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Sammanfattning  
 

Bakgrund: Det palliativa vårdbehovet väntas öka i framtiden och av de cirka 90 000 

dödsfallen som sker i Sverige årligen är cirka 72 000 av dessa i behov av 

palliativ vård. Då de närstående utgör en av hörnstenarna inom den 

palliativa vården är det därför viktigt att sjuksköterskan besitter den 

kunskap som krävs i mötet med de närstående, samt att inkludera de 

närstående tidigt i vårdkedjan vilket ger dem en möjlighet att förberedas 

inför det stundande dödsfallet. Detta ställer ett ökat ansvar på 

sjuksköterskeprofessionen både vad gäller symtomlindring men också 

bemötandet och inkluderingen av de närstående under vårdtiden. 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av mötet med närstående 

till patienter inom den palliativa vården. 

Metod: Tio kvalitativa vetenskapliga artiklar användes som grund för 

genomförandet av denna litteraturöversikt. CINAHL Complete och 

PubMed var databaserna som användes vid artikelsökningen. 

Resultat: Litteraturöversikten resulterade i fyra olika huvudteman med subteman 

som var kommunikation, från novis till expert, inkludering av familjen och 

närstående som påverkar vården negativt. Resultatet visade att 

sjuksköterskorna ansåg att de närstående utgjorde en viktig roll inom den 

palliativa vården, detta då de påverkar vården i stor utsträckning. Vikten av 

kommunikationen framkom och svårigheterna som den nyexaminerade 

sjuksköterskan kan uppleva i mötet med närstående. 

Diskussion: I metoddiskussionen diskuterar författarna styrkorna och svagheterna med 

litteraturöversikten. I resultatdiskussionen diskuterar författarna hur 

relationen kan stärkas mellan sjuksköterskan och de närstående men också 

hur närståendes förväntningar på vården kan påverka vårdrelationen. Även 

sjuksköterskans tidigare erfarenhet diskuteras med stöd av Phil Barkers 

tidvattenmodell. 
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Abstract  
 

Background: The need of palliative care is expected to increase in the future and of the 

approximately 90 000 deaths that occurs in Sweden about 72 000 needs 

palliative care. Since next of kin are one of the axis of the palliative care it 

is important that the nurse possesses the required knowledge in meeting 

those needs, and also include them early on. This creates an opportunity 

for next of kin to prepare for the imminent death, but also places an 

increased responsibility to the nurse profession, both in terms of the relief 

of symptoms but also in the inclusion of next of kin. 

Aim: The aim was to study the nurse’s experience of meeting next of kin to 

patients who receives palliative care.  

Method: The base of conducting this literature review were ten qualitative articles 

that were collected from CINAHL Complete and PubMed. 

Results: The literature review resulted in four different main themes with the 

subthemes that included communication, from novic to expert, the 

inclusion of family and next of kin whom negatively impact care. The 

result showed that nurses found that next of kin played an important role 

in palliative care since they affect the care to a large extent. The result 

shows that communication is important, which the newly graduated nurse 

may experience in the communication with next of kin. 

Discussion: In the method discussion the authors discuss the strengths and weaknesses 

of the literature review. In the result discussion, the authors discussed how 

the relationship can be strengthened between the nurse and next of kin, 

but also how the expectations of next of kin can affect the caring 

relationship. The nurse´s experience is also discussed with the support of 

Phil Barker´s Tidal model. 

Keywords: Palliative care, nurse´s experience, next of kin, communication. 
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1.Inledning 
”Mitt i livet händer det att döden kommer och tar mått på människan. Det besöket glöms och 

livet fortsätter. Men kostymen sys i det tysta…” (2011) – skriver Tomas Tranströmer, vilket 

illustrerar döden som en händelse i livet som är ofrånkomlig och utmanar den drabbade samt 

deras närstående. Vi får tidigt lära oss att alltid ha patienten i fokus och av egna erfarenheter 

är det  en stor utmaning för sjuksköterskan att möta patienten och speciellt de närstående i 

lidandet. Hur vi som sjuksköterskor kan bemöta de närstående och hjälpa att lindra deras 

lidande på bästa sätt är motivationen till att undersöka detta mer ingående.  

Vår uppfattning efter att ha arbetat inom palliativ vård är att den döende patienten ofta 

själv nått en acceptans i sjukdomen och utmaningen för sjuksköterskan blir att bemöta 

närstående i deras upplevda ångest och sorg. 

 

2. Bakgrund 

Varje år dör cirka 90 000 människor (Socialstyrelsen, 2013) av dess dör de flesta i sjukdomar 

relaterade till cirkulationsorganen och därefter är dödsorsaken tumörsjukdomar, 33 procent av 

dödsfallen berodde på cirkulationssjukdomar och 25 procent på grund av tumörsjukdomar. 

Cirka 72 000 av de som dör varje år är i behov av palliativ vård. 

 

2.1 Palliativ vård 

Palliativ betyder mantel och ordet kommer från det latinska ordet pallium (Sundberg, 2011). 

Ordet mantel är symboliskt och paralleller dras till den palliativa vårdens inriktning, lindra, 

värma och skydda då den kurativa vården inte längre är möjlig. Målet med palliativ 

omvårdnad är att ge patienten god livskvalité, ett värdigt slut och att stödja närstående.  

Socialstyrelsen (2013) definition av palliativ vård går i linje med 

Världshälsoorganisationens (WHO) av palliativ vård och syftar till att lindra lidande och 

främja livskvaliteten för patienter med obotlig sjukdom (Socialstyrelsen, 2013). Vården som 

ges i livets slutskede ska även ta i beaktande de fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

behov som finns samt tillhandahålla stöd till närstående. Den palliativa vård som ges ska ges 

med en helhetssyn på människan och med tanke att stödja individens välbefinnande och att 

leva ett värdigt liv. 

Lindqvist och Rasmussen (2014) skriver att i den palliativa vården är det viktigt med stöd 

för närstående både under sjukdomen och efter dödsfallet. Med stöd menas behovet för 

närstående att känna delaktighet och få information under förloppets gång. Det är viktigt med 
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kunskap för att sjuksköterskan ska kunna se vilka tecken och symtom som finns i livets 

slutskede och på så sätt ligga steget före för att kunna ge bästa tänkbara vård till den som 

befinner sig i livets slutskede och deras närstående.  

Beck-Friis och Strang (2012) skriver hur den palliativa vården kan delas in i två faser, en 

tidig och en sen fas. Även om dessa faser vanligtvis ses inom cancervården går dessa faser 

även att identifiera inom andra sjukdomstillstånd. Vid cancer innebär den tidiga fasen att 

cancern är obotlig men att tumören fortfarande går att behandla och detta kan pågå i allt från 

månader till flera år. Vid den sena fasen är all behandling avslutad och döden förväntas inom 

kort. 

 

2.2 Döendeprocessen 

Allt eftersom sjukdomen fortskrider för patienten sker en rad förändringar i kroppen när 

döden närmar sig (Bengtsson & Lundström, 2015). Vanligen märks detta genom att patienten 

blir allt mer sängbunden, men också får svårigheter att inta vätska och näring. I denna fas är 

det även vanligt att patientens cirkulation blir nedsatt, här brukar man se att patientens händer 

och fötter kan bli marmorerade. Patienten brukar även bli medvetandesänkt i detta skede, 

detta beror vanligen på att koldioxidhalten i patientens blod ökar vilket resulterar i nedsatt 

aktivitet i hjärnan. Andningen brukar i denna fas i regel vara påverkad, vanligen växlar 

andningen mellan djup och ytlig och det är inte ovanligt att andningsuppehåll förekommer. Ju 

närmare själva döendet patienten kommer ju tydligare tecken brukar framträda. Här är det 

också vanligt att patienten blir vit kring näsa och mun samt att patientens ansiktsfärg 

förändras, detta på grund av allmänt nedsatt cirkulation.  

Morita, Ichiki, Tsunoda, Inoue och Chihara (1998) belyser döendeprocessen mer 

ingående. Här presenteras bland annat hur patientens uppkomna symtom förändras ju närmare 

dödsögonblicket patienten kommer. I denna studie framkom att rossling, medvetandesänkning 

och cyanos är vanligt förekommande, samt att användningen av symtomlindrande läkemedel 

ökar. 

 

2.2.1 Patientens upplevelse av döendeprocessen 

Att bli medveten om att sjukdomen inom kort kommer att leda till döden skapar en 

krisreaktion hos den drabbade, vilket startar en rad processer inom patienten (Hussain, 

2020). Det är vanligt att patienten till en början kan hamna i ett läge där denna inte fullt ut vill 

veta exakt hur lång tid som är kvar, detta då patienten fortfarande inte upplever att de dagliga 
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aktiviteterna eller att orken har förändrats nämnvärt. Vanliga reaktioner i detta skede är ilska 

och ökad ångest vilket i sin tur kan förstärka benägenheten att bli mer observant på kroppen 

och de eventuella förändringar som uppträder. 

