff informs and communicates with the next-of-kin.

Aim: The purpose of the literature review is to examine how the next-of-kin 

experience palliative care in intensive care units.

Method: A literature review was made and ten scientific articles were selected. Six 

were quantative and four qualaitative.

Results: Five main themes with subthemes were identified. Information on diagnosis 

and prognosis was crucial. Communication was also important. The next of 

kin appreciated emotional and existential support. Interaction, as in practical

involvement and as in the physical and existential presence, turned out to be 

very important. Finally, results show that the environment with a lot of 

technical equipment and little space for privacy and tranquility affects the 

experience for next-of-kin.

Discussion: The results are discussed in relation to Andersheds theoretical framework 

“Involvement in the light - Involvement in the dark.” and her main concepts 

“to know”, “to be” and “to do”. In addition, Andersheds concepts of 

humanistic approach and “extra resources” are being discussed.

Keywords: Palliative Care, Intensive Care Unit, Next-of-kin, Communication, 

Information, Support, Interaction, Environment
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Inledning

Tidigt på hösten 2009, när höstterminen på Ölands folkhögskola hade börjat, ringde min 

storebror till mig från Stockholm för att berätta att vår far var inlagd på Karolinska i 

Huddinge. Varför han hade lagts in gick vi inte igenom på telefonen eftersom läget ändå såg 

stabilt ut. Väl i Stockholm samlades jag och mina bröder hos min mor och vi åkte tillsammans

till sjukhuset för att besöka min far. Min storebror hade varit och besökt honom dagen innan 

och samtalat med vårdteamet och då fått beskedet att pappa skulle återhämta sig. Min 

storebror var oerhört förvirrad och ingen av oss förstod vad som stod på spel. Läkaren 

förmedlade att pappa aldrig skulle kunna behålla livet utan livsuppehållande utrustning och 

att det inte fanns någon anledning att hålla honom uppkopplad, utan att det var slöseri med 

resurser. Vi blev inkastade i situationen och när jag tänker på det kändes vi tvingade att ta ett

beslut som ingen vill ta. Vi fick träffa vår far en sista gång, medvetslös och till minnet 

uppsvullen och smutsig. Sen dog han på en mörk intensivavdelning på Karolinska.

Vi har tagit avstamp i denna personliga erfarenhet hos en av oss då vi, som snart färdiga 

sjuksköterskor, bättre ska kunna bemöta närstående till patienter i livets slutskede, oavsett var 

i vården vi kommer att vara verksamma.

Bakgrund

Att ge god vård i livets slutskede på en intensivvårdsavdelning kan te sig som en paradox: 

vårdens syfte på denna typ av avdelning är i huvudsak att ge kurativ och inte palliativ vård. 

Dock sker årligen 90 000 dödsfall i Sverige varav ca 20 procent sker på 

intensivvårdsavdelningar (Socialstyrelsen, 2017). Detta har föranlett oss att vilja ta reda på 

hur denna omtumlande tid uppfattas av närstående på intensivvårdsavdelningar som på kort 

tid behövt ställa om sina förväntningar. Anhöriga till patienter som dör genomgår ett stort 

emotionellt trauma (Adamowski, Dickinson, Weitzman, Roessler & Carter-Snell, 1993) och 

att förlora en närstående plötsligt anses vara en svårare chock att bearbeta än om döendet sker 

under längre tid (Bremer & Wireklint Sundström, 2014).

Lemiale et al. (2010) visar i en studie om närståendes mentala hälsa i samband med vård 

på intensivavdelning att förhöjd ångest hos närstående förekommer i större utsträckning än 

hos normalbefolkningen. I studien påvisas även samband mellan information från 

vårdpersonal och mental hälsa, så ett gott bemötande är av högsta vikt.
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Palliativ vård

Behovet för palliativ vård - den lindrande vården, från latinets “mantel, omsluta”, - uppstår 

när det inte längre finns någon bot för patienten (Strang, 2005). Dame Cicely Saunders, som 

var verksam sjuksköterska i Storbritannien på 1950-talet, var en av pionjärerna inom den 

moderna palliativa vården. Hon identifierade de brister och behov som fanns hos patienter och

deras närstående och utvecklade därefter en holistisk hospiceverksamhet på St Christopher’s 

Hospice. Hon myntade begreppet “total pain” där smärtan ska förstås som summan av den 

fysiska och psykiska smärtan (Clark, 1999). 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2017) bör den palliativa vården vara ett medvetet

förhållningssätt som syftar till att symtomlindra och erbjuda ett existentiellt stöd för såväl 

patient som närstående under den sista tiden i livet. Den ska sträva efter att “affirmera livet” 

och öka patientens och de närståendes livskvalitet. Döden ses också som en naturlig process 

där man vare sig påskyndar eller fördröjer förloppet. Vården bör ta hänsyn till följande 

dimensioner som på ett komplext sätt samspelar med varandra; den fysiska, den psykiska, den

sociala och den existentiella dimensionen. Den fysiska handlar om att lindra smärta och 

lidande, den psykiska kan beröra ångest och nedstämdhet, den sociala fokuserar på relationer 

och den existentiella på andliga frågor.

Socialstyrelsen utkom med en kvalitetsrapport år 2016 om den palliativa vården i Sverige 

och enligt den är det stora skillnader på vård beroende på var i landet man geografiskt 

befinner sig, men variationen kan också bero på vårdform (Socialstyrelsen, 2016). Rapporten 

skiljer på avancerad palliativ vård och allmän palliativ vård, där den avancerade palliativa 

vården bedrivs på exempelvis hospice eller inom den avancerade intensivvården hemma, 

medan den allmänna palliativa vården bedrivs på sjukhus. Inom engelsk litteratur skiljer man 

på Primary palliative care, Secondary palliative care och Tertiary palliative care (Maani-

Fogelman & Bakitas, 2015). Den primära palliativa vården bör bedrivas på alla sjukhus och 

står för en miniminivå av kunskap och bemötande. All vårdpersonal bör exempelvis kunna 

smärtlindra adekvat och erbjuda lindring vid livets slutskede. Den sekundära refererar till 

användadet av vissa modeller av palliativ vård (exempelvis LCP, Liverpool Care Pathway) 

och den tertiära vården bedrivs av specialiserade sjuksköterskor på hospice. I Socialstyrelsens 

(2016) kvalitetsgranskning uppmärksammades skillnaderna mellan specialiserad och allmän 

palliativ vård, där den specialiserade vården erbjuder bättre omvårdnad i alla hänseenden: 

munhälsobedömning; smärtskattning; symtomskattning; vidbehovsordination för opioider och

ångestdämpande läkemedel; behov av brytpunktssamtal samt vidareutbildning av personal. 
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Den palliativa vården i Sverige bygger teoretiskt på de “fyra hörnstenarna” (Strang, 2014). 

Den första hörnstenen understryker lindringen av symtom såsom illamående, oro och smärta, 

den andra poängterar vikten av samarbete mellan tvärprofessionella inom vården, den tredje 

betonar bra kommunikation mellan den sjuka, vårdpersonal och närstående och den fjärde 

hörnstenen fokuserar på att närstående ska få tillräckligt med stöd. 

De svenska riktlinjerna och de fyra hörnstenarna för palliativ vård utgår från WHOs 

definitioner (Socialstyrelsen, 2013).

I övergången till palliativ vård ingår en så kallad brytpunkt, efter en helhetsbedömning av 

patientens tillstånd, när den livsförlängande vården lämnas och går in i en lindrande fas. Efter 

brytpunkten inleds den “palliativa vården i livets slutskede”. Ett palliativt förhållningssätt hos 

personalen kännetecknas då av att personalen förhåller sig aktivt till en helhetssyn på 

människan och dess behov att leva självständigt och värdigt fram till döden. 

Enligt Edvardsson (2015) bör vården vara personcentrerad vilket kortfattat innebär att se 

patienten som en person och inte bara behandla sjukdomen. Detta innebär också att också lära

känna patienten, dennes historia, berättelser och relationer. Vidare beskriver Edvardsson att 

för att uppnå detta så krävs social förmåga hos sjuksköterskan där mellanmänskliga och etiska

färdigheter är lika viktiga som teknisk kunskap och patofysiologi.

Närståendes roll inom den palliativa vården

Närstående har enligt den palliativa vårdfilosofin rätt att få information och delta i den sjukes 

vård i så stor utsträckning som möjligt. Närståendes närvaro anses betydelsefull för såväl 

personal som patient (Strang, 2005). Att närstående uppfattas som en resurs lyfts i en studie 

av Appelin och Berterö (2004) som visar att närstående bidrar till välbefinnande hos 

patienten. Burr (2001) bekräftar i sin avhandling att närstående har en terapeutisk effekt på 

patienterna och att de genom sin närvaro bidrar med stimulans och emotionellt stöd. 

I detta arbete används en bred definition av begreppet “närstående” som innefattar de 

människor som står en person socialt och känslomässigt nära. Det kan vara kärnfamilj, sambo,

livskamrat eller betydelsefulla vänner (Socialstyrelsen, 2004). 

