
  
 
 

 

 

 

Namn: Susanna Hillerström och Anja Vannisse 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, Institutionen för vårdvetenskap 

Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VKGV51, VT2017 

Nivå: Grundnivå 

Handledare: Lars Andersson 

Examinator: Anna Klarare 

 

 

 

 

 

 

Närståendes upplevelser av vård vid livets slutskede på 

vårdavdelningar 

En litteraturöversikt 

 

Next of kin’s experiences of end-of-life care given in hospital wards 

A literature review 

 

 



  
 
 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Att vårdas vid livets slut kan vara en stor omställning för både patient och 

närstående. Enligt tidigare forskning saknas kunskap om de närståendes 

upplevelser kring vården och blev därmed ett relevant område att forska 

vidare på. Sjuksköterskan har som ansvar att se till de närståendes behov 

samt kunna erbjuda information, stöd och delaktighet i en situation som 

beskrivs som påfrestande. 

Syfte: Syftet var att beskriva närståendes upplevelser av vård vid livets slutskede på 

vårdavdelningar. 

Metod: Litteraturöversikt. Åtta kvalitativa artiklar en kvantitativ artikel och en artikel 

med mixad metod samlades in från databaserna CINAHL Complete och 

PUBMED. Sökningarna begränsades till full text, peer reviewed, English 

samt avgränsning mellan 2006 och 2016. 

Resultat: Fyra teman framkom under analysen; kommunikationens betydelse för vård 

vid livets slut, relationens betydelse och behov av närhet, upplevelse av stöd, 

tröst och bemötande samt närståendes delaktighet vid livets slut. 

Kommunikationens betydelse var stor då många närstående upplevde 

informationen kring vården vid livets slutskede som bristfällig och således 

kände sig oförmögna att fatta rätt beslut. Även en del positiva och negativa 

aspekter vad gäller de närståendes upplevelse av stöd samt relationens 

betydelse för vårdandet framkom, vilket i sin tur ledde till deras chans till 

delaktighet.   

Diskussion: I resultatet framkom stora likheter vad gäller information och kunskap, alltså 

kommunikationen mellan sjuksköterska och närstående. En fungerande 

kommunikation ansågs enligt de närstående som en väsentlig faktor för hur 

upplevelsen av omvårdnaden utföll. Detta diskuteras utifrån Andersheds teori 

samt andra infallsvinklar och på vilket sätt de närståendes delaktighet 

påverkas.  



  
 
 

 

Nyckelord: Palliativ vård, vård vid livets slutskede, närstående, vårdavdelningar, 

upplevelser och delaktighet. 

 



  
 
 

 

Abstract 

 

Background: Receiving end-of-life care can turn into a big adjustment for both the patient 

and the next of kin. According to previous research the knowledge is 

inadequate regarding this type of care-giving, which turned out to be a 

relevant area for further research. The nurse carries a great responsibility 

when it comes to the wishes and requirements of the next of kin, and is also 

providing information, support and involvement in this trying situation. 

Aim: The aim was to describe how someone who is a next of kin might 

experience the end-of-life care in hospital wards. 

Method: Literature review. Eight qualitative articles, one quantitative article and one 

article with mixed method were collected from the databases CINAHL 

Complete and PUBMED. The searches were limited to full text, peer 

reviewed, in English and the years of publishing from 2006 to 2016. 

Results: Four themes emerged during the analysis; The importance of communication 

for end-of-life care, the relationship’s importance and the need of closeness, 

experience of support, comfort and attitude and next of kin’s involvement in 

end-of-life care. The importance of communication was vital. This emerged 

from the experiences the next of kin described as inadequate, and thus 

feeling unable to make the right decisions. Also, some positive and negative 

aspects regarding the next of kin’s experiences of support emerged. This 

included the meaning of the relationships for the caring, which leads to an 

improved chance for them to get involved. 

Discussion: The results showed great similarities in terms of information and 

knowledge, which leads to improved communication between the nurse and 

next of kin. Direct communication was considered, according to the next of 

kin, as an essential factor in the development of the perception of nursing 

care. This is discussed on the basis of Andershed’s theory, as well as other 

perspectives, of the nurses and the patients, and the way in which the next of 



  
 
 

 

kin’s involvement is affected. 

Keywords: Palliative care, end-of-life care, next of kin, hospital wards, experiences and 

involvement. 
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Inledning 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning med placering på medicinska och kirurgiska 

avdelningar samt hospice har vi lagt märke till att de närstående till patienter många gånger är 

missnöjda med den vård som ges. Det har framkommit starka synpunkter från de närstående 

om vården och dess utformning samt att de kan ha känt sig åsidosatta i vårdplaneringen. Vi 

har upplevt att de närstående inte alltid fått chans att delta i planeringen för patienter som 

vårdas vid livets slutskede och har dessa gånger känt av en stor förtvivlan och hjälplöshet hos 

dem. Vi har dock själva än så länge varit skonade från situationer där vi själva är närstående. 

Det gör oss nyfikna på hur närstående inom vård vid livets slutskede upplever situationen och 

vi vill därför titta på vilken forskning som finns inom ämnet. Skälet till att vi valt detta 

område är att vi upplever de närstående som extra sköra i en redan så påfrestande situation, 

och deras röst lyftas så att de tillsammans med sjukvårdspersonalen kan göra upplevelsen så 

behaglig som möjligt för sig själva och för patienten. 

 

Bakgrund 
Vård vid livets slutskede och palliativ vård 

Döden kan komma plötsligt och oväntat, i ung ålder, som följd av långvarig sjukdom eller på 

grund av en oväntad och livshotande händelse (Jakobsson, Andersson & Öhlén 2014). Det 

kan bli aktuellt med olika former av vård beroende på hur situationen ser ut. Vid obotlig 

sjukdom kan det bli aktuellt med en palliativt inriktad behandling som kan skilja sig i längd 

beroende på sjukdomsförlopp (Socialstyrelsen, 2016). Ett beslut om palliativ vård kan komma 

att fattas genom ett brytpunktssamtal som hålls med patienten och dennes närstående. 

Samtidigt innebär inte nödvändigtvis ett besked om akuta sjukdomstillstånd med en förväntad 

död inom snar framtid automatiskt att ett beslut om palliativ vård fattas (Jakobsson et al., 

2014). Vid de olika scenarier som beskrivits görs en bedömning om hur sjukvården kan hjälpa 

patienten, alternativt att patienten har en sjukdom som inte är botbar och därför inte behandlas 

med ett syfte att bota (Socialstyrelsen, 2016). På samma sätt som det inte är självklart att det 

fattas ett beslut om palliativ vård vid livet slutskede, så är det inte heller självklart att en 

patient med ett beslut om palliativ vård förväntas dö inom en snar framtid (Jakobsson et al., 

2014). Oavsett vad som beslutas vid de olika situationerna så rör det sig om patientens sista 

tid i livet. 

Socialstyrelsen (2016) beskriver begreppet palliativ vård med definitionen att patienten 

inte har en behandlande vård med syftet att bota sjukdom, utan snarare en vård som syftar till 
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att lindra lidande samt ge en så god sista tid i livet som möjligt. Det talas om en tidig och en 

sen palliativ fas, där den tidiga fasen är den där sjukdomen fortfarande behandlas i ett syfte att 

hämma ett snabbt sjukdomsförlopp. Detta för att ge patienten en bättre livskvalitet och 

förhoppningsvis ett lite längre liv. Samtidigt som den sena palliativa fasen är där det 

konstaterats att det för patientens livskvalitet ligger en större vinning i att endast 

symtomlindra.  

Den specialiserade palliativa vården utförs många gånger på en hospice-avdelning men 

också i form av avancerad hemsjukvård (Lindqvist & Rasmussen, 2014). Den vård som ges 

på hospice-avdelningar är en vårdform som utvecklats ur en vårdrörelse, något som grundades 

under 1970-talet med hjälp av donationer (Eckerdal, 2012). Redan från början var den 

inriktad på att vårda hela människan, alltså kropp, själ och ande. Det finns en religiös grund 

och de närstående ges särskilt beaktande och stöd. 

 

Behandla och bota 

Glimelius (2012) beskriver den behandlande vården som kurativ, en vård där läkare aktivt 

behandlar med målet att bota sjukdom. Det kan bli aktuellt att behandla sjukdomen i fråga 

även inom palliativ vård för att ge patienten och närstående en optimerad tillvaro. Svåra och 

smärtsamma behandlingar kan innebära svåra biverkningar och ett hopp om att en dag bli 

frisk kan i längden orsaka mer lidande. Det handlar då inte längre om att bota utan snarare att 

skona patienten från biverkningar samt lindra lidandet i största möjliga mån. I det fall som det 

bedöms som givande ges dock behandling som syftar till att förlänga patientens liv men detta 

övervägs gentemot de biverkningar som behandlingen innebär. Palliativ vård är med andra 

ord en vårdinriktning som är inriktad på att patientens tillvaro blir så bra som möjligt. Oavsett 

var vården bedrivs så är den inriktad på vård vid livets slutskede där även palliativ vård ingår. 

 

Symtomlindring 

Den döende patienten kan uppleva ett oerhört lidande, vilket kan uttryckas på en rad olika sätt 

(Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed 2012). Det som är viktigt för sjuksköterskan i 

detta fall är att identifiera samt lindra de symtom som uppkommer hos patienten. Alla 

patienter har inte heller samma symtom och orsaker till dessa. Karlsson (2013) tar upp att den 

döende patienten kan uppleva lidandet i flera dimensioner; fysiskt, socialt, existentiellt och 

psykiskt. Detta kan uttryckas i form av symtom som behöver lindras; smärta, andnöd, oro, 

ångest och ensamhet. Smärta kan följaktligen beskrivas som ett symtom i fler dimensioner än 

bara fysisk. Lidandet hos en patient som är i livets slutskede skall ses som en helhet där alla 
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dimensioner skall beaktas, men upplevelsen av dessa är individuell och bör behandlas på ett 

personcentrerat sätt. 