Patienten kan även hamna i ett läge där patienten inte vill berätta allvaret i diagnosen för 

sina närstående då rädslan finns för att få agera stöd till sina närstående (Hussain, 2020). Det 

är vanligt att patienten får tankar kring döendet, hur detta kommer att ske, om smärta kommer 

att vara närvarande, men även tankar på suicid är vanligt förekommande. Att patienten även 

börjar planera kring sin begravning förekommer och kan här bli en del av patientens sätt att ta 

till sig det palliativa beskedet. 

De Andrade et al. (2019) fann genom att sjuksköterskan hade ett öppet förhållningssätt 

gentemot patienten skapades en möjlighet för patienten att ge uttryck för sin 

sjukdomssituation. Genom att samtala med patienten gavs denna en möjlighet att ge uttryck 

för sina behov, vilket också kunde stärka relationen mellan patient och sjuksköterskan och på 

så vis gav sjuksköterskan patienten en möjlighet att vara delaktig i sin vård, vilket också 

minskade oron och ångesten. Patienten gavs en möjlighet att främja möjligheten till ett värdigt 

döende. 

Renz et al. (2019) skriver att ju närmare patienten kommer döden, kommer ett ökat behov 

av att lösa tidigare konflikter och söka förlåtelse att uppstå för patienten. Närstående uppgav 

att åtminstone hälften av samtalen med patienten handlar om detta tema, vilket de menar 

intensifieras ju närmare döden patienten kommer. 

Vidare beskriver Hussain (2020) att patienten i detta skede väljer att göra ett typ av avslut, 

det är vanligt att patienten vill lösa tidigare konflikter, träffa vänner, be om förlåtelse för saker 

som skett tidigare för att uppnå en typ av avslut. Här skiljer sig dock patienterna åt i ett 

avseende, nämligen att patienten i detta skede kan välja att “ge upp” vilket då leder till att 

döendet sker snabbare. För andra patienter kan det bli extra viktigt att stanna kvar i nuet och 

uppleva livskvalité den tiden som är kvar. 

Black, McGlinchey, Gambles, Ellershaw och Mayland (2018) fann att sjuksköterskans 

tillgänglighet hade en avgörande roll på patienternas upplevelse av trygghet. Genom att 

sjuksköterskan tog sig tid att förklara för patienten signalerade de att de såg personen bortom 

sjukdomen och också bjöd in patienten till att vara en aktiv del av vården. Detta ledde till att 

patientens värdighet stärktes vilket i sin tur påverkade upplevelsen av livskvalité trots en 

palliativ diagnos. 
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2.2.2 Den palliativa omvårdnaden 

Lindqvist och Rasmussen (2014) skriver om att kunskapen om den biomedicinska delen av 

sjukdomar och behandlingen av sjukdomar är viktiga men att den narrativa delen som kan 

hjälpa patienten att leva med sin sjukdom är en stor del av omvårdnaden. Genom samtal med 

patienten får sjuksköterskan reda på vad som är meningsfullt och samtidigt vad som är svårt. 

Genom denna kunskap kan sjuksköterskan hjälpa patienter inom palliativ vård med stöd att 

leva så bra som möjligt. För att kunna ge en helhetsomvårdnad till denna patientgrupp måste 

en helhetssyn utifrån biomedicinska och narrativa kunskaper finnas.  

Inom palliativ omvårdnad användes de fyra hörnstenarna – symtomlindring 

(smärta oro, dödsångest osv.), kommunikation, teamarbete och närståendestöd (Strang, 2017). 

Närstående är en av hörnstenarna där stöd till de närstående är viktigt, där känslomässigt, 

trygghetsskapande och praktiskt stöd ingår. 

 

2.2.3 Omvårdnadspersonalens uppföljning vid dödsfall 

Strang (2017) skriver om de sex “S´n” som är en modell som utvecklats i slutet av 70-talet. 

Modellen är till för att omvårdnadspersonal ska kunna göra uppföljning av och kunna 

förbättra den palliativa vården. I Sverige har det utvecklats till sex punkter som ska följas upp 

efter dödsfall: 

• smärtlindring och passande vård 

• självständighet 

• socialt dvs kunna bevara viktiga relationer 

• självbild, där patienten kan dö med en accepterad självbild. 

• samtycke (avslutat konflikter) 

• summering (acceptans av döden) 

I första punkten om smärtlindring är det viktigt att behandla symtom då det obehandlat kan 

leda till att patienten får ångest, känsla av nedstämdhet, hopplöshet och ensamhet (Strang, 

2017). Även suicidtankar, ångest och känsla av isolering kan uppstå. Här är det viktigt att 

omvårdnadspersonal efter dödsfall analyserar vården utifrån olika frågor som till exempel: 

vilka symtom hade patienten och var patienten och dess närstående delaktiga i vården och 

besluten?  

I andra punkten om självständighet är det viktigt att ställa frågor som till exempel: Kunde 

patienten påverka sin situation och orkade hen det? (Strang, 2017). Kunde personalen hjälpa 

patienten att stärka dess självständighet? Dessa frågor ställs då förlusten av ens 
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självständighet och förlusten av att förlora kontrollen över egna vilja är negativt för 

livskvaliteten och självkänslan.  

I tredje punkten som berör det sociala i patientens liv är frågor som; Har patienten känt sig 

behövd och efterlängtad (Strang, 2017). Har patienten haft kontakt med sina närstående i 

slutskedet? Hur var vårdmiljön, gynnade den eller missgynnade den relationerna? Detta är 

frågor som ställs då relationer med de vi älskar underlättar den existentiella kris som uppstår i 

palliativ omvårdnad.  

Strang (2017) skriver i fjärde punkten om självbild där en negativ självbild kan leda till en 

känsla av meningslöshet vilket kan bidra till bitterhet, känsla av vanmakt och uppgivenhet. 

Kan patienten behålla en bra självbild som stärker känslan av mening och kan göra att glädje 

kan finnas mitt i sorgen. Exempel på frågor som omvårdnadspersonal kan ställa är: 

Förändrades den bild som patienten hade av sig själv och fanns glädjeämnen trots 

prövningar?  

I femte punkten handlar det om konfliktlösning (samtycke) där omvårdnadspersonalen kan 

ställa frågor som: Fanns det ouppklarade frågor om till exempel familjen och Gud, var döden 

konfliktfylld och brottades patienten med skam och skuld? (Strang, 2017). Inför döden är det 

för de flesta viktigt att få göra upp med sitt liv och får bitarna på plats. Att ha löst konflikter är 

av stor betydelse patienten och dess närstående. 

Strang (2017) skriver i sjätte punkten som handlar om summering, det vill säga att kunna 

acceptera sin situation. Det är svårt att inse att döden närmar sig, men att kunna acceptera sitt 

öde kan lindra ångest som uppstår vid tanken på sin död. Exempel på frågor som 

omvårdnadspersonal kan diskutera är: Hade patienten accepterat att hen skulle dö och var 

patienten beredd på att dö? 

Barrere och Durkin (2014) skrev i sin artikel om vikten av sjuksköterskans roll i 

omvårdnaden var att göra det så bra som möjligt för den döende patienten. I omvårdnaden av 

patienten var det viktigt att patienten fick känslomässigt stöd och kände trygghet.  

 

2.6 Sjuksköterskans etiska kod 

International Council of Nurses & Svensk sjuksköterskeförening (2014) skriver 

om sjuksköterskans etiska kod som omfattar fyra olika områden för sjuksköterskan: 

allmänheten, yrkesutövning, professionen och medarbetaren. I dessa områden ska 

sjuksköterskan erbjuda vård för den enskilda personen, närstående och allmänheten. 
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Fridegren och Lyckander (2013) skriver att sjuksköterskans syfte är att lindra lidande, 

förebygga ohälsa, främja hälsa och skapa hälsa. I arbetet med människor inom palliativ vård 

ska ett etiskt tänkande alltid finnas närvarande, vilket innebär att respekt för autonomin, att 

aldrig skada, göra gott samt vara rättvis ingår. 

Sandman och Kjellström (2013) menar att patientens autonomi alltid ska respekteras, då 

patienten ska ses som beslutskompetent. Autonomin kan sammanfattas genom att den består 

av önskan, beslut och handlande och ska respekteras för att inte kränka autonomin.  

Fridegren (2013) menar att det är viktigt att alltid informera patienten om 

vad som händer, bland annat för att inte kränka den kroppsliga autonomin samt att alltid vara 

lyhörd inför patienten. 

Izumi, Nagae, Sakuarai och Imamura (2012) skriver om sjuksköterskans etiska kod och 

palliativ vård där de i resultatet kom fram till att de etiska koderna måste utvecklas då den 

palliativa vården utgår från medicinska begrepp. Författarna till artikeln vill att genom att 

utveckla den etiska koden kunna applicera den inom sjuksköterskans alla områden. 

Hernández-Marrero, Fradique och Pereira (2019) menar att genom att inkludera patienten i 

den palliativa vården stärks patientens autonomi. Detta ledde till att patienten fick en aktiv 

roll i de beslut som rör den fortsatta vården. Genom att sjuksköterskan tillsammans med 

patienten försökte forma vården efter patientens önskan och behov stärktes patientens 

autonomi. Genom att även inkludera familjen och närstående till patienten och ge dem det 

stöd som de hade behov av följdes rättviseprincipen, vilket i det här fallet innebar att alla hade 

rätten till samma vård och stöd. 