Tidig forskning från åren 1980-1990 identifierar följande behov hos närstående: att få vara 

tillsammans med den döende, att få hjälpa den döende, att få veta sanningen om patientens 

tillstånd, att få tröst och att få uttrycka känslor (Burr, 2001). 

Att hälso- och sjukvårdspersonal respekterar patienten och närståendes val ansågs 

avgörande för den palliativa vårdkvaliteten i en amerikansk studie (Ciemins, Brant, Kersten, 
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Mullette, Dickerson, 2015). Hög närvaro, empati, känslighet och ärlighet är ytterligare 

exempel på egenskaper hos vårdpersonalen som uppskattades. Det bör dock noteras att 

delaktighet i vården inte endast sågs som något positivt; när delaktigheten inte bara handlade 

om beslutsfattande utan om praktisk delaktighet, som exempelvis att hjälpa med personlig 

hygien, kunde den uppfattas som betungande (Andershed, 2006). Att fatta svåra beslut på kort

tid kunde också uppfattas som oerhört traumatiskt och finnas kvar hos närstående under lång 

tid efter patientens bortgång (Azoulay et al., 2005). Närstående löpte i stor utsträckning risk 

för att drabbas av posttraumatiskt stresssymdrom efter den sjukes bortgång. Att närståendes 

psykiska hälsa försämras när en anhörig är döende bekräftas i en litteraturstudie gjord av 

Andershed (2006); närstående upplevde sig tyngda av ökat ansvar vilket resulterade i svår 

trötthet, ångest, ensamhet, känslor av kontrollförlust, ekonomiska problem och krossade 

framtidsdrömmar.

Närstående har visat sig frukta en “dålig död” snarare än själva döden (Andershed, 2005). 

En “god död” innebär att få dö på ett värdigt och fridfullt sätt (Ternestedt, Österlind, Henoch 

& Andershed, 2012) och begreppet beskrivs som att exempelvis få möjlighet att fortfarande 

vara sig själv, att få ha inflytande över sin dag och sin vård, att slippa ha ont och att få 

möjlighet att förbereda sig inför döden. 

Vikten av bra palliativ vård och dess utmaningar på intensivvårdsavdelningar identifieras 

och diskuteras av Boyle, Miller och Forbes-Thompson (2005) i en litteraturöversikt. 

Kommunikation och tidsbrist återkommer som nyckelord. Studien diskuterar också forskning 

som undersöker strategier för att uppnå bättre kommunikation, dels interprofessionellt men 

framför allt mellan personal och närstående.

Palliativ vård på intensivvårdsavdelningar

Intensivvård definieras på följande sätt enligt Svensk Förening för Intensiv och Anestesivård 

(2015): “Med intensivvård avses övervakning, diagnostik, behandling och omvårdnad av 

patienter med svåra, ej sällan livshotande, sjukdomar eller skador”. Intensivvården är med 

andra ord kurativ, det vill säga att den syftar till att bota patientens akuta sjukdomstillstånd 

(Fridh, 2009). Det förväntas att patienten har en chans till tillfrisknande då den skrivs in på en

intensivvårdsavdelning. Livsuppehållande teknik, som stöttar eller ersätter vitala funktioner, 

används ofta. När kurativ behandling inte längre är fruktbar har läkaren rätt att ta beslut om att

avsluta behandlingen. Detta beslut tas i samråd med närstående - om inte patienten själv är i 

stånd att ta det beslutet - och döden inträffar ofta kort därpå. 
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De fyra hörnstenarna finns dock med som utgångspunkt i de riktlinjer som Socialstyrelsen 

(2016) formulerat kring hur vård i livets slutskede bör bedrivas på svenska sjukhus. Detta kan 

komma i konflikt med verkligheten på en intensivvårdsavdelning där tempot är högt och 

målsättningen är att rädda liv.

Enligt Ternestedt et al. (2012) kan döden inträffa “för tidigt”, “för sent” eller “vid rätt 

tidpunkt”. Med tanke på intensivvårdsavdelningens strävan att rädda liv, kan man troligtvis 

sluta sig till att döden nog ofta inträffar “för tidigt”. 

Fridh (2009) har i en avhandling undersökt vården och vårdmiljön på 

intensivvårdsavdelningar i Sverige och belyser fler bakomliggande faktorer till bristfällig 

palliativ vård: det råder brist på kommunikation; resurser; kunskap och tid på 

intensivvårdsavdelningar, vilket även Socialstyrelsen (2016) har uppmärksammat i sin 

utredning.

Under akuta skeenden för patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning så fokuseras 

vården primärt på den fysiska och tekniska omvårdnaden och mindre på den psykosociala 

omvårdnaden (Burr, 2001). Sjuksköterskor som arbetar under stressade förhållanden ger ofta 

svar “på rutin” till närstående eller använder sig av för svåra medicinska termer, vilket är 

förvirrande. Att vara sjuksköterska på en intensivvårdsavdelning är också ett tekniskt 

avancerat jobb som kräver hög koncentration och lämnar lite utrymme över åt social 

interaktion. 

Dessutom konstaterades att vårdpersonalen hade en tendens att isolera sig och inte vågade 

bemöta frågor om död och sorg. Sjuksköterskor som agerar tolk av det medicinska språket 

och vägleder de närstående bidrar till en mer positiv upplevelse av vården (Clukey, Hayes, 

Merrill & Curtis, 2009). Detta kan vara utmanande för vårdpersonal i stressade situationer.

Clabots (2012) belyser sjuksköterskans utmaningar i mötet med närstående på 

akutavdelningar och visar att brist på vidareutbildning i att hantera döden kan leda till 

osäkerhet och frustration. Vidare uppmärksammas även att familjens orealistiska 

förväntningar om en snabb återhämtning utgör problem och att det då blir svårt att föra samtal

med anhöriga om palliativ vård. 

I en amerikansk studie framkommer att sjuksköterskors uppfattningar om vad som är 

viktiga delar i vården och vad närstående uppfattar som viktigt skiljer sig åt (Maxwell, 

Stuenkel & Saylor, 2007). Framför allt framkommer att sjuksköterskorna uppgav att de 

delgav närstående tillräcklig information om patientens prognos och förklaringar om 

behandlingar medan de närstående kände att de inte fick den informationen. Studien 

behandlar kritiska sjukdomstillstånd snarare än palliativ vård, men forskningen berör 
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utmaningar som uppstår när närstående snabbt måste ändra sina förväntningar på vad vården 

kan erbjuda och vilka mål som är realistiska.

En väsentlig skillnad mellan intensivvård i relation till specialiserad palliativ vård som 

bedrivs på hospice är att det saknas tid hos personalen och/eller fysisk plats att ta avsked från 

den avlidne vilket skapar frustration hos anhöriga (Fridh, 2009). Ofta delar patienter dessutom

sal, vilket gör att ljudnivån från personal, närstående, patienter och tekniska apparater kan bli 

hög och störande (Bournes & Mitchell, 2002).

Problemformulering

Intensivvården syftar till att rädda liv. I omställningen från kurativ till palliativ vård kan stora 

utmaningar uppstå då tidsbrist, kunskapsläge, resurser och miljö kan bidra till ofördelaktiga 

förutsättningar för en god död. Det är således viktigt för sjukvårdspersonal att veta hur 

närstående upplever denna tid för att kunna underlätta och erbjuda en så bra vård som möjligt.

Syfte

Syftet med litteraturöversikten är att belysa närståendes upplevelser av palliativ vård på 

intensivvårdsavdelning.

Teoretisk utgångspunkt

Det teoretiska ramverk som använts är Andersheds (1998) “Delaktighet i ljuset - delaktighet i 

mörkret”. Ramverket passar syftet då den ger en ökad förståelse för anhörigas upplevelser 

under den palliativa vårdtiden. Enligt Andershed kan anhöriga känna sig antingen delaktiga i 

ljuset eller delaktiga i mörkret. Då Andershed använder begreppet anhöriga, snarare än 

närstående, så kommer det användas i beskrivningen av teorin. 

Delaktighet i ljuset främjas av god kommunikation mellan personal och anhöriga och 

bidrar till en känsla av meningsfull delaktighet i omvårdnaden och livskvalitet i livets 

slutskede. De anhöriga känner en tillitsfull relation till personalen. För att uppnå delaktighet i 

ljuset använder sig Andershed (1998) utav begreppen “att veta”, “att vara” och “att göra”. 

“Att veta” betyder att närstående får tillräckligt med information om vad som händer med den

sjuke, “att vara” är en emotionell och existentiell dimension av att dela livet med den sjuke 

och “att göra” står för en praktisk del där den anhörige hjälper den sjuke med göromål.

Genom att “få veta” så kan den anhörige få insikt i hur hen bör “vara” och “göra” och 

chanserna ökar att den anhörige känner meningsfull delaktighet. Andershed (1998) har utfört 
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empiriska studier och det har visat sig att personer som anses ha en stark känsla av 

sammanhang har lättare “att veta” och därmed också “att vara” och “göra”. 