 

Anhöriga och närstående 

Benzein, Hagberg och Saveman (2014) beskriver anhöriga som personer som är nära släkt till 

patienten medan begreppet närstående innefattar fler personer, då dessa även kan vara nära 

vänner och personer som är betydelsefulla men inte nödvändigtvis har ett släktband till 

patienten. Samtidigt måste inte en familjemedlem som är en släkting, av patienten vara 

definierad som en närstående bara för att denne är familj. Närstående är med andra ord de 

personer som patienten anser sig ha en nära relation till, oavsett om det finns ett släktband 

eller inte.  

Vidare tar Benzein et al. (2014) upp att rollerna och relationerna inom en familj förändras 

då en av familjemedlemmarna drabbas av sjukdom. Verkligheten kan förändras, inte bara för 

patienten utan för hela familjen och alla som står denne nära. En människa som ligger inför 

döden kan förlora förmågan att uttrycka sina behov och önskemål vilket kan göra de 

närstående till en stor resurs. Vardagliga göromål under sjukdomsförloppet kan komma att bli 

hinder och därför svåra för patienten att utföra, vilka de närstående då kan få kompensera för. 

När man som människa blir svårt sjuk eller av någon annan anledning blir vårdbehövande 

innebär det att bli patient vilket kan göra personen beroende av andra människor (Öresland & 

Lützén, 2014). Livet ställs då på sin spets och alla närstående kan bli inblandade i 

sammanhanget som kommer att handla om det tillstånd som patienten hamnar i. Delaktighet 

för de närstående blir allt viktigare, både som stöd för den sjuke men också till hjälp för 

sjukvårdspersonalen som med hjälp av kommunikation med de närstående kan tillgodose 

patientens behov (Milberg, 2012). Delaktighet i ett vårdsammanhang enligt Sandman och 

Kjellström (2013) bygger på att minst två personer samverkar med varandra. Då 

sjukvårdspersonalen har en maktposition är en inbjudan till aktivitet för patient och 

närstående ett sätt att inleda en delaktighet tillsammans. 

Delaktighetens omfattning skiljer sig dels på om den sjuke vårdas i hemmet eller på 

avdelning samt på de närståendes egen vilja att delta (Carlsson & Wennman-Larsen, 2014). 

Vid vård i hemmet kan de närstående anta en betydligt mer omfattande vårdarroll än på en 

avdelning, då ansvaret för medicinsk utrustning samt handhavandet av läkemedel kan komma 

att bli de närståendes ansvar. På en vårdavdelning kan större utrymme för val av vilken grad 
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den närstående vill vara delaktig förutsatt att denna inbjudan till delaktighet står till 

förfogande, men också visad respekt ifall viljan att delta saknas. 

 

Andra former av vård vid livets slutskede 

Jakobsson et al. (2014) tar upp att det finns mycket forskning vad gäller vård vid livets 

slutskede samt hur den bör utföras, men det finns ytterst sparsamt med material om de 

närståendes upplevelse. Det lyfts att med en bredare förståelse för hur de närstående upplever 

vården vid livets slutskede går det att se tydligare vilka aspekter som behöver förbättras, men 

det är också viktigt att lyfta det som är bra. Då sjuksköterskan har för avsikt att ha en god 

kontakt med patientens närstående tillhör det en stor del av professionen att kunna skapa 

denna, oavsett var vården bedrivs.  

Det blir allt vanligare att patienter vid livets slutskede får möjligheten att vårdas den sista 

tiden i hemmet (Gomes, Calanzani, Koffman & Higginson, 2015). Detta för den känsla av 

trygghet som det kan innebära att dö i en bekant miljö bland sina närmaste. Detta kan 

upplevas som positivt av närstående då de besparas från att vara på sjukhuset och en trygghet 

i att ha den döende nära sig, men kan också vara svårt. I och med den förändring som sker i 

hemmet då patienten är i behov av olika hjälpmedel kan det medföra att hemmiljön förvandlas 

till något som kan upplevas som en vårdavdelning och de närstående kan vara oförberedda på 

en sådan omställning (Lindqvist & Rasmussen, 2014). Hur hemsituationen ser ut och vilka 

vårdformer som finns att tillgå, vilket socialt nätverk patienten har samt var i 

sjukdomsförloppet denne befinner sig är perspektiv att ta hänsyn till. Närstående kan också 

känna sig otillräckliga och förvirrade på grund av kunskapsbrist. Det kan vara svårt för dem 

att se tecken på när patienten håller på att dö och det kan komma att innebära en chock när 

dödsögonblicket sker (Jakobsson et al., 2014). Känslan av passivitet och hjälplöshet kan 

uppkomma vilket kan leda till att den närstående som vårdar i hemmet inte vet hur situationen 

skall hanteras och känslor som oro och ängslighet kan leda till att denne själv blir sjuk. 

Hos Bolt, Pasman, Willems och Onwuteaka-Philipsen (2016) framkommer det i resultatet 

att de närstående upplever bristande information och felaktiga behandlingsformer som två 

bristande områden. Det tillhör sjuksköterskans kompetens att kunna se till helheten och den 

breda omfattning som råder vid vård vid livets slutskede, där varje patient och vårdsituation är 

unik. Denna kunskapsbas inom området är viktig oavsett om patienten vårdas på sjukhus eller 

i hemmet. 
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Sjuksköterskans ansvar 

Ternestedt et al., (2012) tar upp att vård vid livets slutskede skiljer sig från andra vårdformer. 

Att främja livet och uppfylla den enskilda individens önskningar ligger till grund för en god 

vård. Detta är enligt Borgenhammar (2012) något som kräver både stor kompetens och etiska 

färdigheter hos sjuksköterskan och övrig sjukvårdspersonal. Det krävs en viss känslighet för 

patientens behov vid särskilda tillfällen för att ge en så god vård som möjligt. 

Sjukvårdspersonal kan vidare ha olika palliativa intelligenser, där den andliga intelligensen är 

den som tar upp ovanstående känslighet. Att vara både inkännande och empatisk på så sätt att 

denne ska kunna avgöra hur patienten och de närstående ska bemötas.  

En sjuksköterska som jobbar med döende patienter behöver även vara skicklig på att binda 

relationer, att skapa ett band till varje enskild patient och dennes närstående på en 

individanpassad nivå (Friedrichsen, 2012). Relationen är oerhört viktig för att omvårdnaden 

ska bli så givande som möjligt både för patienten och för de närstående. Risken finns att 

maktbalansen blir ojämn då patienten och de närstående blir beroende av sjuksköterskan. 

Detta är något som bör finnas i åtanke hos sjuksköterskan så att maktbalansen, på ett 

professionellt sätt kan utjämnas och delaktigheten kan främjas. Sandman och Kjellström 

(2013) tar vidare upp att det krävs ett ömsesidigt engagemang för att skapa en jämlik och väl 

fungerande relation till patienten och närstående. 

Friedrichsen (2012) talar om olika typer av stöd gentemot de närstående, varav ett exempel 

är det stöd som ges genom information och kontinuerlig uppdatering kring patientens 

tillstånd. Detta ska även ske på ett lugnt och tydligt sätt för att ge bästa möjliga effekt. Att 

sjuksköterskan tydligt visar att denne finns där för stöd, ibland genom att bara lyssna. Att ge 

det där lilla extra i form av ren närvaro kan även det vara mycket uppskattat. 

Delaloye et al. (2013) utförde en studie där volontärer på ett akutsjukhus fick utbildning i 

vård vid livets slutskede. I resultatet framkom det att de med den nya kunskapen kunde förstå 

och se ett värde i situationen trots att den är utmanande. Detta belyser vikten av att vara 

professionell i den speciella situation sjuksköterskor och sjukvårdspersonal ställs inför då en 

patient vårdas vid livets slutskede. Inte bara med goda kunskaper för patientens 

omvårdnadsbehov utan även att kunna möta de närståendes sorg och frågor hör till ett gott 

förhållningssätt (Lindqvist & Rasmussen, 2014).  

Det är viktigt att kommunikation som sker mellan sjuksköterskan, patienten och de 

närstående är så tydlig som möjligt för att undvika eventuella missförstånd (Friedrichsen, 

2012). Sjuksköterskan kan inte heller ta för givet att det känns okej för de närstående att prata 

med all sjukvårdspersonal. Det kan vara så att det bildas ett förtroende och en god relation till 
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en särskild anställd oavsett yrkeskategori. Det är därför inte ovanligt att det är just den 

personen som patienten och/eller närstående vänder sig till mest med frågor, känslor och 

funderingar, på grund av att det finns ett större förtroende för just denna anställda.  

Sjuksköterskan har även en samordnande roll för patientens omvårdnad (Ternestedt et al., 

2012). Som i många vårdformer är det sjuksköterskan som samordnar alla detaljer kring 

patienten, allt för att optimera dennes omvårdnad. För att kunna hantera detta ansvar säger 

(Friedrichsen, 2012) att sjuksköterskan själv även bör reflektera över sitt förhållande till 

döden samt att träna på att inte bli alltför känslomässigt medtagen i patienternas och de 

närståendes situation. 

 

Problemformulering 

Det finns sparsamt med forskning om de närståendes upplevelser av vård vid livets slutskede. 

Patientens vård bör optimeras på bästa möjliga sätt, i synnerhet då det inte alltid är självklart 

att patienten fysiskt sett har möjlighet att själv uttrycka sin vilja och sina åsikter kring sitt 

vårdande. Här kan det många gånger bli de närstående som får tala för patienten och kan 

därför ses som en resurs för denne. Samtidigt är det inte alltid som de närstående inkluderas 

och uppmärksammas. Därför är det viktigt att titta på deras upplevelser av vården samt till 

vilken utsträckning de känner delaktighet. Ett exempel på när patienten inte kan uttrycka sig 

lika bra och när stöd från närstående är av stor vikt är i vård vid livets slutskede, vilket då blir 

ett passande område att beskriva. 

 

Syfte 
Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva närståendes upplevelser av vård vid livets 

slutskede på vårdavdelning. 

 

Teoretisk utgångspunkt 
Birgitta Andersheds teori rör de närståendes upplevelse av den kritiska omställningen i vård 

vid livet slutskede och deras chans till delaktighet i situationen (Andershed, 1998; Andershed 

& Ternestedt, 2001). Avsikten med denna förståelseram har vuxit fram genom forskning för 

att skapa en tillfredsställelse för både patient och närstående i vård vid livets slutskede. Fokus 

ligger främst på de närståendes engagemang för vården och att de med stöd från 

sjuksköterskan kan vara delaktiga på sitt sätt och för att minska risken för utanförskap. I och 

med att teorin bygger på vård vid livets slutskede där de närståendes delaktighet och 
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engagemang är i fokus lämpar den sig väl till denna uppsats, där syftet är att belysa deras 

upplevelse av delaktighet i vård vid livets slutskede. 