  

2.7 Att vara närstående till en patient i livets slutskede och sjuksköterskans roll 

Benzein, Hagberg och Saveman (2014) beskriver närstående som en person med blodsband 

eller en medlem av familjen. Närstående kan även utgöras patientens sociala nätverk och inte 

nödvändigtvis behöver bestå av den typiska kärnfamiljen. I takt med att samhället förändras i 

stort ändras synen på vad som är den typiska familjen. 

ICN (2014) beskriver att en närstående är en social sammanhållning som består av 

personer som sammanförs via släktskap, känslomässiga eller rättsliga band.  

De Nórbrega de Andrande Ramalho et al. (2018) utförde en studie för att undersöka 

relationen mellan patient och närstående vid vård i hemmet, resultatet visar att de närstående 

utgör en viktig roll i patientens upplevda livskvalité. 
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I mötet med både patienter och närstående blir det inom den palliativa vården extra viktigt 

på vilket sätt som informationen förmedlas (Lyckander, 2013). Genom att vara medveten om 

att en stor del av kommunikationen även förmedlas genom kroppsspråk går det att på så vis 

öka chanserna att ett “bra samtal” uppstår. 

Genom att förbereda sig innan mötet med patienten eller närstående och att avsätta 

tillräckligt med tid för eventuella frågor gör att innehållet som förmedlas blir tydligare 

(Strang, 2017). Här betonas även vikten av att skapa en relation till patienten eller de 

närstående, detta då det skapar möjlighet till att de upplever välbefinnande då ett förtroende 

skapas. 

Grøthe, Biong och Grov (2013) beskrev rollen som närstående som att befinna sig i en 

bubbla, där det är vanligt för de närstående att skärma av sig från verkligheten då situationen 

är helt ny och skrämmande. Genom att sjuksköterskan ger de närstående tillåtelse att befinna 

sig i bubblan en tid signalerar hon respekt. Resultatet visar även att om sjuksköterskan visar 

ett extra intresse för eventuella barn till de närstående på så vis skapar möjlighet till att främja 

möjligheterna till att en relation skapas. Att sjuksköterskan även visar sig tillgänglig både för 

patienten och de närstående visar sig stärka relationen och skapar trygghet vilket ger de 

närstående en chans att slappna av i den stressfyllda situationen som det innebär att vara 

närstående till en döende patient. 

 

2.8 Problemformulering 

Det är viktigt att sjuksköterskan kan se vilka tecken och symtom som finns hos patienten i 

livets slutskede och på så sätt ligga steget före för att kunna ge bästa tänkbara vård till den 

som befinner sig i livets slutskede och deras närstående. Närstående är en av sjuksköterskans 

fyra hörnstenar inom palliativ vård. Sjuksköterskan ska stödja både anhöriga och patienten 

vilket ställer stora krav på yrkesprofessionen. Genom att undersöka sjuksköterskors erfarenhet 

av mötet med närstående har författarna förhoppning om att detta kan bidra med kunskap om 

hur sjuksköterskan kan stödja närståendes sorgeprocess på bästa möjliga sätt. 

 

3. Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av mötet med närstående till patienter i 

palliativ vård.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 
I denna uppsats har Phil Barkers Tidvattenmodell att användas som teoretisk utgångspunkt 

(Barker & Buchanan-Barker, 2005). Barker använder en liknelse med havet (livet) och fartyg 

(människor) för att förklara hur livet kan se ut. Han betonar att alla människor går igenom 

faser i livet där vi upplever sjukdom och hälsa. Han förklarar att vi människor är som fartyg 

på väg över livets ocean, där vi ibland stöter på stormar (kriser) och ibland går fartygen på 

grund (kollaps). Då behöver dessa fartyg en säker guidning för att kunna reparera de skador 

som uppstått (rehabilitering), bara när fartyget är i så pass bra skick att kunna segla igen är 

fartyget redo att sätta segel och fortsätta resan på livets ocean. Barkers teori anser författarna 

att en illustrativ bild kring den palliativa vården och vårdandet framträder där sjuksköterskan 

ska bygga broar för att nå den närstående. 

Liknelser görs att den närstående ses som ett fartyg på en stormande ocean, 

sjuksköterskan ska hjälpa den närstående i hamn för omvårdnad och återhämtning för att 

sedan fortsätta sin vidare färd på livets ocean. Författarna till föreliggande arbete menar att 

trots att denna teori vanligen tillämpas inom den psykiatriska vården, där sjuksköterskans roll 

är att lotsa patienten och hjälper patienten att återfå sin hälsa, kan likställas med den psykiska 

påfrestningen som en palliativ diagnos innebär för de drabbade och kan liknas med psykisk 

ohälsa och anser därför att teorin går att tillämpa inom den palliativa vården. Sjuksköterskans 

roll blir att hjälpa närstående att återfå kontrollen över sitt liv, vilket enligt Barker sker genom 

dialogen.  

Wiklund Gustin och Lindwall (2012) skriver om Barkers tio förpliktelser där omsorg och 

medkänsla är en förpliktelse sjuksköterskor bör ha där omvårdnaden är en gemensam 

angelägenhet både för sjuksköterskan och den som berörs av omvårdnaden. Barker menar på 

att de tio förpliktelserna inte behöver komma i en viss ordning eller ses som hierarkiskt 

ordnade. De tio förpliktelserna handlar om att utgå från patientens berättelse, respekterar det 

språk patienten använder, vara genuint nyfiken, sjuksköterskan ska vara lärling till patienten, 

använd patientens egna verktyg, ta ett litet steg i taget, att tid är en gåva, lyfta fram den 

personliga visdomen, vara stödjande i att få patienten att förstå att förändringar är konstanta 

och vara transparent. Utgångspunkten kommer att diskuteras mot resultatet i 

resultatdiskussionen. 

 

5. Metod 
Som metod valdes litteraturöversikt för att få en bredare översikt om problemområdet i 

enlighet med Segesten (2017). Segersten skriver att just syftet med en litteraturöversikt är att 
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få en överblick över det nuvarande kunskapsområdet inom ett visst område som kan vara 

omvårdnadsrelaterade eller relaterat till sjuksköterskans kompetensområde. I en 

litteraturöversikt studeras den senaste forskningen inom det valda område (Segersten, 2017). 

 

5.1 Urval 

Friberg (2017) skriver att i urvalsprocessen är avgränsningar av vikt därför begränsades 

sökningarna genom inklusions- och exklusionskriterier för att hitta de artiklar där syftet 

besvarades. Författarna valde i urvalet att artiklarna skulle vara publicerade mellan 2010-2020 

och skrivna på engelska. Andra inklusionskriterier var att artiklarna skulle handla om vuxna 

närstående till patienter som vårdas inom palliativ vård därav valdes att inkludera alla åldrar i 

urvalet för att i abstract kunna exkludera de artiklar där barn var närstående. Fokus på 

sjuksköterskans erfarenhet av närstående i palliativ vård var också ett inklusionskriterium. 

Författarna exkluderade artiklar äldre än tio år, detta för att det skulle inkluderas artiklar med 

den senaste forskning inom ämnet. De inkluderade artiklarna var peer-reviewed, vilket 

innebär att artiklarna är granskade av andra forskare inom ämnet vilket blir ett sätt att 

kvalitetssäkra att artikeln uppfyller kriteriet för en vetenskaplig artikel (Karlsson, 2012). 

  

5.2 Datainsamling 

Friberg (2017) skriver om noggrannhet av dokumentation och redovisning av sökord. 

Författarna har använt sig av CINAHL Complete och Medline i arbetet för att finna artiklar. 

Cinahl Complete valdes då databas innehåller omvårdnadsforskning (Östlundh, 2017).  

Att författarna även valde Medline beror på att flera fulltextartiklar tillhandahålls från 

biomedicinska tidskrifter och hälsotidskrifter. Svenska MeSH användes för att finna liknande 

sökord som artikelförfattaren använt för att indexera artikeln (Karlsson, 2012). Genom dessa 

söktermer återfinns ett större urval på artiklar som sedan kan användas för att göra en sökning 

mer specifik. Sökmetoder som användes var Boolesk söklogik och sökhistorik vilket betyder 

att synonymer kombineras i ett sökblock med sök operatorerna AND och OR, vilket resulterar 

i att sökningen blev bredare (Östlundh, 2017). Detta kombinerades sedan med sökhistoriken 

där de olika sökblocken kombinerades med varandra och “AND” för att sökningen skulle vara 

mer specifik genom att två eller fler sökord måste finnas med (Karlsson, 2012). Sökorden som 

användes var; “Nurse attitude”, “Nurse experience”,  “Nurse´s Role”, “Nursing 

perspective”, “palliative care”, “Hospice and Palliative Nursing”, “ Terminal care” , 
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“Death”, “Family”, “Family Nursing”, “Next of kin”, ”Professional-Family Relations” och 

“Extended Family” (se bilaga 1). 