Enligt Antonovsky (1987) känner en person en hög grad av sammanhang (KASAM) när 

världen runt omkring upplevs som begriplig, hanterbar och meningsfull. Med “begriplig” 

menas att yttre information kan tas emot på ett strukturerat, förutsägbart och 

sammanhängande sätt, till skillnad från ett kaotiskt eller slumpmässigt sätt. Med “hanterbar” 

menas att - oavsett graden av svårighet på upplevelserna - så kan dessa bearbetas med hjälp av

egna resurser, såsom exempelvis ett starkt socialt nätverk eller en tro. Detta medför att man i 

mindre grad känner sig som ett offer för omständigheterna. Med “meningsfullhet” menas att 

man kan finna kraft att investera tid i vissa aspekter av tillvaron. 

Andershed (1998) menar att anhöriga med stark känsla av sammanhang hyser större tilltro 

till vården i stort. Dessa personer drog sig inte för att exempelvis fråga eller söka information 

på egen hand. Det framkom också att sjukdomsförloppets längd spelade in för känslan av 

delaktighet i ljuset/mörkret. Om sjukdomsförloppet var “tillräckligt långt” främjades 

delaktigheten. 

Bristande information, ett snabbt sjukdomsförlopp och en svag känsla av sammanhang är 

faktorer som kan bidra till att närstående får en känsla av “delaktighet i mörkret” och av “att 

famla i blindo”. 

Andershed (1998) introducerar också begreppet “humanistiskt förhållningssätt”. Det 

beskriver ett förhållningssätt hos personalen som präglas av respekt, lyhördhet, samverkan 

och bekräftelse. Genom ett humanistiskt förhållningssätt kan sjuksköterskan kompensera för 

otillräckliga förhållanden såsom exempelvis ett snabbt sjukdomsförlopp, en svag känsla av 

sammanhang eller brist på andra resurser hos den närstående och stärka den närståendes 

känsla av delaktighet.

Om den anhörige och den sjuke känner delaktighet i ljuset - det vill säga får tillräckligt 

med information av personal som har ett humanistiskt förhållningssätt - främjas en god död. 

Andershed (1998) beskriver även begrepp som kallas snabbhetens och långsamhetens kultur 

inom vården. Snabbhetens kultur syftar i huvudsak på den kurativa vården och beskrivs av 

Anderhed som en arbetsmetod på löpande band där patienter behandlas och botas i ett högt 

tempo. Denna kultur underminerar personalens chans till att skapa en personlig kontakt med 

patienter och anhöriga. Långsamhetens kultur, som innefattar palliativ vård, har målsättningen

att höja livskvaliteten hos patienten och dess anhörigas i så hög grad som möjligt och 

patienten ska få leva på sitt sätt med sina närstående.
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Metod

Intentionen med litteraturöversikten var att skapa en överblick av befintlig forskning av det 

valda ämnet och genom att granska tidigare forskning få en ökad förståelse av det (Friberg, 

2012). De studier som utgör resultatet i denna uppsats är såväl kvantitativa som kvalitativa. 

Detta för att ge en bra överblick av det aktuella kunskapsläget i relation till syftet.

Datainsamling

Sökningar har genomförts i databaserna Cinahl Complete, PubMed, Nursing and Allied 

Health Database och Psychology and Behavioral Sciences Collection och PsychInfo. De flera

olika databaserna användes för att inte missa relevanta artiklar och för att få perspektiv på 

omvårdnad från fler håll. Artiklarna som valdes ut till resultatet kommer mestadels från 

Cinahl Complete men också från PubMed och PsychInfo. Vi har inkluderat följande sökord: 

palliative care, terminal care, intensive care unit, intensive care, critical care, end of life-

care, end-of-life, family attitudes, family perception, family, family experience, family 

members’ experiences, death, relatives experiences, communication, next of kin, professional-

family relations, psychosocial factors. MeSH-termerna som initialt användes gav många 

sökresultat som inte direkt svarade på syftet. Senare specificerades sökorden för att ge mer 

relevanta sökresultat. Begreppet psychosocial factors förekom i flera av artiklarna som 

hittades från början vilket bidrog till att sökordet inkluderades i vidare sökningar. Många 

sökord förekommer i sökningarna och är i vissa fall synonymer till varandra. Variationen och 

utbytet av synonymer krävdes för att få fram tillräckliga sökresultat, då artiklarna innehåller 

olika begrepp för att beskriva sina syften.

Många rubriker och sammanfattningar lästes igenom. Sökorden kombinerades för att 

precisera sökresultaten och för att få bättre översikt och för att minska risken att missa 

relevant forskning.

  Sökningarna utfördes under februari och mars månad år 2017, och sökningarna samt 

sökorden redovisas i bilaga1. 

Urval och begränsningar

De artiklar som är inkluderade i resultatet är vetenskapligt granskade, så kallade peer-

reviewed och är skrivna på engelska. Någon geografisk exkludering har inte gjorts primärt, 

men för att undvika frågor som eventuellt berör kulturella skillnader i sorgearbetet eller alltför

olika vårdsystem har västerländska artiklar prioriterats. Det fanns inte tillräckligt många 
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artiklar från Sverige eller Norden för att göra en fullständig litteraturstudie, men med tanke på

att arbetet fokuserar på närståendes känslor och upplevelser ansågs överförbarheten till 

svenska förhållanden vara god. 

Artiklarna är ej äldre än femton år (2001-2016) för att behålla vetenskaplig relevans. 

I hälso- och sjukvårdslagen framgår att för barn under 18 år så gäller ett tillägg i lagen som

innebär att dessa personer ska ha tillgång till ytterligare stöd för det särskilda behov som 

uppstår när de förlorar en förälder (Hälso-och sjukvårdslagen [HSL], SFS, (2009:979) 2 g §) 

och därför kommer sökresultat där barn som anhöriga är i fokus att exkluderas. Likaså 

exkluderas sökresultat som undersöker palliativ vård av barn, då sorgearbetet är annorlunda 

och ofta mer komplext för de närstående (Limbo & Davies, 2015). 

Ett stort antal artiklar som berör palliativ vård, närstående och intensivvård - men som inte 

direkt svarat på uppsatsens syfte - har lästs och bidragit till en ökad förståelse och kunskap 

kring frågeställningen. 

De valda resultatartiklarna redovisas i bilaga 2.

Analys

Analysen gjordes enligt Friberg (2012), där de valda artiklarna har lästs flera gånger av båda 

författarna. Artiklarna sammanfattades sedan i teman och underteman som identifierades för 

att få en så tydlig överblick av ämnet som möjligt. Detta gjordes genom att resultaten i 

artiklarna sammanfattades kortfattat på post-it-lappar som fästs på fysiska kopior av 

artiklarna. Därefter identifierades och jämfördes återkommande begrepp som infördes under 

egna rubriker.

Forskningsetiska överväganden

De vetenskapliga artiklar som analyseras i översikten innehåller forskningsetiska 

överväganden och är vetenskapligt granskade och artiklarna anses därmed äga trovärdighet 

enligt Wallengren och Henricson (2012). Författarna har även försökt att bortse från deras 

förförståelse av den palliativa vården på intensivvårdsavdelningar. En av författarna har egen 

- negativ - erfarenhet utav denna, vilket skulle kunna färga resultatanalysen. Den andra 

medförfattaren har ingen egen erfarenhet, men dock en förutfattad mening baserad på vänners

erfarenhet, litteratur, film, och den verksamhetsförlagda utbildningen. Att inte leta efter 

artiklar som endast bekräftar denna mestadels negativa bild har varit ett uttryckligt mål. 
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Norberg Brorsson och Ekberg (2012) lägger vikt vid att referera korrekt och att använda 

korrekta referenser för att framhålla ett gott vetenskapligt uppförande vilket har efterföljts.

Resultat

Efter genomförd genomgång av artiklarna så har fem återkommande teman som varit viktiga 

för närstående identifierats; information med underteman beredskap/acceptans och tydlig/ 

otydlig information, kommunikation med underteman rak/bristande kommunikation och 

vägledning, stöd med underteman empati och andligt stöd, interaktion med underteman 

delaktighet och närvaro samt fysisk miljö med underteman teknisk utrustning, avskildhet och 

välbefinnande.

Information

Huruvida närstående var välinformerade eller ej om diagnos och prognos var avgörande för 

hur deras upplevelse blev. 