 

Delaktighet i ljuset, delaktighet i mörkret 

Genom tidigare studier av Birgitta Andershed har resultat om närståendes delaktighet och 

utanförskap vuxit fram till fem antaganden som beskrivs som mönster (Andershed, 2013). 

Dessa har sedan mynnat ut i en teoretisk förståelseram. Denna består av två teoretiska block 

där block ett är Att veta, Att vara och Att göra medan block två är Delaktighet i ljuset, 

delaktighet i mörkret (Andershed & Ternestedt, 2001). Fem antaganden ligger till grund för 

den teoretiska referensramen och ser till både de positiva och negativa aspekterna ur ett 

närståendeperspektiv där meningen är att se till deras chans till deltagande. Hon understryker 

att känslan av sammanhang (KASAM) samt de egna resurserna hos den närstående kan vara 

faktorer som påverkar känslan av delaktighet i ljuset eller delaktighet i mörkret. Delaktighet 

är något som ofta uppfattas som positivt laddat och utanförskap som något negativt. Enligt 

Andershed (2013) är dessa begrepp inte varandras motsatser då känsla av utanförskap kan 

infinna sig trots att delaktighet finns. 

Det första av Andershed och Ternestedts (2001) antaganden belyser vikten av att den 

närstående ska få insikt om patientens sjukdom och de val av engagemang det medför. Med 

hjälp av en stark KASAM kan den närstående känna att situationen är hanterbar och kan vara 

delaktig i den mån denne vill på ett meningsfullt sätt för patienten. Detta leder till en känsla 

av delaktighet i ljuset. 

När en patient har ett långt sjukdomsförlopp och den närstående redan tidigt i processen får 

information ökar chanserna till delaktighet i ljuset, som Andershed och Ternestedt (2001) 

beskriver i det andra antagandet. Här är sjukvårdspersonalens attityd, humanistiska 

förhållningssätt samt respekt exempel på värdefulla aspekter som skapar en positiv atmosfär. 

Detta i samband med den närståendes starka KASAM samt egna positiva resurser främjar 

känslan av delaktighet i ljuset. 

I det tredje antagandet beskrivs en negativ atmosfär i form av bristande information till den 

närstående om patientens sjukdomsförlopp och att insikten för den följaktningen saknas 

(Andershed, 2001). Detta i samband med en upplevd brist av respekt och ärlighet från 

sjukvårdspersonalen samt att den närstående har låg KASAM, kan leda till ett utanförskap och 

delaktighet i mörkret så patienten får en fördröjd vård.  
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Den närstående kan uppleva delaktigheten som meningsfull trots att denne har en låg 

KASAM enligt Andershed och Ternestedt (2001) i det fjärde antagandet. Detta med hjälp av 

stöd från sjukvårdspersonalen där attityden är god. Ett humanistiskt förhållningssätt från 

sjukvårdspersonalen kan minska risken för delaktighet i mörkret trots att den närstående 

saknar egna goda resurser. Det givna stödet kompenserar för ogynnsamma förhållanden hos 

den närstående och kan därför leda till en känsla av delaktighet i ljuset trots allt. 

Den högsta nivån av delaktighet i ljuset beskrivs i det femte antagandet (Andershed & 

Ternestedt, 2001). Då finns en stark samverkan mellan patient, närstående och 

sjukvårdspersonal vilket reducerar risken för fördröjd vård. I detta samspel kan personalen få 

en större förståelse för både patient och närstående och bidra till en god död för patienten.   

Andershed (1998; Andershed & Ternestedt, 2001) poängterar att denna förståelseram 

ligger till grund för att skapa större förståelse kring de närståendes delaktighet och skall inte 

ses som en förklaring. Med stöd från teorin går det att se till de närståendes möjligheter till 

delaktighet och diskuteras vidare i resultatdiskussionen.  

 

Metod 
Den litteraturöversikt som genomförts rör närståendes upplevelser av vården vid livets 

slutskede på vårdavdelningar. Friberg (2012b) beskriver en litteraturöversikt som en 

övergripande sammanställning inom ett visst område, där forskaren har för avsikt att fastställa 

hur kunskapsläget ser ut i nuläget. Utifrån den kan sedan vidare betydelsefull forskning inom 

området utföras. Denna litteraturöversikt framställdes på ett regelmässigt sätt, vilket enligt 

Friberg (2012a) innebär att arbetets alla delar bearbetas kontinuerligt. Arbetet sågs som 

levande och föränderligt då det ständigt togs bort, lades till eller ändrades i textens olika delar 

under skrivprocessens gång.  

 

Datainsamling  

Sökvägar 

Valet av sökord grundade sig i de som författarna såg som viktiga inom området och besvarar 

syftet (bilaga 1). Genom att använda MeSH har sökord som var relaterade till respektive 

databas tagits fram. Databaserna CINAHL Complete samt PUBMED har använts eftersom de 

är inriktade på omvårdnad och medicin, de forskningsområden där relevanta artiklar som 

svarar till syftet kan finnas. Sökorden som användes var både nyckelord och major headings. 

Nyckelorden var följande;family perspective, nursing, relative experience, relative 
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perspective, relative och involvement. Major headings var följande;professional-family 

relations, family, family attitudes, hospitals, palliative care, communication och end-of-life 

care. Författarna har använt sig av “OR” till sökord som är likvärdiga för att bredda 

sökningen och “AND” där fler sökord använts men då för att kombinera sökorden i 

sökningen. 

 

Urval 

Sökningarna begränsades till engelsk text, peer reviewed (vetenskapligt granskade), 

tillgängliga i full text samt att de var publicerade mellan helåren 2006 och 2016. Artiklarna 

som inkluderades innehöll material ur närståendes perspektiv och vård vid livets slutskede. 

Artiklar skrivna ur ett sjuksköterske-, läkar- eller patientperspektiv, vård i hemmet eller 

äldreboende utelämnades. 

Då arbetets syfte var att beskriva upplevelser kring ett fenomen var kvalitativa artiklar att 

föredra, åtta av de valda artiklarna var kvalitativa, en var kvantitativ och en av mixad metod 

(bilaga 2). Författarna valde att inte ha någon avgränsning vad gäller geografiskt område utan 

artiklar från hela världen valdes; fem från USA samt en var från Brasilien, Kanada, England, 

Norge och Sverige. 

Författarna såg över artiklarna ytterligare en gång och de som då inte svarade till syftet 

sållades bort. Detta var artiklar som var litteraturöversikter, pilotstudier, samt artiklar som var 

skrivna ur ett oönskat perspektiv vilket inte framkom vid den första granskningen. Sedan 

skedde en mer noggrann genomgång av resterande artiklar, vilket Friberg (2012b) tar upp som 

en kvalitetsgranskning. Då kontrollerades det att artiklarna var etiskt granskade, att de 

innehöll alla de delar en vetenskaplig artikel ska innehålla och att dessa var tydligt beskrivna. 

En del artiklar sållades då bort och ersattes med nya artiklar från nya sökningar och processen 

började då om från början med kvalitetsgranskning. Det valda materialet skrevs in 

sökmatrisen (bilaga 1) och resultatmatrisen (bilaga 2). Sedan påbörjades analysmetoden. 

 

Analysmetod 

Författarna skrev till en början varsin sammanställning, som sedan kompletterades med tillägg 

och eventuella ändringar från båda hållen. Sedan framställdes en tematisering genom att 

framträdande nyckelord söktes fram och noterades av båda författarna på varsitt håll. Detta tar 

Friberg (2012b) upp som ett sätt att få en överblick av ett material. På detta sätt går det även 

att undvika att eventuella feltolkningar görs eftersom författarna då får en chans att jämföra 
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dessa. Författarna kunde även urskilja likheter och skillnader mellan artiklarna. Författarna 

läste igenom materialet tillsammans och färgkodade enligt fyra olika teman; kunskap, 

relation, stöd och delaktighet. Sedan skrevs en sammanställning av varje tema i en 

sammanhängande text där de närståendes upplevelser delades in under respektive kategori.  

Koncentrationen har primärt legat vid artiklarnas resultat då det är där vårt syfte besvaras. 

Från den kvantitativa studien (London & Lundstedt, 2007) har författarna valt att använda 

kommentarer som framkommit ur enkätens tre fält med öppna frågor som respondenterna fick 

fylla i. 

 

Forskningsetiska överväganden  
Sandman och Kjellström (2013) tar upp att det i alla artiklar tydligt ska framgå att deltagandet 

är frivilligt, att deltagarna har rätt till anonymitet samt att man när som helst kan välja att 

avbryta sin medverkan. Artiklarna som använts i studien har kontrollerats för detta likväl som 

att deltagarna har fått skriva under dokument för samtycke att medverka. Att artiklarna är 

forskningsetiskt granskade är enligt Sandman och Kjellström (2013) betydelsefullt för att 

undvika att deltagarna kommer till skada eller diskriminerats under studiens gång, något som 

författarna i denna uppsats förhållit sig till. Författarna har även förhållit sig kritiskt vid 

urvalet samt analysen av materialet för att minska risken för selektivt urval. Detta beskriver 

Friberg (2012b) som en riskfaktor vid litteraturöversikt då en förförståelse kan leda till att 

arbetet omedvetet styrs åt ett håll.  

För att få en så korrekt översättning som möjligt samt för att minska risken för 

feltolkningar av artiklarnas innehåll har författarna använt sig av översättningsprogram och 

lexikon. Materialet har således bearbetas noggrant och presenteras med egna ord och korrekta 

referenser för att undvika plagiat. 

 

Resultat 
Under analysen av resultaten framkom olika upplevelser som delats in i fyra teman; 

kommunikationens betydelse för vård vid livets slut, relationens betydelse och behov av 

närhet, upplevelser av stöd, tröst och bemötande och närståendes delaktighet vid livets slut. 