  

5.3 Dataanalys 

I dataanalysen användes Fribergs (2017) beskrivning av dataanalys vid litteraturöversikt. 

Analysen består av fyra steg där första steget är att läsa och sammanfatta de valda artiklarna. I 

det andra steget identifieras likheter och skillnader i artiklarnas resultat. I tredje steget 

sammanfattas likheter och skillnader i resultaten i en beskrivande presentation. I det fjärde 

steget sorteras artiklar som handlar om liknande saker under gemensamma kategorier eller 

teman. Författarna läste artiklarna enskilt, därefter förde författarna en diskussion om 

artiklarnas innehåll. Författarna använde sig av ett svensk-engelskt lexikon för att översätta 

artiklarna så att viktig information ej förbisågs, samt för att säkerställa att författarna förstod 

innebörden av de studerade artiklarna. I enlighet med Friberg (2017) lästes artiklarna 

ytterligare för att tydliggöra innehåll och sammanhang vilket bidrog till att identifiera delar 

som var särskilt framträdande och utifrån detta skapades fyra teman och tillhörande subteman. 

Friberg (2017) skriver om vikten att de valda artiklarna kvalitetsgranskas. Författarna valde 

att kvalitetsgranska artiklarna utifrån den mall Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering (SBU) tillhandahåller (se bilaga 3). Resultatet sammanställdes i en resultatmatris 

med områden som syfte, metod och resultat där de valda artiklarna redovisades och lades in 

som bilaga (se bilaga 2), detta för att på ett tydligt sätt kontrollera att resultatet svarar på det 

valda syftet som ska studeras. 

 

6. Forskningsetiskt övervägande 
Kjellström (2013) menar att innan start av ett forskningsprojekt ska ställa sig frågan om det är 

etiskt försvarbart att genomföra. Frågor som författarna ska ställa sig är; vilka personer arbetet 

kan komma att gagna samt att fördelarna överväger eventuella nackdelar. Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) reglerar forskningen i 

Sverige med syfte att under forskningen bibehålla, skydda och respekterar människor och 

deras värde. Dock omfattar inte lagen de arbeten som utförs på grund- eller avancerad nivå på 

högskolor.  

Vetenskapsrådet (2017) betonar även vikten av att den data som presenteras i forskningen 

skall vara sanningsenlig och därmed presenteras i korrekthet, varför en viktig och väsentlig 

del av arbetet handlar om att korrekt återge källor.  
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Författarna valde ut artiklar enligt det Wallengren och Henricson (2012) skriver att det 

vetenskapliga värdet ökar om de artiklar som inkluderats är etiskt granskats eller att det gjorts 

etiska övervägande. Vidare ansåg författarna att deltagarna i de valda artiklarna som 

inkluderas i litteraturstudien ej skall gå att identifiera eller härleda till fysiska personer, vilket 

författarna kontrollerade innan artiklarna inkluderades. 

Åtta av tio artiklar var etiskt granskade, de två som inte var granskade hade det vidtagits 

åtgärder som att alla deltagare innan intervjuerna genomfördes lämnade ett skriftligt samtycke 

för att medverka i studien och det skapades en stödjande miljö för deltagarna där de som 

deltog in intervjuerna inte kunde härledas till sina arbetsplatser. 

Enligt Fribergs (2017) metod hade författarna återkommande diskussioner för att upptäcka 

det som inte var relevant till syftet, detta för att eftersträva att syftet styrde valet av artiklar 

och inte det egna intresset. Författarnas egna fördomar och förutfattade meningar har 

diskuterats för att belysa och medvetandegöra dem för att på så sätt undvika att de färgade 

arbetet. I denna litteraturstudie och med tanke på vad som skrivits ovan har författarna under 

hela arbetes gång etiskt reflekterat över genomförandet samt om det var etiskt försvarbart 

utifrån det vetenskapsrådet skriver. Vetenskapsrådet (2017) menar att under arbetets gång bör 

det funderas över eventuella risker och vinster med den genomförda forskningen. Under 

arbetet har därför författarna i huvudsak använt sig av kvalitativ forskning med utgångspunkt 

på begreppet experience. 

Författarna menar att genom denna litteraturstudie kan förståelsen för de närståendes 

situation öka genom att sjuksköterskan erfarenhet studeras. Detta kan leda till att förbättra den 

generella vården och förbättra omhändertagandet av närstående. Författarna tänker att 

resultatet av studien inte enbart kommer att vara de närstående till nytta, utan också gynna den 

palliativa patienten och sjuksköterskan. Detta menar författarna kan minska lidandet både för 

patienten men också för de närstående. 

 

7. Resultat 
Analysen av valda artiklar resulterade i fyra huvudteman med följande rubriker: 

kommunikation, från novis till expert, inkludering av familjen och närstående som påverkar 

vården kring patienten negativt med tillhörande subteman. 
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7.1 Kommunikation 

7.1.1 Tidig information 

Sjuksköterskors erfarenheter visade att det var viktigt att de tidigt etablerade en 

kommunikation med närstående (Da Cruz Matos & da Siliva Borges, 2018; Wiegand, Cheon 

& Netzer, 2018; Wilson, Griffiths, Ewing, Conolly & Grande, 2014). De sjuksköterskor som 

på ett tidigt stadium var observanta med att ge adekvat information till närstående om de 

förändringar som skedde med patienten, ledde till att närstående kunde undvika att hamna i en 

position där de upplevde att de inte fått information och att de närstående fick mer kunskap 

för att förstå patientens sjukdom (da Cruz Matos & da Silva Borges, 2018; Wiegand, Cheon 

& Netzer, 2018). Sjuksköterskorna menade det kunde leda till att negativa känslor 

utvecklades, såsom ilska eller upplevelsen av att exkluderas. Det framkom att närstående till 

palliativa patienter lätt kunde hamna i ett läge där de upplevde att den palliativa vården gör 

patienten sjukare snarare än att den lindrade de palliativa symtomen. Genom att 

sjuksköterskan förklarade tidigt vad den palliativa vården gick ut på och även hur eventuella 

uppkomna symtom kunde lindras, kunde sjuksköterskan förhindrade att de närstående skulle 

tolka smärtlindringen som administrerades till att sjuksköterskan dödade patienten, vilket var 

en förutfattad mening som vissa närstående hade (Wilson, Griffiths, Ewing, Conolly & 

Grande, 2014).  

 

7.1.2 Medlare 

Sjuksköterskor vittnade att det var lätt att finna sig mitt i familjeproblem i samband med vård 

av patienten. Många berättade att det kunde vara svårt att hålla sig neutral och då var det inte 

ovanligt att närståendes ilska riktades mot personalen. Det blev i detta skede viktigt att 

sjuksköterskan var uppriktig i sin kommunikation och detta blev än viktigare då eventuell 

livsuppehållande behandling och prognos diskuterades. Genom att sjuksköterskan 

kommunicerade med de närstående kunde vården kring den patienten förbättras samt 

förebygga att eventuella problem skulle uppstå i framtiden (da Silva & da Silva Lima, 2014; 

Reid, 2013). 

Många sjuksköterskor vittnade om att de fick agera medlare mellan patienter och dess 

närstående när det fanns frågor eller konflikter som aldrig klarats upp. Sjuksköterskorna valde 

ofta att försöka undvika att vara medlare i dessa situationer, då de upplevde det som att det 

inte var deras ensak (Benoot, Enzlin, Peremans & Bilsen, 2020; Beckstrand, Mallory, 

Macintosh & Luthy, 2018; Wilson et al., 2014). 
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Att tidigt etablera kommunikationen i mötet med patienten och deras närstående kunde i 

det långa loppet minimera chansen att patient och närstående hamnade i konflikt. Detta 

hjälpte patient och närstående att finna acceptans genom att få sätta ord på de svåra känslorna 

som de upplevde (Montgomery, Sawin & Hendricks-Ferguson, 2017; da Silva & da Silva 

Lima, 2014). 

Sjuksköterskans erfarenhet var att en uppriktighet i sin kommunikation var en viktig 

komponent för att kunna skapa ett förtroende och främja en kontakt. Sjuksköterskorna menade 

också att en viktig del av arbetet handlade om att möta alla närstående individuellt och på deras 

nivå (Bloomer, Endacott, Ranse & Coombs, 2016). 

 

7.2 Från novis till expert 

7.2.1 Den erfarna sjuksköterskan 

Kommunikation kring vården i livets slutskede, både med patienten och med de närstående 

beskrevs som en förmåga som kom med erfarenhet. Förmågan att kunna ställa rätt frågor för att 

kunna ge vård ur etisk synpunkt var av vikt för att de närstående skulle känna sig delaktiga (da 

Silva & da Silva Lima, 2014; Wiegand et al., 2018). 

För att sjuksköterskan skulle kunna möta de närstående på bästa sätt krävdes erfarenhet. 