Beredskap / acceptans 

Det visade sig i ett flertal artiklar att döden ofta kom som en chock för de närstående (Kisorio 

& Langley, 2016; Kirchhoff, Walker, Hutton, Spuhler, Cole & Clemmer, 2002; Fridh, 

Forsberg & Bergbom, 2008). Fridh et al. (2008) uppmärksammar att döden kan överrumpla 

trots att patienten är gammal eller mycket sjuk. I Kirchhoff et al. (2002) studie blev sju av åtta

närstående förvånande över den dödliga utgången. Närstående som fick möjlighet att 

förbereda sig på tanken att döden var oundviklig upplevde omställningen från kurativ till 

palliativ vård som mer positiv (Pattison, Carr, Turnock & Dolan, 2013; Kjerulf, Regehr, 

Popova & Baker, 2005). Att finna mening och acceptans i döden bidrog till en känsla av en 

god död (Mularski, Heine, Osborne, Ganzini & Curtis, 2005). “Försoning” och “avslut” 

(closure) är andra begrepp som ansågs viktiga för de närstående (Fridh et al., 2008; Pattison et

al., 2013). Att kunna släppa taget och säga farväl var också viktiga steg för att kunna påbörja 

sorgeprocessen (Kirchhoff et al., 2002), vilket Probst, Gustin, Goodman, Lorentz och Wells-

Di Gregorio (2016) pekar på att närstående till patienter på intensivvårdsavdelningar i mindre 

utsträckning än andra närstående har möjlighet att göra. Det visade sig mer frekvent 

förekommande att närstående upplevde att patienten var rädd för döden på 

intensivvårdsavdelningar än i annan typ av vård. 
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Tydlig / otydlig information

Att få information om diagnos och prognos ansågs vara mycket viktigt (Kisorio & Langley, 

2016; Kirchhoff et al., 2002; Fridh et al., 2008; Kjerulf et al., 2005). Det var en lättnad för 

närstående att få löpande information och att det fanns en önskan att bli uppsökt av 

personalen (Kisoro & Langley, 2016). Eftersom patienter på intensivvårdsavdelningar ofta är 

multisjuka kunde ibland motstridig information från olika läkare leda till förvirring hos de 

närstående (Gries, Curtis & Engelberg, 2008; Kjerulf et al., 2005).

I studierna av Pattison et al. (2013) och Kisorio och Langley (2016) framgår att alla 

deltagande närstående i studien kände sig i någon mån ångestfyllda, i samband med beskedet 

att patienten övergick till palliativ från kurativ vård. Detta föregicks i många fall av bristfällig 

eller tvetydig information från vårdpersonal (Pattison et al., 2013). Bakomliggande faktorer 

till detta var i flera fall att sjuksköterskor i olika skift delgivit motstridig information, men 

också att sjuksköterskor inte velat svara på frågor som ännu inte diskuterats med läkare. I de 

fall som information delades med närstående så infann sig en känsla av lättnad hos dem. 

I en kvantitativ kanadensisk studie upplevde dock 88 procent av de tillfrågade (n=256) 

familjemedlemmarna att de fick tillräcklig och adekvat information (Heyland, Rocker, 

O'Callaghan, Dodek, P & Cook, 2003). De som svarade att de fått tillräcklig information gav 

generellt högre betyg på vården i enkäterna. Denna positiva bild förmedlas även i den svenska

studien av Fridh et al. (2008), där de anhöriga ansåg att informationen varit tillräcklig. 

Kommunikation

Kommunikation identifierades som ett mer omfattande begrepp än att bara förmedla 

information. Personalens bemötande lämnade intryck hos de närstående och påverkade 

upplevelsen av intensivvårdsvistelsen. 

Rak / bristande kommunikation

Att få raka, ärliga besked kring allvaret i situationen uppskattades av de närstående (Fridh et 

al., 2008; Kjerulf et al., 2005). Det var då lättare att förstå och ta till sig vad som hände 

runtomkring. Bristen på kommunikation upplevdes som mycket frustrerande, ångestskapande 

och stressande för de anhöriga (Kirchhoff et al., 2002). Ord som “förvirrande” (”confusion”) 

“försöka förstå” (“trying to understand”) och “osäkerhet” (“uncertainty”) var återkommande 

när närstående beskrev sina känslor (Fridh et al., 2008; Pattison et al., 2016; Kisorio & 

Langley, 2016). De upplevde en känsla av bristande kontroll och en osäkerhet kring 

prognoserna och utgången av sjukdomsförloppet. De närstående i Kirchhoff et al. (2002) 
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studie påpekade också hur jobbigt det var med stor personalomsättning och hur förvirrande 

och tröttsamt det kunde vara. Dessutom kunde kommunikationen sluta fungera ju fler som var

inblandade, vilket även bekräftas i studien av Kjerulf et al. (2005) där närstående ansåg det 

positivt att ha samma grupp av sjuksköterskor som stod för omvårdnaden och att ha en 

kontaktperson. De närstående i Kisorio och Langleys (2016) studie använde sig av uttrycket 

att “famla i mörkret” för att beskriva hur den bristfälliga informationen upplevdes. 

Det fanns en stark korrelation mellan bristande kommunikation och närståendes upplevelse

av ångest i den tyska studien (Hartog et al., 2015). 

Vägledning

Sjuksköterskan sågs i bästa fall som en lots för närstående från det ögonblick då den palliativa

vården inleddes (Fridh et al., 2008). Familjen önskade att sjuksköterskan tog sig tid att 

förklara varje steg i processen, samt förklara vad de gjorde med den tekniska apparaturen 

(Kisorio & Langley, 2016; Fridh et al., 2008). Att sjuksköterskan förklarade tecknen på en 

nära förestående död uppskattades av de närstående och ibland uppstod ett starkt band och en 

nära kontakt med sjuksköterskan (Kirchhoff et al., 2002; Pattison et al., 2013). 

Stöd

Närstående hade andra behov än att få diagnoser, läkemedel och behandlingar, som vården 

främst tillhandahåller. Vilket emotionellt stöd närstående fick var avgörande för upplevelsen 

av den palliativa vården på intensivvårdsavdelningen. 

Empati

Närstående kände sig i stort behov av känslomässigt stöd från sjuksköterskorna (Kisorio & 

Langley, 2016), vilket vidare beskrevs genom att närstående ville att sjuksköterskor skulle 

bekräfta deras situation och att de också ville ha någon att uttrycka sina känslor till. De 

upplevde dock att det inte alltid fanns någon att vända sig till. En bra sjuksköterska var en 

sjuksköterska som hälsade, var pratglad och gav en kram när man behövde en. En dålig 

sjuksköterska kännetecknades av sin mentala frånvaro och kylighet. 

De närstående som kände sig bemötta med artighet, medlidande och respekt tenderade att ge 

ett högre betyg på vården (Heyland et al, 2003). Under upprättad vaka upplevdes 

sjuksköterskorna som stöttande, professionella, varma och empatiska (Fridh et al., 2008) och i

den palliativa vården uppskattade närstående de sjuksköterskor som visade värme och 

omtanke samt när de försäkrade om att de gjorde allt som de kunde för patienten (Kirchhoff et
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al., 2002). Om den närstående var ensam vid en familjemedlems bortgång upplevde hen ett 

stort behov av närhet och stöd från sjuksköterskorna. Närstående hade en benägenhet att 

bortse från sina egna behov som exempelvis hunger och bekvämlighet, men visade stor 

uppskattning om sjuksköterskor uppmärksammade detta och visade dem omtanke.

Det framkom att närstående uppskattade någonting så litet som ett leende efter ett långt 

skift (Pattison et al., 2013). 

Existentiellt stöd

Närstående som fick diskutera den döendes önskemål och sina egna existentiella behov 

upplevde vården i livets slutskede som mer positivt (Gries et al., 2008) och 43 procent 

(n=356) av deltagarna i studien av Hartog et al. (2015) förmedlade att de kunde ha uppskattat 

att få prata med en psykolog eller präst.

Att be för patienten var för de närstående i Kisorio och Langleys (2016) studie viktigt och 

de deltagande hoppades på mirakel. De närstående blev inte uppmuntrade av sjuksköterskorna

att be, men det existentiella stödet var någonting som uttryckligen saknades och där det var 

möjligt sökte de upp en religiös ledare för det stödet.

Interaktion

Återkommande i analysen var interaktionen mellan närstående och vårdpersonal, men även 

den mellan närstående och patient. När personal förekom i dessa sammanhang handlade det 

oftast om närståendes delaktighet och när patienten förekom i förhållande till närstående 

gällde det närheten dem emellan.

Delaktighet

Kirchhoff et al. (2002) beskriver hur närstående ville skydda och förskona patienter från 

onödiga ingrepp, men samtidigt försäkra att patienten fick så bra vård som möjligt. Att ge 

närstående kontroll över små göromål och att involvera dem i vården bidrog till upplevelsen 

av en god död (Pattison et al., 2013). Närstående kände att de hade ett behov att företräda 

patientens önskemål (Kisorio & Langley, 2016). Några familjemedlemmar visade också på 

hur tidsbristen kunde påverka dem negativt när det kom till beslutsfattande; tvivel, ångest och 

skuld kunde plåga dem långt efter den närståendes död (Kirchhoff et al., 2002). Närståendes 

inflytande i beslutsfattande beskrivs av Pattison et al. (2013) och studien identifierar aspekter 

där närstående överlåter döden till högre makter, men också situationer där närstående blev 

lämnade ensamma att ta beslut efter viss konsultering från läkare. Hela 87 procent (n=84) av 
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de närstående som deltog i en tysk studie upplevde dock att de deltog i vården på ett 

tillfredsställande sätt (Hartog, et al. 2015). Tolv procent (n=84) upplevde att de velat ha 

mindre inflytande över vården.