För att klargöra så menar författarna i följande text att med begreppet sjukvårdspersonal även 

inkludera undersköterskor och när det gäller upplevelser kring endast sjuksköterskan så skrivs 

det särskilt ut. De upplevelser som framkommit under samtliga teman delas in i positiva och 

negativa upplevelser. 
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Kommunikationens betydelse för vård vid livets slut 

Positiva upplevelser 

I samtliga artiklar beskrivs vikten av kommunikationen vid vårdandet och att det är en 

grundläggande utgångspunkt för att närstående ska känna delaktighet. I studien av Royak-

Schaler et al. (2006) beskrivs kommunikationen kring patientens sjukdomstillstånd som en 

väsentlig del av hur de närstående vidare kunde fatta behandlingsbeslut som de kände sig 

bekväma med. I Lundberg, Olsson och Fürst (2013) visas också att upprepad information 

både muntligt och skriftligt i form av broschyr eller informationsblad skapade en tydlighet 

vilket minskade risken för missförstånd och att viktiga uppgifter uteblev. I studien av Jackson, 

White, Fiorini och Shay (2012) redovisas liknande resultat, att närstående kände 

tillfredsställelse av en rak och god kommunikation, i form av information om patientens 

tillstånd samt övergripande förståelse för döendet. 

De närstående uppskattade när en särskild person i familjen fick motta information om 

patientens tillstånd, vilket de uttryckte som en fråga om lämplighet (Payne, Burton, 

Addington-Hall & Jones, 2010). Det fanns en tillit till att rätt person på detta sätt skulle få 

information levererad på rätt sätt för att mottagaren av informationen skulle möjliggöras att 

hantera informationen. Även Williams, Lewis, Burgio och Goode (2012) visar ett resultat där 

närstående upplevde sig gott informerade och stöttade angående patientens tillstånd både när 

de befann sig på avdelningen och i hemmet.  

 

Negativa upplevelser 

Vidare beskriver Royak-Schaler et al. (2006) att brist på god kommunikation och information 

orsakade av missförstånd, språkförbristningar eller användning av medicinskt språk kunde 

leda till att de närstående fattade beslut som de senare fått ångra. I Lind, Lorem, Nortvedt och 

Hevroy (2012) påvisades en frustration hos närstående då de inte fick tillräcklig information 

och istället kände sig lurade i tron om att bli förskonade av dåliga besked. Att inte få ta del av 

patientens tillstånd vad gäller mätvärden och undersökningar ansågs som negativt och 

bristande i ärlighet och öppenhet. Trots att informationen var negativ var det önskvärt hos de 

närstående att ta del av det på ett fint framfört sätt och på deras egen nivå (Payne et al., 2010).  

De brister som de närstående uppmärksammade ledde till en minskad tillit gentemot 

sjukvårdspersonalen vilket fick dem att ifrågasätta sjuksköterskornas kompetens (Jackson et 

al., 2012; Munn, Dobbs, Meier, Biola, & Zimmerman, 2008). Bristerna rörde enligt Jackson 
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et al. (2012) bland annat helgpersonalens kompetens. Munn et al. (2008) tar upp att det var 

svårt att lita på sjukvårdspersonalen då missförstånd kring patientens medicinska behandling 

uppkom på grund av en undermålig kommunikation. 

Resultatet hos Kaasalainen et al. (2013) visar en otydlighet i vad som planerades för 

patienten och att den kommunikation som ägde rum kring patientens symtom skedde lite 

slumpmässigt. Däremot lärde de närstående sig att det var lönsamt att prata med 

sjuksköterskan om medicineringen samt att denne var den som höll dem uppdaterade vid 

behov. När det blev dags för en del av patienterna att byta avdelning blev de närstående 

oroliga (Jackson et al., 2012). De var osäkra på om överrapporteringen mellan avdelningarna 

skulle komma att fungera. Detta gjorde dem oroliga för att den mottagande avdelningen inte 

skulle få adekvat information om patienten. 

Det visas hos Royak-Schaler et al. (2006) en frustration som uppstod hos närstående då de 

inte fått tillräckligt god information angående alternativa behandlingsformer som exempelvis 

hospice. En närstående beskriver även att denne inte fick veta att patienten dött förrän efter 

dödsögonblicket (Williams et al., 2012). Det var sårade känslor som uttrycktes eftersom den 

närstående särskilt hade önskat att få vara närvarande vid dödsögonblicket. På grund av en 

bristande kommunikation framkallades även i Jackson et al. (2012) sårade känslor då 

närstående inte fick information om att patienten förväntades dö inom kort. Därmed kunde 

den närstående inte vara med vid dödsögonblicket. 

En kvinna upplevde att hennes man fick otillräcklig information kring sitt döende, då han 

rent fysiskt såg frisk ut (Royak-Schaler et al., 2006). Därför beskrevs en känsla av 

diskriminering gentemot patienterna från sjukvårdspersonalen då de närstående upplevde att 

bemötandet kunde skilja sig på grund av ålder. 

 

Relationens betydelse och behov av närhet   

Positiva upplevelser 

Relationen mellan sjuksköterskan och de närstående upplevdes enligt Munn et al. (2008) som 

betydelsefull och viktig för vårdkvalitén. För att uppnå en god relation beskrevs 

sjukvårdspersonalens förmåga att visa närhet som viktig. Vidare beskriver de närstående att 

övergången till palliativ vård bidrog till en positiv upplevelse av vården då personalen var 

tillgänglig. Även sjuksköterskans egen attityd och vilja att vårda var uppskattat enligt Lind et 

al. (2012). 
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När all sjukvårdspersonal vågade vara nära patienten ledde detta till ett flertal positiva 

upplevelser hos de närstående (Munn et al., 2008). Närheten gjorde att det blev lättare att 

bygga goda relationer med empati och tillit. Att sjukvårdspersonalen dessutom behandlade 

patienten med värdighet och gav denne ett gott slut tyder enligt de närstående på en god 

kompetens. 

 

Negativa upplevelser 

Munn et al. (2008) tar upp negativa upplevelser som uppkom som en bristande förmåga till att 

knyta an till de närstående. Sjukvårdspersonal som uppvisade en sämre förmåga till närhet 

kunde orsaka missförstånd, sämre relationer samt uppvisa tecken på att de inom 

personalgruppen inte verkade var överens om hur verksamheten skulle bedrivas. 

När de närstående upplevde att sjukvårdspersonalen var ouppmärksam framkallades negativa 

känslor (Lundberg, et al., 2013). Det kunde röra sig om att patienten inte alls enligt de 

närstående fick empati från sjukvårdspersonalen eller att de inte överhuvudtaget hade en 

vårdrelation till patienten (da Silva et al., 2012).  

Kontinuitet var en viktig faktor för en god omvårdnad enligt de närstående (Jackson et al., 

2012; London & Lundstedt., 2007; Munn et al., 2008; Royak-Schaler et al., 2006). Att det var 

samma sjukvårdspersonal som återkom gjorde att de kände sig trygga vilket i Jackson et al. 

(2012) framkommer som en bristvara då utebliven kontinuitet gjorde att omvårdnaden blev 

sämre. När timanställda arbetade kände närstående att dessa var oerfarna och brydde sig 

mindre om patienten än vad den ordinarie sjukvårdspersonalen gjorde. I resultatet hos Payne 

et al. (2010) påvisades negativa upplevelser i form av otillgänglighet samt ett dåligt beteende 

hos personalen. Att sjukvårdspersonalen arbetade under press samt ständigt var upptagna var 

negativt och framkom också hos London och Lundstedt (2007). 

 

Upplevelser av stöd, tröst och bemötande 

Positiva upplevelser 

Enligt Jackson et al. (2012) kändes det bra att sjukvårdspersonalen alltid fanns närvarande vid 

behov och ofta tittade till patienten. De kände sig tröstade av att snabbt kunna få hjälp och 

bara det att de fanns närvarande kändes bra. Enligt Williams et al. (2012) är det upplevda 

stödet något som de närstående kopplade till sjuksköterskans goda förståelse av de 

närståendes behov. Något som kan liknas vid Lundbergs (2013) resultat som visar att 

patienten och de närstående kände att de var i trygga händer. De närstående upplevde att det 
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kändes tryggare att patienten var inskriven på hospice än vad det tidigare hade gjort på andra 

vårdavdelningar. 

da Silva et al. (2012) tar upp att sjukvårdspersonalen upplevdes som både lugn och 

tröstande i ett sammanhang då närstående uttryckte att det var de själva som behöver vård. 

Lundberg et al. (2013) tar vidare upp att sjukvårdspersonalen tog sig tid att sitta ner och 

lyssna på de närstående och på så vis fick dem att känna sig empatiskt bemötta och tröstade. 

Trösten och stödet gav även på ett sätt intrycket av att sjukvårdspersonalen var mycket 

välorganiserad och välplanerad. Det var något som de närstående tyckte färgade av sig i 

atmosfären på avdelningen. 

Royak-Schaler et al. (2006) tar upp att sjukvårdspersonalen upplevdes ge ett gott 

bemötande. Där framkommer det även att det var lätt att få hjälp av dem och de närstående 

uppskattade när det fanns ett genuint intresse för dem och patienten. De närstående kände sig 

även uppmuntrade av all den uppmärksamhet de fick (Williams et al, 2012). 

Sjukvårdspersonalen upplevdes även kunna avgöra när ett ökat vårdbehov finns, vilket enligt 

de närstående är viktigt (Lundberg et al., 2013). Att sjukvårdspersonalen alltid hade ett gott 

bemötande trots stor arbetsbörda upplevdes som något positivt hos de närstående. De kände 

sig tröstade av det, likväl som de kände sig tröstade av att det alltid var någon som kom och 

hjälpte patienten vid behov. Vidare gav samtal om sista tiden i livet en känsla av tröst och 

värme. Sjukvårdspersonalen tog sig verkligen tid att lyssna till de närstående. Ett gott 

bemötande var något som de närstående ansåg som viktigt för att de skulle uppleva en känsla 

av respekt och värdighet (da Silva et al., 2012). Det kunde röra sig om leenden eller ett 

uppvisat gott humör. 