Deltagarna i studien nämnde att nyutbildade sjuksköterskor ofta var mer uppgiftsorienterade 

och glömde bort att se patienten och deras närstående, vidare menade deltagarna att deras 

erfarenhet var att närstående och patienten kunde känna av när sjuksköterskan var mer 

fokuserad på att lösa uppgifter än att fokusera på dem. Den erfarne sjuksköterskan besitter 

kunskap som den nyutexaminerade sjuksköterskan behöver lära sig. Sjuksköterskans uppgift 

var inte enbart att stötta patienten, utan att det var även viktigt att se till de närståendes behov, 

där den erfarna sjuksköterskan var uppmärksam på familjemedlemmarnas reaktioner för att på 

ett tidigt stadium sätta in lämpliga insatser (Benoot et al., 2020; McLouth Kanacki & Winslow, 

2017). 

Sjuksköterskans erfarenhet var att de var viktiga för de närstående, där sjuksköterskan 

förmedlade hopp, främjade positiva attityder och hjälpte till att minska tvivel, vilket 

sjuksköterskan kunde uppnå genom att vara lyhörd. Vidare beskrivs den kompetens som gör att 

sjuksköterskan vet när det lämpligt att ingripa och att bedöma att det var rätt tid att ge 

information till närstående och patienter, var något som kommer med erfarenhet. Med 

erfarenhet blir sjuksköterskors kompetens bättre i stödet till de närstående skall ges, samt hur 
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undervisning och interaktion lämpligast ska ske med de närstående (Bloomer et al., 2016; 

Montgomery et al., 2017). 

En stor del av kommunikationen mellan familjen och sjuksköterskan skedde genom icke 

verbal kommunikation. Sjuksköterskorna vittnade om att de många gånger kunde känna av 

stämningen i ett rum och därigenom kunde uppmärksamma om de närstående eller patienten 

hade frågor. En väsentlig och viktig egenskap hos sjuksköterskan var att kunna tolka 

kroppsspråk och det icke sagda ordet för att kunna skapa en kontakt med de närstående, samt 

främja relationen. Sjuksköterskorna betonade även att det var viktigt att läsa av de närstående 

och ge dem adekvat information i små portioner vid olika tillfällen Detta menade de var 

viktigt för att de närstående skulle få en möjlighet att ta till sig informationen korrekt, samt att 

sjuksköterskan bjuder in till samtal med öppna frågor (Bloomer et al., 2016). 

 

7.2.2 Arbetslagets betydelse 

Det var vanligt att sjuksköterskor som vårdade patienter och deras närstående inom den slutna 

palliativa vården upplevde en extra känslomässig belastning. I resultatet framkom att 

arbetsgruppens betydelse utgjorde en viktig del i det arbetet. Genom att sjuksköterskan fick 

möjligheten till att gemensamt i arbetsgruppen lyfta komplexa och etiska dilemman och 

gemensamt reflektera kring dessa, främjande arbetet. Genom att hela arbetslaget var 

involverade i patienten ledde det till att situationer där snabba beslut behövde fattas kunde 

undvika att onödiga livsuppehållande insatser inledes. Sjuksköterskornas erfarenhet var att det 

var extra påfrestande att balansera det familjära och känslomässiga engagemanget i patienterna 

och deras närstående och att samtidigt upprätthålla professionell hållning. Sjuksköterskorna 

berättade även om behovet av reflektion i arbetet med patienterna för att i längden orka med 

sitt arbete. Många beskrev att möjligheten till reflektion inom arbetsgruppen hjälpte 

sjuksköterskorna att få ett avslut och att orka med arbetet inom den palliativa vården (Wiegand, 

Cheon & Netzer, 2019; Benoot et al., 2020). 

Sjuksköterskor upplevde ibland det som känslomässigt jobbigt att omsättningen av patienter 

många gånger var hög, detta menade de inte gavs tillräckligt med tid att sörja en patients 

bortgång (Montgomery et al., 2017; Reid, 2013). 
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7.3 Inkludering av familjen 

7.3.1 Närstående som resurs 

Genom att inkludera hela familjen i den palliativa vården, var sjuksköterskans erfarenhet att 

patienten blev hjälpt genom att det skapades en känsla av trygghet och att familjen därför 

skulle ses som en av de palliativa hörnstenarna när det gällde planeringen av vården. 

Sjuksköterskor var överens om att ingen patient skulle behöva dö i ensamhet, varför de tyckte 

att de närstående skulle inkluderas för att motverka detta. Den erfarenhet sjuksköterskorna 

hade av inkluderingen familjen i vården var att det upplevdes som positivt och det ansågs att 

de närstående skulle ses som en resurs för den sjuke. Sjuksköterskorna vittnade om att de 

närstående många gånger kunde bistå med viktig information som sjuksköterskan inte 

uppmärksammat (da Cruz Matos & da Silva Borges, 2018; Da Silva et al., 2014). 

Sjuksköterskornas erfarenhet av att när sjuksköterskan skapade förutsättningar för de 

närstående att vara delaktiga i vården kring patienten kunde hjälpa de närstående senare i sitt 

sorgearbete. Sjuksköterskorna beskrev även att de närståendes emotionella stöd till patienten 

var av stor vikt och att närstående även sågs som en av de bärande pelarna inom den palliativa 

vården. Genom att närstående var närvarande hade det en lugnande effekt på den palliativa 

patienten och gav en mening med livet trots sjukdomen (McLouth Kanacki & Winslow, 2017; 

da Cruz Matos & da Siliva Borges, 2018). 

Att sjuksköterskan visade en villighet att finnas tillgänglig främjade möjligheten att skapa 

en relation till patienten och de närstående, då detta skapade förutsättning för tillit. Att 

sjuksköterskan var uppriktig i sin kommunikation genom att bland annat bekräfta de 

närståendes upplevelser främjades möjligheten att skapa en relation. Sjuksköterskan bör även 

vara medveten om att möta hela familjen på individnivå, varför det blev viktigt att 

sjuksköterskan skapade förutsättning att bjuda in alla familjemedlemmar till samtal, både 

tillsammans och enskilt där tillfällen gavs (Bloomer et al., 2016). 

I samband med den dagliga omvårdnaden vittnade sjuksköterskor att de hade en möjlighet 

att observera hur patienten och dess närstående mådde och interagerade. Sjuksköterskorna 

uppmärksammade att de genom observation i den dagliga omvårdnaden framkom viktigt 

information rörande relationen mellan patienten och närstående beroende på hur de integrerade 

med varandra (Benoot et al., 2020). 
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7.4 Närstående som påverkar vården kring patienten negativt 

7.4.1 Närståendes förväntningar 

Sjuksköterskor vittnade om att en eller flera av patientens närstående förnekade eller hade 

svårt att acceptera deras familjemedlems palliativa diagnos. Sjuksköterskorna erfarande också 

att närstående medvetet gav fördröjande svar på beslut vilket gav ett lidande för patienten. En 

annan erfarenhet var närstående som kunde uppträda på ett hotfullt sätt gentemot personal där 

de närstående fotograferade och dokumenterade personalens arbete för att sedan kunna 

använda detta för rättsliga åtgärder. Många av de tillfrågade sjuksköterskorna beskrev att detta 

påverkar arbetet negativt och i många fall ledde till mardrömmar och sjukskrivning. 

Sjuksköterskornas erfarenhet av mötet med närstående var att de närstående många gånger 

hade orealistiska förväntningar på familjemedlems förväntade sjukdomsprognos. Det var 

därför av stor vikt att de närstående gavs tid att acceptera och kunna förstå det som hände 

deras familjemedlem, de menade att närstående förstod när de var redo. De närståendes egna 

förväntningar och även förnekande kunde även överföras på patienten vilket ledde till att 

patienten själv kunde utveckla ett sjukdomsförnekande, vilket skapar ett förlängt vårdlidande 

då de kan motsätta sig eventuell lindrande behandling (Beckstrand et al., 2018; Wiegand et 

al., 2018; Wilson et al., 2014). 

Det var även vanligt att familjen och sjuksköterskans uppfattning kring livsuppehållande 

behandling och omvårdnadsåtgärder skilde sig åt. Många sjuksköterskor fann att detta 

underminerade chanserna att skapa en relation till patienten, då i synnerhet till de unga 

patienterna. Sjuksköterskorna beskrev att det förekommer att patienten kunde ha en önskan 

om palliativ vård men att de närstående var inställda på en kurativ behandling. Det förekom 

även att närstående motsatte sig att smärtlindring gavs till patienten då de inte ville acceptera 

patientens tillstånd. Detta menade sjuksköterskorna skapade ett onödigt långt lidande som 

skedde helt i onödan för patienten (Beckstrand et al., 2018; Ried, 2013). 

Sjuksköterskor vittnade om att patienterna oftare funnit en acceptans i den palliativa 

prognosen medan de närstående oftare upplevde svårigheter kring acceptansen. Det framkom 

även att närstående i en del fall valt att undanhålla information för patienten, detta i syfte att 

skydda patienten. Detta upplevdes kontraproduktivt av sjuksköterskorna då patienten inte 

förstått varför vissa symtom uppstår, samt att det gick att lindra dessa symtom. Detta ledde till 

att döendeprocessen förlängdes och skapade i sin tur ett onödigt lidande för patienten. 