Närvaro

Familjen ville ofta vara fysiskt nära patienten och medverka i beslut om vården (Kisorio & 

Langley, 2016). Det var viktigt för närstående att känna “togetherness” (samhörighet) (Fridh, 

Forsberg & Bergbom, 2008; Pattison et al., 2013).

Närstående uttryckte frustration kring att behöva vänta utanför salen vid omvårdnad (Fridh 

et al., 2008) och det upplevdes som om dyrbara minuter gick till spillo. De närstående i 

Kisorio och Langleys (2016) studie nämner att de ville “maximera” tiden tillsammans. Den 

ordlösa kommunikationen som uppstod mellan de närstående och patienten upplevdes som 

försonande. Några familjer i Kirchhoff et al. (2002) studie poängterade hur svårt det var att 

respektera en nära anhörigs önskan om att inte få livsuppehållande vård när situationen 

ställdes på sin spets, vilket bekräftas av Kjerulf et al. (2005) där närstående ansåg det väldigt 

problematiskt om dessa insatser verkade smärtsamma för patienten. 

Att närvara vid dödsögonblicket upplevdes av många i Fridh et al. (2008) undersökning 

som något fint och värdigt, medan den i Kisorio och Langleys (2016) och Kirchhoff et al. 

(2002) forskning kunde upplevas som skrämmande. 

Fysisk miljö

Närståendes upplevelser av den obekanta miljön på intensivvårdsavdelningar bidrog till 

upplevelsen av vården i stort. 

Teknisk utrustning

Fridh et al. (2008) uppmärksammar att närstående uppskattade att sjuksköterskan tog sig tid 

att förklara vad de olika monitorerna gjorde och betydde för patienten och de intervjuade 

familjerna var tacksamma för att deras anhöriga fick teknisk avancerad vård och skrämdes 

mer av sjukdomen i sig än av apparaterna. I en annan studie upplevde dock ett flertal 

närstående att apparaturen kändes skrämmande och obegriplig och att den stod i vägen mellan

dem och deras anhöriga (Kisorio & Langley, 2016). De närstående i Kirchhoff et al. (2002) 

studie kände sig alienerade i den främmande miljön och av det medicinska språket. Probst et 

al. (2016) identifierar att det var mycket vanligare att anhöriga upplevde hjärt- och 

lungräddning som mer ångestfyllt på intensivvårdsavdelning än i annan vårdform.



19 

En intervjuad anhörig uttryckte uppskattning över att sjuksköterskan vinklade bort 

apparaturen i samband med att den livsuppehållande behandlingen avslutades så att den 

anhöriga fick spendera den sista tiden med sin anhöriga i fred (Pattison et al., 2013). Pattison 

et al. nämner också hur sjuksköterskan kan “orkestrera” döden genom att hinna samla 

familjen inför dödsögonblicket då den livsuppehållande apparaturen stängs av. 

I en av de granskade studierna framkommer att livsuppehållande apparatur, som 

andningshjälp eller dialys inte hade någon inverkan på den upplevda vården i livets slut 

(Mularski et al., 2005). Enligt Gries et al. (2008) så bidrar det till högre tillfredsställelse av 

intensivvården för närstående då patienter dör efter att livsuppehållande insatser avslutats. 

Studien visar också att närstående kände att de hade bättre stöd i dessa situationer.

Avskildhet

Det var av stor vikt för familjen att få möjlighet att vara hos patienten när som helst och att

personalen bortsåg från besökstider (Kisorio & Langley, 2016; Kjerulf et al., 2005). 

Betydelsen av ett enskilt rum uppmärksammas även av Fridh et al. (2008) då upprättandet 

av en vaka ansågs vara en mycket viktig och en privat angelägenhet. Närstående uppskattade 

även om personalen höll sig i bakgrunden och respekterade familjens behov av avskildhet. 

Det enskilda rummet visade sig också viktig för att kunna ge utrymme åt närstående att 

uppleva en känsla av ett privatliv och känslan av att patienten har bibehållen värdighet 

(Pattison et al., 2013). Att ett enskilt rum var viktigt bekräftades inte av deltagarna i Mularski 

et al. (2005) studie men att den döende patienten skulle få behålla sin värdighet och dö en 

fridfull död värderades dock högt av de närstående.

Välbefinnande

Att den döende blev adekvat smärtlindrad var ett återkommande tema. Det upplevdes som 

ångestskapande att se patienten vara utsatt för svår smärta (Probst et al., 2016) och var viktigt 

för de närstående att se till att patienten var smärtlindrad, ren och hade det fysiskt drägligt 

(Kisorio & Langley, 2016). Enligt Heyland et al. (2003) upplevde en stor majoritet av de 

närstående att patienten fick utmärkt smärtlindring, vilket bara upplevdes av hälften av de 

närstående som var tillfrågade i studien av Mularski et al. (2005). 

I såväl Kisorio och Langleys (2016) som i Pattison et al. (2013) studie framkom det att det 

var viktigt att den sjuke fick uppleva välbefinnande i den mån det var möjligt. De närstående i

Pattison et al. studie tryckte på att den sjuke skulle få sina personliga preferenser 

respekterade, såsom att få möjlighet att få ha sin favoritkudde, egna kläder och hygienartiklar 
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och kunna lyssna på betydelsefull musik. Enkla rutiner som sjuksköterskan utförde, som att 

byta den sjukes lakan ofta och borsta håret, uppskattades också av de närstående. 

De närstående upplevde det som viktigt att vara involverade i omvårdnaden då de kände 

patienten bäst och kunde representera dennes önskemål om patienten inte kunde tala för sig 

själv (Kisorio & Langley, 2016).

Diskussion

Metoddiskussion

För att hitta artiklar har sökningar genomförts i databaserna Cinahl Complete, PubMed och 

PsychINFO. Sökningar i andra databaser, som till exempel Nursing & Allied Health 

Database och Psychology and Behavioral Sciences Collection, har gjorts men har inte mynnat

i användbara artiklar. De flesta artiklarna till resultatet kommer från Cinahl Complete med 

anledning av att den databasen samlar vårdvetenskaplig forskning vilket har passat 

frågeställningen. Förväntningen var att kvalitativa artiklar skulle komma att dominera bland 

de utvalda artiklarna eftersom syftet med arbetet var att belysa upplevelser, men hälften av 

artiklarna i resultatet visade sig vara kvantitativa. Detta skulle kunna ses som en svaghet då 

uppsatsens mål är att belysa upplevelser men det fanns inte tillräckligt med kvalitativa artiklar

som svarade mot syftet. Dessutom anser författarna att de kvantitativa artiklarna belyst frågan 

på ett intressant sätt och gett perspektiv på hur enskilda upplevelser erfars på liknande sätt av 

ett stort antal människor. 

Den absoluta majoriteten av artiklarna är utländska men för att undvika eventuella 

kulturella skillnader i närståendes förhållande till vården premierades västerländska artiklar: 

sex är nordamerikanska; tre europeiska, varav en svensk; och en sydafrikansk. Flera svenska 

artiklar hade varit önskvärt men på grund av det snäva syftet valdes fler utländska artiklar. 

I Fridhs (2009) avhandling belyses ett flertal faktorer som påverkar närstående inom den 

svenska intensivvården som till exempel att många patienter delade rum och avled efter kort 

vårdtid. Dessa faktorer återfinns i merparten av resultatartiklarna, vilket tyder på att kontexten

för patienterna och de närstående var relativt likartade. Överförbarheten till ett svenskt 

sammanhang ansågs som god då de relevanta nyckelbegreppen var liknande i såväl de 

utländska artiklarna som i den svenska artikeln. Dessutom visar Worldwide Palliative Care 

Associations kartläggning om hur utbredd den palliativa vården i världen är, att de länder där 

de utländska studierna är utförda har samma nivå av palliativ vård som Sverige (Connor et al.,

2014). Kartläggningen rankar ländernas kapacitet till palliativ vård efter tillgängligheten och 
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efter hur stor medvetenhet det finns om palliativ vård inom sjukvården, samt hur stor åtkomst 

det finns till smärtlindrande läkemedel och efter vilka riktlinjer som gäller. Eftersom att 

vården är under ständig utveckling så undveks sökresultat som kunde anses innehålla 

föråldrad forskning. För att enkelt exkludera dessa resultat så begränsades sökresultaten till 

femton år tillbaka i tiden, alltså söktes resultat mellan åren 2001-2016.

Då samtliga artiklar är skrivna på engelska fanns en risk för feltolkning i översättningen 

vilket det funnits en medvetenhet om. Artiklarna har lästs flera gånger och analyserats 

noggrant. Dessutom har begrepp diskuterats och slagits upp i ordböcker för att reda ut 

eventuella språkliga osäkerheter.