I London och Lundstedt (2007) redovisas många positiva kommentarer kring de 

närståendes upplevelse av vården vid livets slut. De flesta beskriver en känsla av tröst och 

lättnad då sjuksköterskorna erbjöd dem en plats att sova, något att äta och dricka samt andra 

bekvämligheter så de slapp lämna patientens rum. De närstående upplevde sjuksköterskorna 

som oerhört omtänksamma som kunde tillgodose den sjukes behov dygnet runt. En annan 

närstående upplevde oerhörd tröst och stöd i att nattsköterskan samt präst fanns tillgängliga 

för samtal eller en kram. 

Efter att patienten dött upplevde de närstående ett gott efterlevnadsstöd från 

sjukvårdspersonalen (Lundberg et al., 2013). Vidare tar Williams et al. (2012) upp att 

sjuksköterskan då visade en god respekt för den döde och hedrade dennes värdighet. Här talas 

om att sjukvårdspersonalen inte var rädda för att visa sina egna känslor (ibid.). De upplevdes 

även behandla den döda patienten på ett respektfullt sätt. Sjukvårdspersonalen upplevdes gå 
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samman för att som en enad grupp bättre kunna stötta de närstående (Lundberg et al., 2013). 

Behovet av stöd som fanns hos de närstående är något som framkommer väl (Williams et al., 

2012). Sjukvårdspersonalen uppvisade då en god förståelse och ett gott stöd för den 

närståendes behov att vara nära patienten, samtidigt som de gavs utrymme att tillbringa tid 

ensamma tillsammans om de så behövde eller önskade. Det framkommer även att 

sjuksköterskan visade ett gott stöd under de sista dagarna innan patienten dog. 

 

Negativa upplevelser  

Sjukvårdspersonalen ska enligt en närstående i Munn et al. (2008) kunna avgöra när det finns 

behov av tröst. Denne anser att det är en viktig del av sjuksköterskans kompetens att kunna 

urskilja detta. Det emotionella stödet var dock knapphändigt enligt ett flertal närstående. De 

kände inte att de kunde lita på sjukvårdspersonalen. När behov och problem hos de närstående 

inte uppmärksammades fick de mindervärdeskänslor och de upplevde att deras mänskliga 

värde nedvärderades (Lundberg et al., 2013). Tröst från sjukvårdspersonalen kom inte heller 

naturligt, vilket framställdes som orsakat av en bristande värme. De närstående uttryckte även 

en sorg och ångest som de upplevde att sjukvårdspersonalen ignorerade. En del närstående 

upplevde även att känslan av ångest inte var en tillåten känsla hos dem, i alla fall inte på den 

vårdavdelning där patienten vårdades. En närstående beskriver även en upplevelse om att ha 

blivit utkastad från patientrummet direkt efter att patienten dött (Lundberg et al., 2013). 

Denne fick med andra ord ingen chans att landa i situationen och verkligen få chansen att ta 

farväl i sin egen takt. 

 

Närståendes delaktighet vid livets slut 

Positiva upplevelser 

Känslan av delaktighet stärktes då närstående var väl insatta i patientens sjukdomstillstånd 

(Royak-Schaler et al., 2006). Det framkom delade meningar i hur diskussionen kring hospice 

utfördes. En del närstående blev inte ens tillfrågade om ett sådant samtal vilket ledde till 

frustration hos dem. De närstående som blev tillfrågade om att ha ett samtal om hospice 

kunde trots det känna sig osäkra på vad palliativ vård innebar samt att det fanns för många 

otydliga alternativ. En del närstående ville inte att vården skulle övergå till palliativ då de 

förknippade den så pass mycket med döden samt att de då fråntogs allt hopp. Andra beskrev 

känslan av besvikelse då de upplevde att sjukvårdspersonalen redan antog att de närstående 

hade adekvat information angående hospice eller att de skulle vara rädda för att känna sig 

obekväma i ett sådant samtal. Detta till skillnad från resultatet hos Kaasalainen et al. (2013) 
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där en del närstående avstod från att ta upp diskussioner i rädsla för att besvära 

sjuksköterskorna i onödan. Detta i kombination med osäkerhet kring patientens död gjorde det 

svårt för de närstående och de upplevde det då som svårt att fatta adekvata beslut. Önskan om 

att få vara aktiva och känna större delaktighet i beslutsfattandet kring den fortsatta vården 

framkommer i Lind et al. (2012), vilket också betonas i da Silva et al. (2012), där vikten av 

närståendes närvaro i sammanhanget belyses. 

I Williams et al. (2012) påvisas positiva upplevelser hos de närstående då sjuksköterskorna 

visade omtanke och känslighet inte bara för den döende utan också för de närstående. Detta 

gjorde det lättare för de närstående att uttrycka sina egna samt patientens behov. Detta, vilket 

resulterade i en god död, där de närstående sedan erbjöds att spendera så mycket tid de ville 

hos den döde samt uppmuntrades till att ta ett sista adjö. Denna omtanke och inbjudan till 

delaktighet gjorde situationen mer hanterlig.  

Något som Lundberg et al. (2013) lyfter är personalens tillvägagångssätt efter att patienten 

avlidit. Känslan av att närstående har gjort rätt stärktes av det goda stöd de fick som 

efterlevande i form av att delta i en supportgrupp och att de fick kondoleansbrev efter 

patientens bortgång. Känslan av besvikelse, skuld och osäkerhet stärktes hos dem som blev 

utlovade kondoleansbrev, men av någon anledning uteblev. 

 

Negativa upplevelser 

I vissa fall upplevdes sjukvårdspersonalen som så pass stressade att de blev svåra att få tag på 

(Lind et al., 2012). Detta framkallade en oerhörd känsla av ensamhet hos de närstående i en 

mycket stressande miljö. Stressen ledde dessutom till att de själva fick hjälpa till med 

omvårdnaden, något som för en del ledde till att de blev så medtagna att de till slut upplevde 

att de själva behövde vård (da Silva et al., 2012).  

Närstående upplevde att det var jobbigt att ändra inriktning på vården från behandlande till 

endast symtomlindrande (Payne et al., 2010). Det gjorde att de kände sig övergivna även om 

beslutet kändes lättare för dem att fatta om patienten då var vid hög ålder än om denne skulle 

ha varit ung. 

Oavsett om informationen kring progressionen i sjukdomsförloppet var negativt eller inte 

upplevde de närstående att den var viktig för att känna trygghet i sitt beslutsfattande, särskilt 

då vården skulle övergå från vårdande till endast symtomlindrande (Payne et al., 2010). 

Intervjuer av deltagarna utfördes under de sista dagarna i livet hos patienterna. De närstående 

uttryckte en önskan om en smärtfri och värdig död för den döende. Det framkom även att 
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ingen av dem hade fått frågan om hur döendet skulle se ut, de blev exempelvis aldrig 

tillfrågade om de önskade att patienten skulle få dö i hemmet.  

 

Diskussion 
Här presenteras först en metoddiskussion där tillvägagångssättet med uppsatsarbetet 

diskuteras. I resultatdiskussionen diskuteras kommunikationens betydelse för vård vid livets 

slut i relation till den teoretiska referensramen där närståendes delaktighet i livets slut får en 

stor betydelse. Dessa teman är beroende av varandra och författarna diskuterar i denna text 

sambandet mellan dem. Även sjuksköterskans och patientens upplevelser av 

kommunikationens betydelse vinklas in för att ge ett perspektiv på problemet.  

 

Metoddiskussion 

Metoden litteraturöversikt som beskrivs av Friberg (2012a) var den som användes 

genomgripande under arbetet. Sökningar gjordes både i CINAHL complete och PUBMED 

men de flesta artiklarna hittades i CINAHL complete. Det blev många träffar i PUBMED då 

studenterna sökte men det var bara ett fåtal artiklar som fanns tillgängliga i fulltext. Det kan 

möjligen vara så att det kunde varit behjälpligt att använda andra sökord för PUBMED för att 

därmed möjliggöra ett större fynd av resultatartiklar och därmed påverkat resultatet. 

Den första begränsningen; årtalen, motiverade författarna som ett sätt att hitta en samlad 

forskning för en viss period som skulle möjliggöra en så likvärdig överblick som möjligt. Att 

begränsa sökningarna till en period på tio år gav författarna en samlad överblick av de senaste 

åren av forskning inom ämnet. English var ännu en begränsning som användes, detta för att 

undvika att det skulle komma upp ett flertal artiklar som ändå inte kunde läsas på grund av 

språkförbistringar. 

Peer-reviewed var en begränsning som användes i CINAHL complete för att ge 

vetenskapligt granskade artiklar. Anledningen till att denna begränsning inte användes i 

PUBMED är att den saknas som tillval i den databasen. Att referenser och abstract skulle 

finnas med på träfflistan var en begränsning som tidigt var med men valdes bort då författarna 

ansåg att det inte var nödvändigt då abstract finns i artiklarna då de öppnas. Med andra ord 

skulle i sådana fall en stor del av materialet då ha gått förlorat.  

De flesta av sökningarna gav mellan 50 och 100 träffar och för det mesta användes en 

kombination av två eller fler sökord. Detta uppskattades av författarna vara ett lagom 

omfattande material att gå igenom. Under tiden sökningarna gjordes så skrev författarna ner 
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alla sökord, begränsningar, antal lästa abstrakt, lästa artiklar samt icke lästa artiklar, datum 

sökningen gjordes, för att sedan kunna lägga in informationen i sökmatrisen (bilaga 1). På 

detta sätt blev det lättare att hålla reda på de sökord som använts, om de var bra eller dåliga 

samt från vilken sökning varje artikel kom. 

Det gjordes även en begränsning för vilka artiklar som skulle användas utifrån uppsatsens 

syfte, vilket Friberg (2012b) anger är viktigt vid en litteraturstudie då materialet annars blir 

för brett och irrelevant. Artiklar som rörde patienter som vårdades i hemmet eller på 

äldreboenden blev exkluderade då det behövdes en avgränsning för att det resultatet uppsatsen 

pekar på ska ha någon slags tyngdpunkt. Anledningen till att denna avgränsning gjordes var 

att på vårdavdelningar kan både patienten och de närstående ses som tillfälliga gäster. Därmed 

kan de möjligen bli annorlunda bemötta varpå deras upplevelser kan skulle skilja sig från om 

patienten vårdats i hemmet.  