Sjuksköterskorna menade att möjligheten att skapa en vårdrelation med patienterna många 

gånger kunde förhindras av att närstående var för involverade i vården kring patienten. 
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Sjuksköterskans erfarenhet av de närståendes inkludering i den palliativa vården kunde dock 

innebära negativa konsekvenser på patienten, detta berodde vanligen på missuppfattningar, 

närståendes egna ångest eller brister i copingstrategier vilket kunde skapa lidande för 

patienten (Wilson et. al., 2014; da Silva & da Silva Lima, 2014; Montgomery et al., 2017). 

Sjuksköterskor återkommer flera gånger till att de önskningar och direktiven som var givna 

i den palliativa vården av patienten många gånger blev överkörda på grund av att närstående 

hade andra önskemål (Benoot et al., 2020; Beckstrand et al., 2018). 

 

8. Diskussion 
Diskussionen delas in i delarna metoddiskussion och resultatdiskussion. I metoddiskussionen 

diskuteras metodens alla steg för att se styrkor och svagheter, detta för att stärka arbetets 

trovärdighet. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet kopplat till det författarna tagit fram i 

litteraturöversikten i förhållande till Phil Barkers Tidvattenmodell samt författarnas egna 

reflektioner. Meningen med diskussionen är att säkerställa kvaliteten i arbetet (Henricson, 

2012). 

 

8.1 Metoddiskussion 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av mötet med närstående till patienter i 

palliativ vård. Fribergs metod för litteraturöversikt valdes som metod för att kunna få svar på 

syftet (Friberg, 2012). Författarna anser att denna metod har ökat det aktuella kunskapsläget 

genom att studera redan befintlig forskning inom det valda ämnet. Kvalitativ forskning skulle 

även kunna appliceras då den har som mål att öka förståelsen (Friberg, 2017). 

I urvalet valdes artiklar som var peer-reviewed för att kunna säkerställa att artiklarna var 

granskade av andra forskare inom ämnesområdet. Karlsson (2012) skriver att genom att välja 

artiklar som är peer-reviewed kvalitetssäkras de valda artiklarna och att artiklarna uppfyller 

kriterierna för en vetenskaplig artikel. Detta ansåg författarna som en viktig del i 

kvalitetssäkringen i valet av artiklar. Motiveringen att välja artiklar som var publicerade 

mellan 2010-2020 var att få ta del av den senaste forskning. Författarna anser att det även är 

av vikt att ta del av de senaste rönen om ett fenomen som erfarenhet då författarna anser att 

vården förändrats över tid från att ha gått från en objektiv syn på människan till en subjektiv 

syn. Engelska valdes som språk för att det är det språk de flesta databaser är baserade på 

(Östlundh, 2017). Att engelska valdes beror även på att författarna behärskar detta språk. En 

svaghet med att bara välja engelska som språk är att det eventuellt ledde till att andra 
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kvalificerade artiklar valdes bort som var skrivna på andra språk. I enlighet med Östlundh 

(2017) har författarna använt sig av lexikon för att kunna översätta artiklarna på ett korrekt 

sätt, lexikon i både bokform och internetbaserat har använts för att kunna göra så korrekta 

översättningar som möjligt. Detta anser författarna ökat tillförlitligheten i översättningen av 

de engelska artiklarna i resultatet och kvalitetssäkringen. 

Strategin för att hitta bra sökord var att använda Svenska MeSH. Där kunde författarna 

översätta de svenska sökorden författarna trodde kunde besvara syftet till engelska 

motsvarigheter. Det är av vikt att sökorden är relevanta till syftet (Henricson, 2012). 

Författarna märke, trots att sökorden var relevanta till syftet, att artiklar som inte var relevanta 

kom fram i sökningarna. För att stärka trovärdigheten valdes från början tre databaser, 

CINAHL Complete, Medline och PubMed, vilket Östlundh (2017) beskriver. Olika databaser 

är indelade i olika ämnesområden och de artiklarna som går att finna i databaserna är noga 

utvalda för den målgrupp som den avser. Författarna hade problem med att få fram fulltext 

artiklar i PubMed, vilket gjorde att författarna valde att inte använda den databasen. Vilket 

kan ses som en svaghet eftersom relevanta artiklar av misstag kan ha valts bort. Författarna 

valde tillslut att använda sig av två databaser, CINAHL Complete och Medline för finna de 

valda artiklarna. Att CINAHL Complete valdes beror på att det är en databas som innehåller 

omvårdnadsforskning (Östlundh, 2017). Medline valdes av författarna då den innehåller 

fulltextartiklar som tillhandahålls från biomedicinska tidskrifter och hälsotidskrifter.  

Författarna hittade de flesta av artiklarna i CINAHL Complete vilket tros bero på att det är 

en databas för omvårdnadsforskning. De använda sökblocken fick ändras många gånger för 

att få fram artiklar i Medline, vilket upplevdes problematiskt, författarna använda samma 

sökord i de båda databaserna men sökblocken ändrades i form av synonymer. Detta anser 

författarna gjort att sökningens bredd blivit bättre och på så sätt öka trovärdigheten. Några av 

de artiklar som användes i resultatet kom fram i båda databaserna vid sökningarna, vilket 

författarna tyckte var positivt och ökat pålitligheten på artikeln.  

Sökmetoden var Boolesk söklogik och sökhistorik där författarna kombinerade synonymer 

i ett sökblock med sökoperatorerna AND och OR, vilket resulterade i att sökningen blev 

bredare (Östlundh, 2017). För att sökningar skulle var mer specifika kombinerades sedan 

sökhistoriken där de olika sökblocken kombinerades med varandra och “AND”, genom att två 

eller fler sökord fanns med (Karlsson 2012).  Det finns även sökoperator “NOT”, vilket 

uteslöts med motivationen att den operatorn hade exkluderat artiklar och därmed hade 

relevanta artiklar försvunnit i sökningarna. Författarna anser att den valda metoden har 

besvarat syftet. Sökorden som användes i de olika sökblocken var; “Nurse attitude”, “Nurse 
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experience”, “Nurse´s Role”, ”Nursing perspective”, “ palliative care”, ”Hospice and 

Palliative Nursing”, “ Terminal care” , “Death”, “Family”, “Family Nursing”, “Next of 

kin”, ”Professional-Family Relations” och “Extended Family” Författarna satte samman de 

ord som de ansåg var synonymer med varandra i de olika sökblocken, detta för att kunna 

bredda sökningarna så mycket som möjligt vilket författarna anser öka trovärdigheten. Se 

bilaga 1 för att se hur författarna satt samman sökningarna. Författarna menade att sökorden 

som användes var relevanta för sökningen detta då svensk MeSH användes för att finna 

synonymer som kunde tänkas vara relevanta till att besvara syftet. Artiklarna som användes i 

resultatet kommer alla från olika delar av världen; Oceanien, Europa, Nordamerika och 

Sydamerika. Författarna fann det intressant att trots spridningen på artiklar var resultaten 

likvärdiga, detta trots den kulturella skillnaden som kan råda. 

 I dataanalysen följdes Fribergs (2012) beskrivning av dataanalys, detta ansåg författarna 

öka pålitligheten i metoden då stegen är klara och tydliga. I början av arbetet läste författarna 

artiklarna var för sig och sedan tillsammans och diskuterade skillnader och likheter för att 

hela tiden säkerställa att artiklarna uppfyllde syftet med arbetet. Att det är två författare till 

arbetes anser författarna stärker trovärdigheten för arbete då det stärker kvaliteten på 

dataanalysen genom att det hela tiden varit två personer som läst artiklarna och kritiskt 

granskat varandra under arbetets gång. Författarna har arbetat på varsitt håll på grund av 

rådande covid-19 pandemin, författarna har ändå hållit kontakt med varandra genom telefon 

dagligen när arbete skett. Författarna anser att det är en stryka att de under arbetets gång varit 

överens med varandra, kunnat hålla bra diskussioner och löst de problem som uppstått 

tillsammans. Arbetet har under konstruktionen läst av handledare och kurskamrater där de har 

kommit med konstruktiv kritik, detta anser författarna påverka pålitligheten på arbetet 

positivt.  

Att ha förståelse för ett ämne innebär att föreställningar, antagande eller/och kunskap om 

själva ämnet finns (Friberg & Öhlén, 2012). Författarnas fördomar och förförståelse om 

ämnet kan både skapa hinder och skapa möjligheter. Författarnas förförståelse för ämnet blir 

avgörande för vilken ny förståelse som kommer fram i ämnet. Båda författarna har direkt eller 

indirekt jobbat med palliativ vård där de kommit i kontakt med närstående. Båda författarna 

har på varsitt håll kommit fram till att mötet med närstående är bland det svåraste i jobbet. 

Författarna har diskuterat sin förförståelse sinsemellan för att kunna hålla en objektiv syn på 

artiklarna under arbetes gång.  
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8.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom fyra olika huvudteman med följande rubriker: kommunikation, från novis 

till expert, inkludering av familjen och närstående som påverkar vården kring patienten 

negativt med tillhörande subteman. Dessa teman kommer diskuteras utifrån Phil Bakers 

tidvattenmodell och nya vetenskapliga artiklar som går att koppla samman med resultatet och 

föra diskussionen framåt. 