Arbetet har genomförts i par och för att behålla såväl motivation som en jämn 

arbetsfördelning har vi suttit tillsammans för att skriva och läsa. Artiklarna som använts 

delades från en början upp för att sedan beskrivas oss emellan, vilket gav en bra inledning till 

vad artiklarna handlade om och väckte ytterligare nyfikenhet. Att arbeta på samma plats har 

även bidragit till att lättare kunna utveckla tankar och idéer och gjorde diskussionsdelen än 

mer intressant, då det var en levande diskussion.

Resultatdiskussion

Litteraturöversiktens resultat diskuteras utifrån Anderheds teori “Delaktighet i ljuset - 

delaktighet i mörkret” och främst i förhållande till huvudbegreppen i teorin - “att veta”, “att 

vara” och “att göra” (Andershed, 1998). Utöver det diskuteras begreppet “extra resurser” där 

även det humanistiska förhållningssättet inkluderats.

Att veta

Resultaten visar att tillräcklig information är en av de viktigaste faktorerna för att få en positiv

upplevelse av den palliativa vården. Detta är helt i linje med tidigare forskning (Burr, 2001). 

Närstående känner sig välinformerade när de får entydig information som gärna kommer från 

en och samma person samt när de får en tydlig prognos om patientens hälsotillstånd så att de 

vet vad de har att vänta. Att få “veta” bidrar till större känsla av begriplighet och 

hanterbarhet med Antonovskys (2005) terminologi. 

De närstående från Kanada och Sverige var i högre grad mer tillfredsställda över 

kommunikationen och vården i stort än de närstående från de andra länderna i 

resultatartiklarna. Detta kan kanske bero på att vården i dessa länder i mångt och mycket 
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påminner om varandra med möjlighet till skattefinansierad vård som drivs utan vinstsyfte 

(SOU 2002:31).

Att information delges är inte alltid tillräckligt, utan närstående måste även kunna ta till sig

informationen. Wiegand (2008) beskriver i sin studie hur svårt det kan vara för närstående att 

ta till sig besked om en patients kritiska tillstånd - det krävs tid att förstå. Wiegands studie 

uppmärksammar vidare förloppet från att en patient är frisk till att få palliativ vård och senare 

även att avsluta livsuppehållande insatser. Just att det tar tid vittnar om en stor utmaning i att 

uppnå god palliativ vård och en god död på intensivvårdsavdelningar där det Andershed 

(1998) kallar snabbhetens kultur råder. 

Med tillräcklig information som förmedlas på rätt sätt kan tiden som närstående och patient

har kvar ändå bli meningsfull. Med rätt information och med stöd genom ett empatiskt 

bemötande från vårdpersonal kan ett kort sjukdomsförlopp eller en snabb övergång till 

palliativ vård ändå kompenseras så att närstående blir delaktig i ljuset. 

Andershed (1998) beskriver att bemötandet från personalen är bristfällig om det råder 

avsaknad av kommunikation och uppriktighet och om personalen är undvikande och 

uteslutande. Dessa faktorer är just det som resultaten i det här arbetet identifierar och stora 

delar av det handlar om kommunikation.

Att ha en effektiv kommunikation innefattar för vårdpersonalen att ha ett empatiskt 

förhållningssätt för att på så vis underlätta att information ska nå fram. När närstående är 

välinformerade genom god kommunikation så kan de ta beslut och bli delaktiga i vården. “Att

veta” beskriver Andershed (1998) som grunden i delaktighet, men också förutsättning för 

delaktigheten i ljuset.

Att vara

Att ge den sjuke mycket tid och närvaro skattades högt av de närstående i resultatet. För 

Andershed (1998) innebär “att vara” mer än bara fysisk närvaro; det är en existentiell 

dimension där den närstående och sjuke delar livsvärld. Burr (2001) menar att den närstående 

representerar det “vanliga livet” och är ett fönster mot omvärlden i den högteknologiska miljö

som intensivvårdsavdelningen utgör. Eriksson (2012) beskriver i sin avhandling att 

“varandet” kan handla om såväl beröring som att kommunicera utan ord, om ett djupt samspel

mellan patient och närstående. Strang (2005) menar att det finns ett mått av existentiell 

ensamhet när döden närmar sig. Den sjuke kan känna sig ensam trots att hen omges av nära 

och kära, men närvaro, kärlek och vänskap kan verka lindrande. Såväl ordlös kärlek som 

exempelvis att hålla handen, få massage eller småprat om vardagliga ting kan ge den sjuke en 
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paus. Strang pekar också på det fenomen som ibland inträffar nära döden, nämligen att den 

döende känner att andra döda närvarar i rummet. Strang menar att detta kan bottna i 

människans starka behov av samhörighet, och att man i detta ögonblick behöver hitta en ny 

samvaro med dem som “gått före”.

“Att vara” ökar känslan av det som Antonovsky (2005) kallar känsla av meningsfullhet. 

Den fysiska miljön visade sig påverka de närstående och av de flesta upplevdes den som 

negativ och skrämmande, men vissa var mer neutralt inställda. I utredningen “Döden angår 

oss alla- värdig vård vid livets slut” (SOU 2001:6) poängterar kommittén att kunskapen kring 

hur den fysiska miljön påverkar oss är underskattad. De menar också att en negativ upplevelse

kring miljön kan komma att färga de närståendes minnen negativt. I en australiensk studie 

(Slatyer, Pienaar, Williams, Proctor & Hewitt, 2015) jämfördes två grupper av närstående; En

grupp av patienter och närstående fick tillgång till ett speciellt rum, kallat “lotusrum”, där de i

lugn och ro fick tillbringa sista tiden tillsammans. Kontrollgruppen fick vara på den vanliga 

intensivvårdsavdelningen. Lotusrummet, som var avsett att tillgodose såväl patienter som 

närståendes behov, var stort, luftigt och tyst. Det var inte lika tekniskt avancerat som en 

vanlig sal på intensivvårdsavdelningen, utan var avsett framför allt för samtal och samvaro. 

Sjuksköterskans roll blev mer assisterande och familjens tempo kom att styra. Lotusrummet 

upplevdes som en privat och trygg sfär som gagnade det sociala umgänget under den sista 

tiden i livet. 

Ett avskilt rum där närstående och patient kan dra sig tillbaka i vore därmed önskvärt på 

alla intensivvårdsavdelningar. Fridh (2009) påpekar dock att omvärlden “krympte” när döden 

var nära förestående och att vårdarna var avgörande för hur atmosfären upplevdes och kan 

därför med Andersheds (1998) ord kompensera för bristande resurser. 

Att göra

Delaktigheten hos den närstående slutar inte med att ta del av patientens perspektiv, utan 

fortsätter med att vara mer aktiv i omvårdnaden. Beslutsfattande är en del av delaktigheten 

men att tillåta närstående att vara en del i omvårdnaden bidrar även det till Andersheds (1998)

begrepp om “att göra”. Delaktigheten i omvårdnaden kan bli begränsad av rädsla och ovana 

när närstående ska orientera sig i sjukhusmiljön, så förståelse för hur göromål kan gå till bör 

understödjas. Små saker som till exempel att tvätta ansiktet eller mata patienten är intima 

handlingar som stärker närståendes delaktighet. Vad som också måste redogöras för är hur 

teknisk utrustning fungerar så att närstående inte får känslan av att vara i vägen eller lida av 

en oro att påverka någon vårdinsats negativt.
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Återigen spelar alltså personalens förhållningssätt in för att hjälpa närstående i den 

palliativa vården. Andershed (1998) har i sin beskrivning av det förhållningssätt som personal

bör ha nämnt öppenhet och samverkan vilket är två empatiska egenskaper som kan bidra till 

att närstående känner sig mer bekväma med den aktiva omvårdnaden.

Resultaten visade att närstående kunde uppleva de tunga besluten kring vården olika. För 

vissa var det väldigt viktigt att vara delaktig kring dessa medan de för andra var en väldigt 

tung börda som kunde vara förenad med skuld och ångest under lång tid. Att avancerad vård 

medför en ökad tilltro till medicinens förmåga att bota kan också göra att vissa närstående har 

svårare att acceptera besluten. Rydvall (2017) visar i sin avhandling att läkare och 

allmänhetens uppfattningar om när livsuppehållande vård bör avslutas i mångt och mycket 

skiljer sig åt. Enligt Rydvall har närstående en orimlig tilltro till maskinernas förmåga att 

rädda den sjuke och menar att sjukvården måste bli bättre på att föra en bra och ärlig dialog 

med de närstående. 

Extra resurser

Det visade sig i resultatet att närstående med en stark tro upplevde tröst under den svåra tiden 

på intensivvården. Tron kan ses som en extra resurs enligt Andershed (1998), som kan 

komma att bidra till en känsla av delaktighet i ljuset. I en artikel som studerar hur en grupp 

närstående buddhister i Thailand upplever döden på en intensivvårdsavdelning (Kongsuwan, 

Chaipetch & Matchim, 2012) såg man att de närstående upplevde ett lugn och stor tillförsikt 

vid dödsögonblicket. De närstående var också mindre benägna att begära livsuppehållande 

åtgärder. Detta kan ställas mot den sekulariserade döden i vårt samhälle, där döden inte är 

närvarande under livets gång och kommer ofta som en chock. Tilltron till vetenskapen är stark

och förhoppningarna att förskjuta det oundvikliga är stora. 