Något som togs upp i metodavsnittet i uppsatsen var att artiklarna kom från olika länder 

och att en majoritet av dem publicerades i USA. Författarna är medvetna om att det är något 

som bör hållas i åtanke vid tolkning av resultatet då vården vid livets slutskede då kan vara 

utformad på olika sätt. Författarna har också reflekterat över att lagar, vårdkontext, 

närståendestöd och samhället i övrigt kan skilja sig länder emellan. Författarna anser dock att 

de artiklar som använts har varit givande. De tio artiklar som inkluderades i 

litteraturöversikten användes ungefär lika mycket. Författarna anser att det kan vara givande 

med en kvantitativ artikel då det ger en viss tyngd åt resultatet. Då kvantitativ data kan peka 

på hur många närstående som upplever ett och samma fenomen jämfört med de kvalitativa 

artiklar som endast redovisar vad varje enskild närstående upplever. Författarna var även 

medvetna om att kvantitativ data behöver redovisas på ett annat sätt och hade detta i åtanke då 

resultatet skrevs. Den data som användes från den kvantitativa artikeln var svar på öppna 

frågor som fanns med i de enkäter som användes till undersökningen. 

Författarna anser att samarbetet har fungerat väl under uppsatsarbetet. Bådas insatser har 

varit jämna och de har på ett konstruktivt sätt använt sig av de olika idéer och förslag som 

kommit från båda håll. Författarna har uppvisat olika kvaliteter inom olika områden under 

arbetets gång och på så sätt kompletterat varandra på ett bra sätt. Den projektplan som gjordes 

inför arbetet har följts samt att ytterligare delmål har lagts till under arbetets gång. De hinder 

som uppkommit har lösts sig bra då en god och rak kommunikation har upprätthållits. Den 

kritik och förslag på ändringar som kommit både från handledare och opponenter under 

mittseminariet samt mellan författarna har hanterats på ett effektivt och konstruktivt sätt. 
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Resultatdiskussion  

Att veta, att vara, att göra  

I referensramen beskrivs att Veta som den punkt där information och kunskap som förmedlas 

mellan sjuksköterska och närstående, samt den insikt de närstående får för patientens 

sjukdomsförlopp (Andershed, 1998; Andershed & Ternestedt, 2001). Kommunikation är ett 

begrepp som är återkommande i uppsatsens resultat och beskrivs (ibid.) vara en väsentlig 

byggsten för patientens vård samt den närståendes möjligheter till delaktighet. Resultatet 

beskriver även upplevelser om att otillräcklig information angående patientens tillstånd gavs 

av sjukvårdspersonalen. Den information som gavs kunde vara av ett allt för medicinskt språk 

och var därmed inte anpassad till de närståendes kunskapsnivå. Missförstånd kunde även 

uppkomma på grund av språkförbistring. 

Trots att ett flertal tidigare studier påvisat vikten av kommunikation mellan närstående och 

sjukvårdspersonal är det en aspekt som många gånger är bristfällig (Howell et al., 2017). Som 

beskrivet i bakgrunden tar även Howell (ibid.) upp att de närstående kan komma att ersätta en 

svårt sjuk eller döende patient vad gäller beslutsfattande. Detta måste ske med god 

kommunikation där utgången resulterar i en god vård för patienten och att den känslomässiga 

bördan för den närstående inte blir alltför påfrestande. Att ta del av vilka mätvärden och de 

omvårdnadsåtgärder patienten fått, skapade en helhetsbild för de närstående och en godare 

chans till förberedelse vid försämring. Detta går att relatera till det som Andershed och 

Ternestedt (2001) tar upp i det andra antagandet, som säger att information som ges tidigt i 

sjukdomsförloppet gör de närstående mer förberedda även om det skulle ske något oförutsett 

med patienten. 

Att vara tar Andershed (1998; Andershed & Ternestedt, 2001) upp som att den närstående 

ges möjligheten att vara nära patienten, får ett känslomässigt stöd av sjukvårdspersonalen 

samt blir inbjuden till delaktighet i patientens tillvaro på en känslomässig nivå. För att detta 

ska kunna tillgodoses krävs en god kommunikation som leder till en relation där de 

närstående får stöd och möjlighet att uttrycka sina känslor. Detta är något som även 

framkommer i resultatet. Närstående uppskattade en stödjande känsla i form av tillgänglighet 

och närvaro av sjukvårdspersonalen där tid för samtal och tröst prioriterades. 

Gallagher och Krawczyk (2013) skriver att det känslomässiga stödet blir allt viktigare då 

den närstående ofta blir patientens närmaste vårdare, speciellt om patienten vårdas i hemmet. 

En långvarig och komplicerad sorg är inte helt ovanlig i vård vid livets slutskede. Goda 
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insatser och stöd från palliativ avdelning eller hospice kan underlätta för den närstående och 

således leda till en positiv upplevelse för den efterlevande. Detta talar Andershed och 

Ternestedt (2001) om i det fjärde antagandet där det beskrivs att sjukvårdspersonalens attityd 

och stöd spelar stor roll när den närstående upplever sig ha en lägre KASAM. Detta speglar 

sig i resultatet genom stöd i form av personalens närvaro, tid, förståelse samt förmåga att 

trösta. Dessa kan enligt Andershed och Ternestedt (2001) i sin tur skapa en positiv atmosfär 

som får den närstående att känna delaktighet i ljuset trots den egna upplevelsen av låg 

KASAM. 

Som tredje punkt beskriver Andershed (1998; Andershed & Ternestedt, 2001) Att göra 

vilket innebär vad den närstående kan göra för patienten. Den optimala utgången för 

delaktighet i ljuset bygger på en styrka i de två tidigare delarna; Att veta och Att vara. De 

skapar således en grund för huruvida den närstående kan känna delaktighet, antingen i ljuset 

eller i mörkret. I resultatet framgår upplevelser rörande information och stöd som viktigt för 

att den närstående ska känna delaktigheten som meningsfull. Detta förklarar Andershed och 

Ternestedt (2001) som ett samband där Att veta och Att vara tillsammans bygger upp 

förutsättningar för Att göra samtidigt som de alla är beroende av varandra. En negativ 

vårdsituation där bristande kommunikation råder på grund av en undermålig relation mellan 

närstående och sjukvårdspersonal ökar risken till utanförskap som kan kopplas till delaktighet 

i mörkret. 

I resultatet lyfts det att sjukvårdspersonalen visade en bristande empatisk förmåga och att 

vårdrelationen i vissa fall uteblev. Att relationen var dålig beskrevs bero på oförmåga till 

närhet hos sjukvårdspersonalen vilket skapade en osäkerhet hos de närstående. För att 

reducera risken för fördröjd vård är det enligt Andershed och Ternestedt (2001) viktigt att 

interaktionen mellan patient, närstående och personal är väl fungerande. Detta leder till den 

högsta nivån av delaktighet i ljuset och skapas av den goda samverkan där ett humanistiskt 

förhållningssätt byggt på respekt, öppenhet och bekräftelse leder till en god död för patienten. 

 

Kommunikationens betydelse för vård vid livets slut 

De största likheterna bland artiklarnas resultat är information och kunskap, alltså 

kommunikationen mellan närstående och sjuksköterska samt dess betydelse för den 

övergripande vården. Då det framkom både positiva och negativa upplevelser i samma artikel 

och ibland av samma närstående sågs sammanställning av resultatet till viss del som 

utmanande för författarna. Trots att resultaten ibland beskrevs som varandras motsatser valde 

författarna att presentera alla upplevelser då de påverkades av det givna stödet som de 
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närstående ansågs sig ha fått. Vidare önskas sambandet mellan resultatets teman lyftas fram 

då dessa har en tydlig koppling till varandra. 

Det lyfts i resultatet av varje artikel att kommunikationens betydelse är ett område som kan 

förbättras, vilket också bekräftas av andra utförda studier. Cloyes et al. (2014) menar att 

närstående inte alltid får den information och förklaringar de behöver i vård vid livets 

slutskede. Given information leder till kunskap och sedan en större förståelse för hur 

processen i döendet ser ut samt hur förväntningarna på hospice-avdelningar kan se ut. En god 

kunskap och insikt om patienten kan underlätta markant för de närstående. Detta kan då ge 

dem en tydligare bild för hur vården ska se ut och vilken roll de ska ha, samt följaktligen hur 

de ska förhålla sig i situationen.  

En annan likhet mellan resultaten var hur relationen mellan sjuksköterskan och närstående 

var uppbyggd samt vilken betydelse den hade för ett gott vårdande. Både sjuksköterskans 

samt de närståendes roller och behov varierar enligt Jakobsson et al. (2014) beroende på var 

den palliativa vården utförs. Hemsjukvård ställer högre krav på den närstående då denne till 

större del ansvarar för vården än vad som hade blivit aktuellt på en avdelning. Det kan även 

vara skillnad på den vård som ges på en avdelning som är särskilt anpassad till palliativ vård 

och exempelvis kirurgavdelningar, där sjuksköterskan ofta kan ha mindre erfarenhet av 

patienter som är döende. 

Limeira Lopes et al. (2013) beskriver sjuksköterskan som en del av ett team där man från 

början till slut har ett stort ansvar för patientens vård. Den huvudsakliga uppgiften är att skapa 

en god relation till patienten och dennes närstående. Precis som i uppsatsens resultat lyfter 

även sjuksköterskor att ett gott stöd till närstående, en fungerande kommunikation samt 

symtomlindring är av stor vikt. Även Lynch, Dahlin, Hultman och Coakley (2011) beskriver 

det huvudsakliga målet vid palliativ vård att lindra lidande för patienter och att det krävs god 

kompetens hos sjuksköterskan. Genom att se människan ur ett helhetsperspektiv där alla 

dimensioner av lidande inkluderas är av yttersta vikt. Patientens psykologiska och sociala 

välbefinnande speglas av den inkludering och delaktighet dennes närstående får. 

Sjuksköterskan bör se till en tidig kommunikation, visa stöd vid beslutsfattning samt stöttning 

när patienten blir försämrad. Detta är enligt Lynch et al. (2011) en väsentlig del för att de 

närstående ska känna delaktighet under processen och att den är hanterbar. 