8.2.1 Kommunikation 

I litteraturöversiktens resultat framkom att en tidigt etablerad kontakt med de närstående är av 

stor vikt där det framkom att genom att på ett tidigt stadium inkludera de närstående kunde 

det förhindras att patientens vård skulle påverkas negativt. Meiers och Tomlinsons (2003) 

studie visade vikten av kommunikation för att skapa broar mellan sjuksköterskan och de 

närstående, där relationen som byggs upp genom kommunikation gjorde att närståendes 

rädslor för det okända kunde lindras. Sjuksköterskan möter patienter med deras närstående i 

olika situationer där det är viktigt att skapa en lugn hamn för att de ska finna säkerhet att 

kunna komma i underfund med sin livssituation (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

Författarnas egna reflektion är att utifrån deras egna erfarenhet är det av vikt att tidigt etablera 

kontakt för att skapa en lugn miljö för alla inblandade där en god kommunikation är 

förutsättningen för detta. I resultatet framkom det att sjuksköterskans erfarenhet var att de fick 

agera medlare i konflikter mellan närstående och patienten, där sjuksköterskan ofta undvek 

konflikterna. I dessa situationer tror författarna att även Barkers teori kan appliceras, där det 

är av vikt att skapa en lugn hamn och för alla inblandade för att kunna få tid att acceptera den 

situation de befinner sig i. 

 

8.2.2 Från novis till expert 

Litteraturöversiktens resultat visar att den erfarna sjuksköterskan kan hantera svåra situationer 

bättre än en nyexaminerad sjuksköterska kan. Skillnader råder kring hur den erfarne 

sjuksköterskan interagerar med de närstående och patienten beroende på tidigare erfarenheter. 

Den erfarna sjuksköterskan finner det enklare att delge patienten och de närstående den 

fortsatta palliativa vården och de finner det också enklare att föra ett svårt samtal. Skillnader 

finns mellan den erfarna sjuksköterskan och den nyexaminerade.  

Sjuksköterskestudenter ansåg att den kliniska erfarenheten var av stor vikt i den kommande 

yrkesutövningen, där tidigare erfarenhet var av stor vikt (Malloy, Virani, Kelly & Munévar, 

2012; Struksnes & Engelin, 2016).  Det Wiklund Gustin och Lindwall (2012) skriver om 
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Barkers tidvattenmodell anser författarna bygger på att sjuksköterskan har erfarenhet. I 

tidvattenmodellen nämns tio förpliktelser, där dessa förpliktelser, enligt författarna till arbetet, 

bygger mycket på erfarenhet, utan erfarenhet är det svårt att kunna reflektera över det som 

upplevs inom yrket som sjuksköterska. I en av förpliktelser förklaras det som att 

sjuksköterskans ska vara transparent, där det är av vikt att kunna formar sig efter patienten 

och deras närstående. Det är viktigt att kunna möta närstående på deras nivå för att de ska 

känna sig trygga. Författarna har av egna erfarenheter efter att jobbat i vården i många år 

förstått vikten av att kunna vara transparent. En av författarna brukar kalla det att vara som 

modellera, att kunna forma sig efter varje ny situation. 

 

8.2.3 Inkludering av familjen 

Litteraturöversiktens resultat visar att vid inkludering av familjen kunde relationen mellan 

sjuksköterskan och närstående stärkas och ledde till minskat lidande både för de närstående 

men också för patienten. Sjuksköterskors erfarenhet enligt resultatet är att närstående ska ses 

som en resurs. Meiers och Tomlinson (2003) poängterar också vikten av att familjen fick en 

chans att vara delaktiga i vården, där sjuksköterskans roll till stor del handlade om stöd till de 

närstående och hur detta kunde hjälpa de närstående framåt. Det blir sjuksköterskans roll att 

försöka lotsa de närstående över den stormiga oceanen som de befinner sig mitt uppe i och 

tillsammans försöka att rida ut stormen och finna nya vägar framåt (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). I de tio förpliktelserna är en av förpliktelserna att ge tid och att tid är en 

gåva. Barker menar att tid är förlösande, genom att ge tid fås även tid tillbaka genom att lära 

känna varandra. Författarna tycker att resultatet är intressant då de också upplevt samma sak 

av att inkludering av närstående många gånger förbättrar vården för patienten. Lago et al. 

(2011) menar också att sjuksköterskans ansvarsområde i första hand handlar om att göra vad 

som är bäst för patienten och därigenom är det av stor vikt att involvera sjuksköterskan i det 

nära arbetet med patienten. Författarnas reflektion angående de närståendes möjlighet till att 

vara delaktiga i vården av patienten är som tidigare nämnts en resurs för sjuksköterskan men 

även för patienten.  

 

8.2.4 Närståendes som påverkar vården kring patienten negativt 

Familjemedlemmar kan ha en negativ inverkan på vården när olika förväntningar finns 

närvarande. Det framkom i litteraturöversikten att störst inverkan har det när förväntningar 

gällande den förväntade behandlingen inte stämde överens med verkligheten. Närstående har 
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många gånger enligt sjuksköterskors erfarenhet orealistiska förväntningar på vården och den 

sjukdomsbild deras anhörig har, vilket ofta påverkar vården kring patienten negativt på grund 

av att de närstående inte kunde acceptera situationen.  

I Meiers och Tomlinsons (2003) studie framkom det att närstående ofta överraskades 

positivt när sjuksköterskans förhållningssätt var involverade både gentemot de närstående 

men också mot patienten. Detta menar författarna är av avgörande betydelse för att skapa 

möjligheten till att främja en vårdande relation till de närstående som leder till att den 

palliativa vården för patienten blir positiv istället för negativ. I bakgrunden beskrivs de se S:n 

och där framkom i punkt fem som handlar om konfliktlösning och vikten av att ha löst 

konflikter innan patienten avlider (Strang, 2017). Vidare beskrevs i bakgrunden att patienten i 

slutskedet valde att göra ett typ av avslut, där det var vanligt att patienten ville lösa tidigare 

konflikter, träffa vänner, be om förlåtelse för saker som skett tidigare i livet (Hussain, 2020; 

Renz et al., 2020). Konflikter och olösta frågor är något som författarna tror påverkar de 

närstående när någon de bryr sig om ska dö, där det dåliga samvetet gör sig påmint och gör att 

de inblandade handlar irrationellt istället för klartänkt. Även här kan Bakers tidvattenmodell 

appliceras när det gäller att ge tid då tiden är något som också framkom i resultatet var något 

de anhöriga behövde för att kunna acceptera situationen (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

Baker menar även att sjuksköterskan ska lyfta fram den personliga visdomen som varje 

person bär inom sig. Sjuksköterskan ska hjälpa både patienten och dess närstående att ta fasta 

på den erfarenhet de bär inom sig för att använda sig av den på den fortsatt färden i livet.  

 

8.3 Kliniska implikationer  

Författarna har reflekterat kring sjuksköterskans erfarenhet med de närståendes rätt till 

information men också ett bra samtal. Inom vården men framför allt den palliativa vården där 

det är eftersträvansvärt att skapa tid och bjuda in de närstående till samtal. Författarna menar 

med denna litteraturöversikt att kunskapen kring de närståendes inverkan på vården är en 

viktig del att belysa. Genom att sjuksköterskan är lyhörd samt ger de närstående utrymme 

skapas möjligheter att inkludera dem i vården, detta då de närstående utgör en viktig del av 

den palliativa vården. Författarna menar att sjuksköterskors och annan vårdpersonal erfar att 

tiden inom den palliativa vården ofta upplevs som en väldigt stressfull period för de 

närstående. Författarna tänker att trots den känslomässigt tunga perioden ska de närstående 

ändå kunna se tillbaks på den tiden med bra minnen och erfarenhet från vården. 
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8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Genom att belysa komplexiteten i fenomen att möta närstående reflekterade författarna på de 

krav som ställs på sjuksköterskan i arbetet med palliativa patienter och deras närstående. 

Författarna menar att kommunikationen och det sätt som den framförs på är av betydande vikt 

för utvecklingen av vårdrelationen samt att öka följsamheten i vårdkedjan. Det samhälle som 

vi idag lever i ställer även ett ökat krav på sjuksköterskeprofessionen då information och 

möjligheter till annan typ av kommunikation finns mer lättillgänglig. Därför anser författarna 

att allmänsjuksköterskan även i framtiden kommer att ställas inför etiskt svåra situationer 

vilket kommer att ställa krav på sjuksköterskans sätt att kommunicera. Eftersom befolkningen 

i Sverige blir allt äldre och multisjuka, antyder det att efterfrågan på den palliativa vården 

även i framtiden kommer att öka och mer krav kommer ställas på sjuksköterskans förmåga att 

kunna möta anhöriga. Därav önskas mer kvalitativ forskning om kommunikation både från 

sjuksköterskans och närståendes erfarenheter, detta för att få ett bredare perspektiv. 