Andershed (1998) beskriver hur ett humanistiskt förhållningssätt hos personalen - som 

präglas av bekräftelse, öppenhet och respekt - underlättar för närstående. Detta bekräftades i 

resultatet, där sjuksköterskans förmåga att samtala, vägleda och visa empati skattades väldigt 

högt. I en studie av Morse och Pooler (2002) har forskarna studerat videoupptagningar av 

intensivvårdsavdelningar. Forskarna upptäckte att närstående kunde lära sig att uthärda 

situationen om personalen tog sig tid att hjälpa dem, genom att förklara vad de gjorde med 

patienten och genom att uppmuntra dem till att prata med den sjuke. I de fall då de närstående 

inte uthärdade situationen särskilt väl, utan visade stor ångest och oro, var sjuksköterskorna 

väldigt fokuserade på de praktiska göromålen och pratade väldigt lite och sakligt med de 

närstående. 
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Sjuksköterskans förhållningssätt understödjer närstående i svåra situationer och 

kompenserar för andra bristande faktorer. Om den närstående har brist på känsla av 

sammanhang så kan förhållningssättet erbjuda stöd till att stärka känslan och den närstående 

kan lättare få en meningsfull delaktighet - delaktighet i ljuset. Vägledningen som 

sjuksköterskan kan erbjuda närstående är kritisk för att de ska komma till sin rätt och bli 

bekväma med den omtumlande upplevelse som palliativ vård utgör - särskilt när besked 

kommer som den chock som identifieras i resultaten.

Kliniska implikationer

Eftersom sjuksköterskeutbildningars fokus skiljer sig beroende på lärosäte så ingår olika 

nivåer av utbildning i palliativ vård. Socialstyrelsen (2006) har i sin undersökning fått 

varierande svar om hur många föreläsningstimmar om palliativ vård som ingår i 

utbildningsprogrammen och innehöll från två upp till fjorton föreläsningstimmar om ämnet. 

För att bra palliativ vård ska kunna erbjudas och för att en god död ska uppnås bör all 

sjukvårdspersonal ha tillräcklig kunskap för att tillgodose grundläggande palliativ vård. En 

förutsättning för att lika vård ska kunna erbjudas alla människor är att all personal har 

likvärdig utbildning.

Det vore önskvärt om personal på intensivvårdsavdelningar hade möjlighet till fortbildning

för att undvika rädsla och öka kunskap om den naturliga döden. Det humanistiska 

förhållningssättet, som enligt Andershed (1998) kan kompensera för ogynnsamma 

förutsättningar, är någonting som kan läras ut och underlätta för närstående under den svåra 

tiden. Oavsett om alla andra extra resurser är bristfälliga så kan alltid ett humanistiskt 

förhållningssätt bistå närstående. 

Då resultatet i denna översikt visar att närstående ofta bär med sig upplevelser från vården 

och mår dåligt av det under lång tid vore en idé att implementera samma struktur som finns 

inom den specialiserade palliativa vården med exempelvis uppföljningsmöten och detta är 

någonting som Socialstyrelsen (2016) även tar upp i förslag på förbättringsområden inom 

palliativ vård. De närstående som lider av posttraumatisk stress eller depressionssymtom efter

vårdmöten riskerar att själva bli patienter om de inte fångas upp i ett tidigt skede. På samma 

vis kan uppföljningsmöten inom vårdteamet vara positivt för att genomföra utvärderingar och 

reflektioner kring händelsen.
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Möjligheten till en god död begränsas även av förutsättningar som berör strukturen för 

intensivvård. Att när döden närmar sig, erbjuda enkelrum och frångå vissa rutiner, som till 

exempel bestämda klockslag för mat, läkemedel och besök, vore fördelaktigt.

Förslag till fortsatt forskning

Det finns en del internationell forskning om hur närstående upplever den palliativa vården på 

intensivvårdsavdelningar men det saknas undersökningar om hur denna fungerar och upplevs 

i Sverige. Dessutom dominerade den kvantitativa forskningen. Det vore därför värdefullt att 

genomföra fler kvalitativa undersökningar kring närståendes upplevelser i Sverige.

Slutsats

Möjligheterna till bra palliativ vård på intensivvårdsavdelningar är begränsade i det nuvarande

sjukvårdssystemet eftersom målen med de olika vårdformerna skiljer sig så markant. Det är 

svårt att ge patienter möjlighet till en god död när omställningen från kurativ till palliativ vård

är så hastig. Resultatet belyser hur närstående uppfattar den palliativa vården på 

intensivvårdsavdelningar; att få information och hur den förmedlades visade sig vara av stor 

betydelse, samt att få vara delaktig kring vården. Att vara delaktig kunde förstås på två sätt: 

dels att vara fysiskt närvarande och ge den sjuke tid och närvaro, dels att vara delaktig i beslut

som berörde vården i stort. Den fysiska platsen med mycket teknisk apparatur, fyrsalar och 

stressad personal utgjorde ofta ett hinder för vad närstående upplevde som en god död. Att 

“veta” “vara” och “göra” bidrar till delaktighet i ljuset. Om informationen och 

kommunikationen är bristfällig eller de närstående saknar tillräckliga resurser att hantera 

situationen, upplevs delaktighet i mörkret. Detta kan kompenseras med ett humanistiskt 

förhållningssätt.
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Bilaga 1. Sökmatris 

Databas Sökord Antal 
träffar

Begränsningar Antal lästa 
abstrakt

Antal lästa artiklar Valda artiklar till resultat, se bilaga 2.

Cinahl 
Complete

1.intensive care unit
2.psychosocial factors
3.terminal care
4.critical care
5.family experience

23 2001-2016
Peer-reviewed

6 2 Fridh, I., Forsberg, A., & Bergbom, I. 

Cinahl 
Complete

1.Psychosocial Factors
2.intensive care unit
3.end of life care
4.family experience

42 2001-2016
Peer-reviewed

13 4 Pattison, N., Carr, S.M., Turnock, C., & Dolan, S.

Heyland, D., Rocker, G., O’Callaghan, J., Dodek, P., 
& Cook, D. 

Mularski, R., C., Heine, Osborne, M., Ganzini, L., 
Curtis, J. 

Cinahl 
Complete

1.terminal care
2.palliative care
3.intensive care unit
4.family attitudes

31 2001-2016
Peer-reviewed

9 5 Kisorio, L. C., & Langley, G.

Cinahl 
Complete

1.death
2. Intensive care
3. Family members 
experiences 
4. commuication

42 2000-2016
peer reviewed
full text

11 4 Kirchhoff, K. Walker, L., Hutton, A., Spuhler, V., 
Vaughan Cole, B., & Clemmer, T., 

Cinahl 
Complete

1.critical care
2.end of life
3.psychosocial factors
4.family perception

18 2001-2016
Peer-reviewed

4 2 Kjerulf, M., Regehr, C., Popova, S.R., & Baker, A.J.

Cinahl 
Complete

1.family
2.intensive care unit
3.palliative care
4.terminal care
5.psychosocial factors

38 2001-2016
Peer reviewed

11 4 Gries, C. J., Curtis, J. R., & Engelberg, R. A. (2008)
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PubMed 1.palliative care
2.intensive care unit
3.next of kin
4.psychosocial factors

6 2001-2016
Peer reviewed

6 2 Probst, D., Gustin, J., Goodman, L., Lorentz, A., & 
Wells-Di Gregorio, S. (2015)

PsycINFO 1.Palliative care 
2.intensive care unit
3. Professional-family 
relations 

60 2001-2016
Peer reviewed

10 1 Hartog, S., Schwarzkopf, Riedemnann, Pfeifer, R., 
Guenther, D., Egerland, K., Sprung, C., Hoyer, H., 
Gensichen, J., & Reinhart, K., (2015)
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod
(Urval och 
datainsamling,
analys)

Resultat

Fridh, I., Forsberg, A., & 
Bergbom, I. 

‘Close 
relatives’ 
experiences of 
caring and of 
the physical 
environment of 
caring when a 
loved one does 
in a ICU’

2008, Sverige, 
Intensive & Critical 
nursing. 

Att undersöka anhörigas erfarenhet av vårdande 
och av den fysiska miljön när en närstående dör 
på en intensivvårdsavdelning. 

Metod: kvalitativ 
metod 
Urval: 17 personer
som erfarit en 
förlust av en 
anhörig på en 
intensivvårdsavdel
ning.
Datainsamling: 
intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. 
Analys: 
Intervjuerna 
analyseras med 
hjälp av en 
fenomenologisk 
hermeneutisk 
metod. 