I studien av Limeira Lopes et al. (2013) intervjuades sjuksköterskor för sina upplevelser 

inom vård vid livets slutskede. Det framkom att de arbetar med ett humanistiskt 

förhållningssätt och skapar en dynamisk relation baserad på kunskap med respekt och 

värdighet för den döende patienten och dennes närstående. I resultatet av denna 
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litteraturöversikt uttryckte även de närstående att relationens utformning mellan 

sjukvårdspersonal och närstående var viktig för en känsla av stöd och tröst. Vidare beskriver 

Limeira Lopes et al. (2013) att en tvärvetenskaplig ansats är betydelsefull i vård vid livets 

slutskede för att gynna patienten. Sjuksköterskorna upplevde också att det var viktigt att de 

utförde en övergripande vård som var lindrande för patientens symtom samt förhöjer 

livskvaliteten för både patienten och närstående. 

I en studie av Jack, Mitchell, Cope och O’Brien (2016) var syftet att lyfta patienters och 

närståendes uppfattningar om hemsjukvården som gavs med en koppling till hospice. En del 

av intervjuerna genomfördes både med patienten och de närstående medan en del 

genomfördes med endast de närstående eller endast patienten. Det som framkom var delvis en 

framträdande uppfattad holistisk vård och hur sjuksköterskans expertis påverkade vården. 

Detta skiljer sig till resultatet där det framkom att sjukvårdspersonalens kompetens ofta 

ifrågasattes av de närstående. I Jack et al. (2016) beskriver patienten att sjuksköterskan visste 

vilka åtgärder som var lämpliga, var allmänt påläst och mycket professionell samt bekväm i 

sin roll, men att en volontär eller vikarie inte skulle ha kunskapen att möta patientens behov. 

Detta kan relateras till Delaloye et al. (2015) där det lyfts att utbildning för volontärer inom 

vård vid livets slutskede är önskvärt för en större förståelse för situationen. Även resultatet 

visar på ett möjligt behov av kompetensutveckling hos sjukvårdspersonalen då de av 

närstående uttrycks som allmänt okunniga inom vård vid livets slutskede. Enligt nationella 

riktlinjerna hos Socialstyrelsen (2016) ska adekvat kompetens finnas hos sjukvårdspersonal 

som vårdar patienter vid livets slutskede. I denna kontext anser Socialstyrelsen (ibid.) att den 

särskilda kompetensen som krävs vid palliativ vård skiljer sig mellan olika enheter. För att få 

en mer jämlik tillgänglighet i kommuner och landsting bör korrekt kompetens fördelas jämlikt 

och hållas uppdaterad.  

I en artikel av Melvin (2010) beskrev deltagarna att kunskapsglappet inom palliativ vård 

var ett stort problem. Alla patienter vårdades vid livets slutskede men hade antingen ingen 

eller felaktig information angående palliativ vård. Detta kan skapa onödig oro och ångest hos 

patienten och dennes närstående. Det framkommer i Melvin (ibid.) att de närstående önskar 

en förbättrad kommunikation och förståelse för vård vid livets slutskede vilket skulle kunna 

förbättras genom att bredda kompetensen hos sjukvårdspersonalen. Detta är en önskan som 

också stärks av resultatet i denna litteraturöversikt. 
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Kliniska implikationer  

Betydelsen av att informationen angående patientens diagnos och sjukdomsförlopp inte alltid 

upplevs som optimal bör uppmärksammas ytterligare. Den holistiska helhetssynen på 

människan skall alltid ligga till grund för ett gott vårdande, men kan ses som allra viktigast 

när man vårdas vid livets slut då det är betydelsefullt att se till hela patientens tillvaro. Genom 

ett förbättringsarbete inom den kliniska verksamheten där en särskilt utvald sjuksköterska 

ansvarar för uppdatering, skulle det kunna skapas en trygghet i att den speciella omvårdnad 

som krävs vid vård vid livets slutskede inte glöms bort. Detta bör ske kontinuerligt för all 

involverad sjukvårdspersonal för en större samverkan mot samma mål som gynnar patientens 

och närståendes välbefinnande.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Vid denna litteraturöversikt kan det konstateras att kommunikationen många gånger upplevs 

som bristfällig av närstående. Detta kan säkerligen orsakas av flera faktorer men vidare 

forskning bör göras då det finns utrymme för förbättringar. Beroende på var det brister kan 

olika insatser införas för att se var det är mest gynnsamt att sätta in åtgärder. Förslagsvis kan 

en studie utföras där flera ändringar görs parallellt för att sedan jämföras med kontrollgrupp. 

Exempel på ändringar kan vara införande av en kontaktsjuksköterska till varje patient som har 

betydligt större ansvar än hur det är idag. En annan grupp kan få en mer teambaserad vård där 

betydligt fler professioner är involverade i patientens omvårdnad. Dessa grupper skulle sedan 

kunna jämföras, utifrån upplevelser från både patient, närstående och sjuksköterska för att se 

ifall kommunikationen i något av fallen var mer positiv. 

En stressig arbetsmiljö, hög arbetsbelastning samt ofullständig kompetens kan ligga till 

grund för en undermålig kommunikation inom detta område. Studier som avser att undersöka 

sjuksköterskans samt annan i sjukvårdspersonalens kompetens inom vård vid livets slutskede 

skulle också vara av intresse. En studie som lyfter sjuksköterskans upplevelse av den egna 

kompetensen i den kliniska verksamheten genom fokusgrupper eller intervjuer kan belysa 

problemet ytterligare. Det skulle även finnas utrymme för egna reflektioner samt förslag till 

förbättringar som sedan kan införas. 

Utbildning av all personal på en sjukvårdsavdelning i Andersheds teori kan skapa en vidare 

förståelse för de närståendes situation och öka deras chans till delaktighet. En sådan 
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implementering skulle då även visa när den teoretiska referensramen brister och på vilket sätt 

den skulle kunna utvecklas genom vidare forskning.  

 

Slutsats  

Enligt resultatet i denna litteraturöversikt finns det stora behov av förbättringar inom 

kommunikation mellan sjukvårdspersonalen och de närstående. Detta för att ett flertal 

upplevelser vad gäller kommunikation, stöd samt relation var märkbart relaterade till de 

närståendes känsla av delaktighet. Det har framkommit att de närstående ofta blir åsidosatta i 

hela sammanhanget av vård vid livets slutskede och deras kunskaper inte tas hänsyn till.  

Genom att se till människan ur ett helhetsperspektiv där alla nivåer av behov blir 

tillgodosedda leder till en vård där både patient och närstående känner sig delaktiga. 

Sjuksköterskan ansvarar genom ett gott förhållningssätt för att processen i vård vid livets 

slutskede blir så gynnsam som möjligt för patient och närstående. Vidare krävs det att deras 

röster blir hörda och att denna förståelse för dem uppmärksammas för att känslan av 

delaktighet i ljuset skall infinna sig.  
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De flesta kände stor tröst med att den döende 
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McAiney, C., 
Stolee, P., Van der 
Horst, M. L., 
Kelley, M. L., & 
Demers, C. 
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experiences of 
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their family 
members.  

Palliative Nursing. samt kommunikationen med 
sjukvårdspersonalen. 
 

Exploratorisk, deskriptiv design 
för att samla in data. 
Datan analyserades genom 
tematisk innehållsanalys.  

förutse när dödsögonblicket skulle komma att 
inträffa, vilket försvårade deras beslut om hur 
de ville göra med den sista tiden och de 
upplevde en stor osäkerhet.   
Att lära sig samt förhandla om hur man vill 
kommunicera med personalen. 
Närstående beskrev att kommunikationen med 
personalen rörande symtomen skedde lite på 
måfå. Inte all personal var bra på detta så de 
närstående valde med tiden ut en särskild 
kontaktperson, eller avstod att “besvära” 
personal tills det verkligen var kris. 
Familjemedlemmarna lärde sig att det var 
lönsamt att prata med sjuksköterskan om 
medicinen samt att sjuksköterskan var den som 
höll dem uppdaterade vid behov.  
Individualisering av vården ansågs bristande. 

Lind, R., Lorem, F. 
G.,  Nortvedt, P., 
& Hevroy, O. 

Intensive care 
nurses 
involvement in 
the end-of-life 
process: 
Perspectives of 
relatives. 

2012 
Norge 
Nursing Ethics. 

Hur närstående till patienter 
på intensivvårdsavdelning 
upplever sjuksköterskans roll 
och relation till dem i vård vid 
livets slutskede. 

27 deltagare. Kvalitativ 
intervjumetod med öppna 
frågor. Datan analyserades med 
en narrativ analysmetod vilket 
gjordes med en kombination av 
tematisk och strukturell ansats. 

Sjuksköterskans attityd och inställning samt 
viljan att vårda var väsentlig. 
Engagemang och information gjorde de 
närstående förberedda på vad som skulle 
inträffa. Små fragment från sjuksköterskan vad 
gäller mätvärden, undersökningar osv gav 
närstående en helhetsbild och kunde vara mer 
följsamma när tillståndet förvärrades, detta 
ansågs som positivt. Negativt var otillräcklig 
information om värden och försämring. 
Närstående upplevde att sjuksköterskan inte 
delgav all information i tron om att skona dem. 
I stället ansåg närstående att det fanns brister i 
öppenhet och ärlighet.  
Upplevelse av ensamhet i en stressig miljö 
beskrevs. Närstående upplevde otillgänglighet 
hos personalen, de saknade att ha någon att 
prata med samt hade en önskan om att få vara 
mer delaktiga i beslutsfattande. 

London, R. M., & 
Lundstedt, J.  

Families speak 
about inpatient 
end-of-life 

2007 
USA 
Journal of Nursing Care 

Närståendes upplevelser av 
vård vid livets slutskede på 
vårdavdelning. 

855 deltagare som valdes ut 
från tre olika vårdavdelningar. 
Enkätundersökning med 

Tre frågor i enkäten: 
1. Vad gjorde personalen under tiden din 

kärestas sista sjukhusvistelse som var 
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care. Quality. kvantitativ ansats. Two-sample 
t tester och SPSS version 13.0 
(SPSS inc, Chicago I11) 
användes vid analysen. 
Både positiva och negativa 
kommentarerna hade en 
signifikans enligt p-test 
(P<.001). 

mest hjälpsamt? 
2. Vilken förändring skulle bäst 

förändrat omvårdnaden som gavs din 
käresta? 