Analysen resulterade i sju teman som 
hade inverkan på närståendes 
upplevelser. 1. Risken att ställas inför 
en förlust. 2. vikten av att upprätta en 
vaka. 3. känna förtroende för vården. 
4. anpassa sig och försöka förstå vad 
som händer. 5. konfrontera döden och 
försöka förstå. 6. behov av närhet och 
samhörighet. 7. erfara försoning.

Gries, C. J., Curtis, J. R., & 
Engelberg, R. A.

‘Family 
Member 
Satisfaction 
With End-of-
Life Decision 
Making in the 
ICU’

2008,
USA,
Critical Care 
Medicine 

Att försöka utröna vad som leder till ökad 
tillfredställelse inom vård i livets slutskede på 
intensivvårdsavdelningar. 

Metod: kvantitativ
kohort studie 
Urval: 442 
deltagare vars 
familjemedlemmar
dött på tio 
intensivvårdsavdel
ningar 
Datainsamling: 
enkät 
Analys: 

Närståendes tillfredsställelse av 
vården associerades med 4 faktorer 1. 
Avslutande av livsuppehållande 
insatser 2. rekommendation från läkare
om att avsluta livsuppehållande 
insatser 3. Diskussion om patientens 
önskningar 4. diskussion om 
närståendes andliga behov.
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variansanalys av 
deskriptiv data.

Hartog, C., Shwartzkopf, 
Riedemann, N., Pfeifer, R., 
Guenther, A., Egerland, K., 
Sprung, C., Hoyer, H., 
Gensichen, J., & Reinhart, 
K.

‘End-of-Life 
care in intensive
care unit: A 
patient-based 
questionnaire of
intensive care 
unit staff 
perception and 
relatives’ 
psychological 
response.’ 

2015, Tyskland, 
Palliative Medicine 

Att analysera vården i livets slutskede på fyra 
intensivvårdsavdelningar på ett tyskt sjukhus 
och hur närstående och personal upplevt denna. 

Metod: kvantitativ
metod.  
Urval: 84 
familjemedlemmar
, 610 vårdgivare. 
Datainsamling: 
enkät
Analys: statistik 
analyserades med 
regressionsmodelle
r.

41% av sjuksköterskorna upplevde att 
de saknade tillräcklig kunskap om vård
i livets slutskede för att kommunicera 
med närstående. 
Närstående var i mycket hög 
utsträckning nöjda med vården och 
med deras egen delaktighet, men 
upplevde trots allt ångest, PTSD och 
depression efter 90 dagar. 

Heyland, D., Rocker, G., 
O’Callaghan, J., Dodek, P., 
& Cook, D. 

Dying in the 
ICU-
Perspectives of 
Family 
Members. 

2003, Kanada, Ethics 
in Cardiopulmonary 
Medicine. 

Att beskriva närståendes perspektiv på vården i 
livets slutskede på intensivvårdsavdelningar på 
sex universitetssjukhus i Kanada. 

Metod: kvantitativ
metod 
Urval: 256 
deltagare som 
erfarit en nära 
anhörigs död på en
intensivvårdsavdel
ning.
Datainsamling: 
enkäter
Analys: 
regressionsanalys 
av enkätsvaren.

De tillfrågade var överlag positiva till 
följande parametrar inom vården; 
smärtlindring, empati och stöd, 
information och kommunikation.
Signifikans av uppfattad bra vård 
hittades i korrelation till: 1. 
information till närstående. 2. respekt 
och medkänsla till patient / närstående.
3. den nivå av vård som togs emot av 
patienten 

Kirchhoff, K. Walker, L., 
Hutton, A., Spuhler, V., 
Vaughan Cole, B., & 
Clemmer, T., 

‘The Vortex: 
Families’ 
Experiences 
with Death in 
the Intensive 
Care Unit’.

2002, USA, American
Journal of Critical 
Care. 

Att få en detaljerad bild av familjers upplevelser
av när en närstående dör på en 
intensivvårdsavdelning. 

Metod: kvalitativ 
metod
Urval: 8 
medverkande vars 
familjemedlemmar
dött på en 
intensivvårdsavdel
ning.
Datainsamling:int
ervjuerna spelades 

Familjernas upplevelser kunde liknas 
vid en nedåtgående spiral av dåliga 
upplevelser där prognoser, svåra 
beslut, känslor av otillräcklighet och 
en risk att inte hinna ta avsked alla 
bidrog till en dålig erfarenhet av 
vården. 
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in och 
transkriberades.
Analys: kvalitativ 
innehållsanalys.  

Kisorio, L. C., & Langley, 
G.

‘End-of-Life 
Care in 
intensive care 
unit: Family 
experiences.”

2016, Sydafrika, 
Intensive & Critical 
nursing

Att undersöka familjemedlemmars upplevelser 
av vård i livets slutskede på 
intensivvårdavdelningar. 

Metod: kvalitativa
metod. 
Urval: 17 
delatagare vars 
familjemedlemmar
dött på en 
intensivvårdsavdel
ning.
Datainsamling: 
intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades.
Analys: 
Analyserades 
enligt Teschs 
modell.

5 teman kunde urskönjas som hade 
inverkan på familjemedlemmars 
upplevelser. 1. mestadels av tiden 
befann vi oss i mörker. 2. emotionellt 
stöd. 3. engagemang 4. familjenärvaro 
5. andligt stöd

Kjerulf, M., Regehr, C., 
Popova, S.R., & Baker, A.J.

Family 
perceptions of 
end-of-life care 
in an urban ICU

2005, Kanada, 
Canadian Association 
of Critical Care 
Nurses.

Att identifiera nivåer av tillfredsställelse av den 
palliativa vården på tre intensivvårdsenheter.

Metod: kvantitativ
metod
Urval: 51 
närstående som 
erfarit en nära 
anhörigs död på en
intensivvårdsavdel
ning
Datainsamling: 
enkät 
Analys: 
regressionsanalys 
av deskriptiv data

3 faktorer identifierades som 
avgörande för uppfattningen av 
kvaliteten av vården: att bli informerad
om förändringar av patientens 
tillstånd; att ha samma sjuksköterskor 
som utför omvårdnaden; att ha en 
individ som agerar som kontaktperson.
2 faktorer utgjorde en större del av 
negativa upplevelser: uppfattningen att
läkare inte ängnade tillräckligt med tid 
till att svara på familjers frågor; att 
familjen inte var närvarande när 
patienten dog.

Mularski, R., C., Heine, ‘Quality of 2005, USA, Att undersöka hur de närstående upplever döden Metod: Utöver smärtlindring så skattades 
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Osborne, M., Ganzini, L., & 
Curtis, J. 

Dying in the 
ICU, Ratings by
Family 
Members.’ 

Chest Journal på 4 intensivvårdsavdelningar i USA. Kvantitativ metod 
Urval: 94 
deltagare som 
erfarit en nära 
anhörigs död på en
intensivvårdsavdel
ning
Datainsamling: 
enkäter 
Analys: 
korrelationsanalys 
av deskriptiv data

bibehållandet av patientens värdighet, 
respekt och frid högt av de närstående. 

Pattison, N., Carr, S.M., 
Turnock, C., & Dolan, S.

Viewing in 
slow motion’: 
patients’ 
nurses’ and 
doctors’ 
perspectives on 
end-of-life care 
in critical care

2013, Storbritannien, 
Journal of Clinical 
Nursing

Att utforska betydelsen av vård i livets slutskede
ur ett patient-, närstående- och vårdarperspektiv.

Metod: Kvalitativa
metod.
Urval: 27 personer
- såväl patienter, 
som närstående 
och personal - 
intervjuades.
Datainsamling: 
intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. 
Analys: 
Fenomenologiskt 
förhållningssätt.

Vård i livets slutskede var en 
känslomässig upplevelse för alla 
deltagande. Tre huvudteman 
identifierades som påverkade 
upplevelsen: dubbel prognostisering; 
betydelsen av beslutsfattande; och 
vårdutövande i livets slutskede. 
Grunden för god vård i livets slutskede
inkluderade komfort, knapp synlig 
apparatur, integritet och värdighet.

Probst, D., Gustin, J., 
Goodman, L., Lorentz, A., &
Wells-Di Gregorio, S.

‘ICU versus 
Non-ICU 
Hopital Death: 
Family Member
Complicated 
Grief, 
Posttraumatic 
Stress, and 
Depressive 
Symptoms’

2016, 
USA,
Journal of Palliative 
Medicine 

Att utforska skillnader i närståendes mentala 
hälsa beroende på om patienter avlider på 
intensivvårdsavdelning eller i annan vårdform. 
Skillnader på de upplevelser dem emellan 
identifieras också.

Metod: kvantitativ
kohortstudie
Urval:121 
delatagre vars 
närstående dött. 
Datainsamling: 
enkät 
Analys: 
variansanalys av 
den deskriptiva 
datan

Genom resultaten kunde inte någon 
skillnad på mentala hälsotillstånd hos 
närstående påvisas beroende på 
vårdform vid patientens dödsfall. 
Däremot identifierades de 10 mest 
ångestfyllda upplevelserna i samband 
med vården i och utanför intensivvård, 
vilka skiljde sig åt.
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