3. Vilken förändring skulle bäst 
förändrat omvårdnaden som vi försåg 
dig och din käresta med? 

Positiva kommentarer gavs oftare vid högre 
allmänt hög tillfredsställelse hos de närstående, 
vilket var enligt en skala de fick fylla i. Totalt 
1400 positiva kommentarer. 
Negativa kommentarer gavs oftare vid allmänt 
låg tillfredsställelse hos de närstående. Totalt 
735 negativa kommentarer. 
De flesta beskriver en känsla av tröst och 
lättnad då sjuksköterskorna erbjöd dem en plats 
att sova, något att äta och dricka samt andra 
bekvämligheter så de slapp lämna patientens 
rum. De närstående upplevde sjuksköterskorna 
som oerhört omtänksamma som kunde 
tillgodose den sjukes behov dygnet runt. En 
annan närstående upplevde oerhörd tröst och 
stöd i att nattsköterskan samt präst fanns 
tillgängliga för samtal eller en kram. 
Att sjukvårdspersonalen arbetade under press 
samt ständigt var upptagna var negativt. 

Lundberg, T., 
Olsson, M., & 
Fürst, C. J. 

The 
perspectives of 
bereaved 
family 
members on 
their 
experiences of 
support in 
palliative care. 

2013 
Sverige 
International Journal of 
Palliative Nursing. 

Undersöka närståendes 
upplevelse av stöd och 
känslor i palliativ vård.  

60 deltagare för kvalitativa 
intervjuer. Datan analyserades 
genom induktiv 
innehållsanalys.  

Stöttande, ärlig och uppriktig information, gott 
bemötande av oro upplevdes. En god dialog, 
gärna information upprepat eller broschyr som 
tillägg. Upplevelser av stöttande närvaro ingav 
en varm och tröstande känsla. Patient och 
närstående upplevdes vara i goda händer. 
Värme och tröst genom empati och 
sjukvårdspersonalen tog sig tid att lyssna, samt 
vid samtal om sista tiden i livet och när en 
personal fanns närvarande vid ett ökat 
omvårdnadsbehov. 
Negativt var en bristande öppenhet, upplevelse 
av att familjemedlemmarna inte skulle klara 
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den stressfulla situationen som kommer när 
man tar emot svår information.  
Personalen upplevdes som stressad, ångest och 
sorg ignorerades vilket tolkades av de 
närstående som en bristande värme. Känslan av 
att ångest inte var tillåtet eller att det bara fanns 
ett “rätt” sätt att reagera vid patientens död 
beskrevs. Närstående kände sig mindervärdiga 
och att den döende var mindre värd då problem 
och/eller behov inte uppmärksammades.  
Efterlevnadsstödet upplevdes som viktigt, de 
närstående fick känslan av att de inte gjort 
något fel. Kondoleansbrev samt samtal från 
läkare var stärkande samtidigt som om de inte 
kom trots att de närstående blivit lovade det så 
blev de mycket besvikna och kände då 
osäkerhet och skuld. Supportgrupper för unga 
vuxna som gått bort uppskattades allra mest av 
de efterlevande.  

Munn, J. C., 
Dobbs, D., Meier, 
A., Biola, H., & 
Zimmerman, S. 

The end of life 
experience in 
long-term-care: 
five themes 
identified by 
focus groups 
with residents, 
family 
members and 
staff. 

2008 
USA 
Gerontologist. 

Undersöka närståendes, 
patientens och personalens 
upplevelse av vård vid livets 
slutskede. 

Totalt 73 deltagare, varav 19 
var närstående. Fokusgrupper. 
Datan analyserades med 
analysprogrammet Atlas/ti med 
Grounded Theory som ansats.  

De närstående upplevde god kompetens och 
kontinuitet hos sjukvårdspersonalen i vården 
vid livets slutskede. De var tröstande, 
behandlade patienten med värdighet så att 
denne fick ett gott avslut. Närstående ansåg att 
kvaliteten ökade om relationen mellan 
sjuksköterska och närstående var god. En del 
fick inget emotionellt stöd och uttrycker 
opålitlighet hos personalen på grund av missar 
i kommunikationen angående behandling. 
Närhet väsentlig för att bygga en god relation, 
empati och tillit normaliserar döendet. Utan 
närhet risk för missförstånd, dåliga relationer 
och olika uppfattningar och förväntningar om 
hospice. 

Payne, S., Burton, 
C., Addington-
Hall, J., & Jones, 
A.  

End-of-life 
issues in acute 
stroke 
care: a 
qualitative 

2010 
England 
Palliative Medicine. 

Att undersöka närståendes 
och patienters upplevelse av 
akut stroke samt deras 
preferenser för vård vid livets 
slutskede. 

53 deltagare totalt (varav 25 var 
närstående) för 
semistrukturerade intervjuer. 
Tvärsnittsstudie med kvalitativ 
exploratorisk design. Datan 

Sjukvårdspersonalen upplevdes framföra 
användbar information på ett flexibelt sätt samt 
inom en väl tillgänglig form, kommunikationen 
upplevdes som fungerande och anpassad till 
deras nivå. Det upplevdes bli lättare för 
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study of the 
experiences 
and preferences 
of 
patients and 
families. 

analyserades med 
analysprogrammet Atlas/ti 
(version 5.2) för validering av 
materialet.  

närstående att ta till sig att döden var nära om 
sjukvårdspersonalen var ärlig. Det upplevdes 
som lättare att ta emot dödsbesked när 
patienten var vid hög ålder än vid ung ålder.  
Dålig kommunikation togs upp av ett fåtal 
närstående, främst i form av ett dåligt beteende 
och otillgänglighet från 
sjukvårdspersonalen.  Många närstående tyckte 
det var jobbigt att ändra inriktning på 
omvårdnaden från behandlande till endast 
symtomlindrande.  
Få möjligheter till delaktighet av någon form 
beskrevs när det gällde beslut om vilken plats 
som patienten skulle få sin vård vid livets 
slutskede, ingen familjemedlem blev erbjuden 
möjligheten att patienten skulle få dö hemma.  

Royak- Schaler, 
R., Gadalla, M. S., 
Lemkau, P. J., 
Ross, D. D., 
Alexander, C., & 
Scott, D. 

Family 
perspectives on 
communacation 
with healthcare 
providers 
during end-of-
life cancer care. 

2006 
USA 
Oncology Nursing 
Forum. 

Att beskriva närståendes 
upplevelse av 
kommunikationen med 
sjukvårdspersonalen i vård 
vid livets slutskede.  

24 deltagare till fokusgrupper 
för diskussion och 
frågeformulär. 
Kvantitativ data analyserades 
genom deskriptiv statistik. 
Kvalitativ data spelades in och 
transkriberades och två typer av 
tematisk analys användes för att 
identifiera teman.  

Negativt när personal inte hade tid att ge 
information eller god vård, kompetensen 
ifrågasattes. 
Känslan av att ta rätt beslut stärktes med god 
information angående patientens 
sjukdomsprognos medan utebliven information 
skapade frustration. Många närstående 
upplevde att missuppfattning skedde på grund 
av språkförbristningar eller medicinskt språk 
vilket kan leda till att närstående inte tog rätt 
beslut.  
Kommunikation angående möjligheter till 
hospicevård upplevdes som bristande. 
Närstående fick ej möjligheten att diskutera 
hospice då sjukvårdspersonalen antog att de 
redan hade adekvat information eller att de 
skulle känna sig obekväma i ett sådant samtal.  
En närstående upplevde sig få dålig 
information angående döendet på grund av att 
patienten var ung, en kvinna upplevde att 
hennes man inte fick adekvat information om 
att han skulle dö då han såg relativt frisk ut. 

da Silva, M., Analysis of 2012 Analysera närståendes 8 deltagare för Närvaro av sjukvårdspersonal i form av 
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Moreira Chagas, 
M., Leite Lucia, J., 
& Erdmann 
Lorenzini, A. 

nursing care 
and the 
participation of 
families in 
palliative care 
in cancer. 

Brasilien 
Text Context Nursing. 

upplevelse samt deras chans 
till delaktighet i vården som 
ges vid palliativ 
cancerdiagnos. 

semistrukturerade intervjuer 
med Grounded Theory som 
ansats. Intervjuerna spelade in, 
transkriberades och 
tematiserades. 

leenden, vänlighet, ett gott humör samt att de 
reagerar snabbt upplevdes av närstående. De 
upplevde även att sjukvårdspersonalen var väl 
medvetna om behov av smärtlindring samt 
behov av hjälp med hygien. 
Sjukvårdspersonalen upplevdes även ha en 
lugnande och tröstande förmåga.  
Kommunikationsbrist samt dålig närvaro hos 
sjukvårdspersonalen upplevdes av närstående, 
de betonar vikten av deras närvaro i 
sammanhanget. 

Williams, B. R., 
Lewis, R. D., 
Burgio, L. K., & 
Goode, S. P. 

Wrapped in 
their arms: 
Next of Kin’s 
perceptions of 
how hospital 
nursing staff 
support family 
presence 
before, during 
and after the 
death of a 
loved one. 

2012 
USA 
Journal of Hospice and 
Palliative Nursing.  

Närståendes upplevelse av 
den önskade och givna vården 
samt stödet innan, under och 
efter att en nära dött.  

78 deltagare för djupintervjuer 
som spelades in. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades. 
Innehållsanalys för att utreda 
vad som svarade på syftet. 

Närstående upplevde att sjukvårdspersonalen 
visade lyhördhet och omtanke för de 
runtomkring. De upplevdes bli uppmanade att 
uttrycka sina egna samt patientens behov vilket 
gjorde hela situationen mer hanterlig. De bjöds 
in till delaktighet och visades respekt. 
Närstående upplevde att sjuksköterskan visade 
stöd och förståelse för deras behov och det var 
positivt när sjuksköterskan visade empati samt 
vågade visa sina egna känslor.  
De närstående visades stöd i förberedelse för 
patientens död, och uppmuntrades till ett sista 
adjö. Närstående upplevde att de fick stöd och 
navigation i sorgen, de gavs tid att bearbeta och 
spendera så mycket tid de behövde med den 
avlidne. De upplevde även att 
sjukvårdspersonalen visade respekt och 
värdighet för den döde.  

 

 