 

9. Slutsats  
Erfarenheten av att möta närstående till patienter inom den palliativa vården visar att det är av 

stor vikt att tidigt etablera en god kommunikation för alla inblandade. Sjuksköterskan ställs 

inför stora utmaningar vid vården av patienter inom den palliativa vården, där de närstående 

skall betraktas som en av de bärande pelarna och en viktig resurs både för personalen men 

också patienten.  
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Reports of 
Experiences 
with family 
behaviors as a 
obstacles in 
End-of-Life 
Care 
 

 
2018 
Amerika 
 
Dimensions of critical 
care nursing 

 

Syftet att belysa 
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patienter och att finna hinder 
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Kvalitativ 
Urval: 
2000 sjuksköterskor  
Datainsamling: 
Kvalitativt frågeformulär 
Analys: 
sammanställning av 
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Resultatet visade att vanligt förekommande 
problem var familjemedlemmar som befann 
sig i ett förnekande eller önskade fortsatt 
livsuppehållande behandling för patienten. 
Sjuksköterskorna i studien var alla överens om 
att ett vanligt förekommande fenomen var 
närstående som inte kunde acceptera den 
stundande döden. Det visade sig vara vanligt 
förekommande att behandling skulle fortskrida 
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denna. Sjuksköterskorna beskrev att det 
förekom att patienten kunde ha en önskan om 
palliativ vård men att de närstående var 
inställda på en kurativ behandling. Det 
förekom även att närstående motsatte sig 
smärtlindring administrerades till patienten då 
de inte ville acceptera patientens tillstånd. 
Detta menade sjuksköterskorna skapade ett 
onödigt långt lidande som skedde helt i onödan 
för patienten. Det förekom även att närstående 
försökte hålla patienten vid liv för att fortsätta 
få ut pengar via försäkringar.  Andra 
sjuksköterskor berättade att det förekom att 
närstående uppträdde hotfullt mot personalen, 
att de fotograferade och dokumenterade 
personalens arbete för att sedan kunna ta till 
rättsliga åtgärder. Många av de tillfrågade 
sjuksköterskorna beskriv att detta påverkade 
arbetet negativt och i många fall ledde till 
mardrömmar och sjukskrivning. 
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P., Peremans, L., & 
Bilsen, J. 
 

A qualitative 
study about 
how nurses in 
Belgium offer 
relationship 
support to 
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palliative care 
 

2020 
Belgien 
 
Journal of family 
nursing 
 

Syftet att undersöka 
sjuksköterskans roll, 
erfarenhet och attityd i mötet 
med parrelationer och att 
stärka denna. 
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Kvalitativ 
Urval: 
21 sjuksköterskor 
Datainsamling: 
djupintervjuer, observationer 
och gruppsamtal. 
Analys: 
Tematisk analys 
 
 

Resultatet visade att det fanns tre huvudteman; 
kartläggning av parrelationens funktion, 
sjuksköterskans stöd till relationen och 
bevarande av relationen. Sjuksköterskorna i 
studien belyste att paren som kom till den 
palliativa vården inte alltid ville involvera 
sjuksköterskorna i de problem som fanns i 
relationen sedan tidigare. Där menade de att 
lyhördhet och uppmärksamhet på hur paret 
interagerar med varandra kunde ge viktiga 
ledtrådar. Sjuksköterskorna menade att genom 
aktivt lyssnande och att visa ett genuint 
intresse kunde hjälpa paren att våga öppna sig. 
Sjuksköterskorna vittnade även om att vid 
hembesök till patienten diskutera hur den 
fysiska vården fungerade kunde få en bra bild 
av hur parrelationen fungerade. 
Sjuksköterskorna i studien betonade även 
vikten av gemensamma möten i arbetsgruppen 
för att få möjligheten att diskutera de 
komplexa fallen. Detta menade de var av stor 
vikt. Sjuksköterskorna betonade även att en 
viktig del i arbetet var att skapa en trygg och 
tillåtande miljö både för patienten men också 
för  den närstående och här vittnade 
sjuksköterskorna om att yrkeserfarenheten 
spelade en väsentlig roll då nyexaminerade 
sjuksköterskor oftare kände sig obekväma med 
att bara finnas där. 
 

Bloomer, MJ., 
Endascott, R., 
Ranse, K., & 
Coombs, MA. 
 

Navigating 
communication 
with familys 
during 
withdrawal of 
life-sustaining 
treatment in 
intensive care: 
A qualitative 

2016 
Australien 
 
Journal of clinical 
Nursing 
 

Syftet att undersöka 
sjuksköterskans upplevelse av 
kommunikation med 
närstående när 
livsuppehållande behandling 
avbryts. 
 

Metod: 
Kvalitativ deskription 
Urval: 
sjuksköterskor från fyra 
intensivvårdsavdelningar 
Datainsamling: 
fyra fokusgrupper där 
materialet spelades in och 
transkriberades. 

Resultatet visade att en viktig egenskap hos 
sjuksköterskan var att hon var observant och 
lyhörd både till patienten men också mot de 
närstående. Många sjuksköterskor menade att 
de många gånger kunde läsa av stämningen i 
rummet och därefter kunde utröna om 
patienten eller närstående hade några frågor. 
Deltagarna bekräftade även att kroppsspråket 
ofta kunde påvisa detta. Genom att 
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descriptive 
study in 
Australia and 
New Zealand 
 

Analys: 
kontroll av transkriptionen mot 
det inspelade materialet 
genomfördes. Gemensamma 
nämnare kategoriserades för att 
finna gemensamma nämnare. 
 

sjuksköterskan var uppriktig i sin 
kommunikation var en viktig komponent för 
att kunna skapa ett förtroende och främja en 
kontakt. Sjuksköterskorna menade också att en 
viktig del av arbetet handlade om att möta alla 
närstående individuellt och på deras nivå. 
Sjuksköterskorna betonade även att det var 
viktigt att läsa av de närstående och ge dem 
adekvat information i små portioner vid olika 
tillfällen. Detta menade de var viktigt för att de 
närstående skulle få en möjlighet att ta till sig 
informationen korrekt, samt att sjuksköterskan 
bjuder in till samtal med öppna frågor. 
 

da Cruz Matos, 
J.,& da Silva 
Borges, M. 
 
 

The family as a 
member of 
palliative care 
assistance 
 

2018 
Brasilien 
 
Journal Of Nursing 
UFPE Online 
 

Syftet att belysa 
sjuksköterskans upplevelse av 
att familjemedlemmar är 
delaktiga i den palliativa 
vården. 
 

Metod: 
Deskriptiv studie, Kvalitativ 
Urval: 
tio sjuksköterskor 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer 
som spelades in och sedan 
analyserades 
Analys: 
Materialet kategoriserades för 
att få fram gemensamma 
nämnare. 
 
 

Resultatet visade att sjuksköterskorna var 
positivt inställda till att göra de närstående 
delaktiga i den palliativa vården. 
Sjuksköterskorna menade att de närstående 
utgjorde en stor och viktig del i den pågående 
och fortgående vården av patienten då de 
fungerade som en trygghet. Majoriteten av 
deltagarna menade också att ingen patient ska 
behöva dö i ensamhet då de menade att de 
närstående utgör en av pelarna inom den 
palliativa vården. Sjuksköterskorna vittnar 
även om att en del av patienterna som kommer 
till en palliativ avdelning inte helt förstod 
innebörden av att vara palliativ och 
sjuksköterskan får då axla rollen att förklara 
vad den palliativa vården går ut på, vilket 
många deltagare menade underlättas genom att 
göra de närstående delaktiga. 
Kommunikationen mellan sjuksköterskan och 
de närstående menar sjuksköterskorna var 
viktigt.  Sjuksköterskorna vittnar om att 
närstående ofta upplever att patienten får en 
dödsdom och att sedan blir övergiven i takt 
med att den kurativa behandlingen avslutas. 
Många närstående upplevde att de blir förda 
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bakom ljuset vilket sjuksköterskorna menade 
kunde uttryckas genom ökad ilska eller 
frustration. Sjuksköterskorna var överens om 
att de närstående ändrar uppfattning kring 
vården när de ser den positiva verkan av den 
lindrande vården. 
 

da Silvaa, M., & da 
Silva Lima, L.  
 

Participation of 
the family in 
hospital-based 
palliative 
cancer care: 
perspective of 
nurses 
 

2014 
Brasilien 
 
Revista Gaúcha de 
Enfermagem 
 

Syfte att förstå 
sjuksköterskans perspektiv av 
närstående i den palliativa 
cancervården och analysera 
strategier hur man ska möta 
deras behov. 
 

Metod: Kvalitativ.  
Urval: sjutton sjuksköterskor 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
djupintervjuer.  
Analys: tematisk analys  
 

Sjuksköterskorna som var med i 
undersökningen ansåg att de närstående som 
vill bidra till omvårdnaden av den palliativa 
patienten ger en positiv inverkan på 
omvårdnaden och att de lär sig hur man kan 
sköta om patienten om de får lämna sjukhuset. 
De närstående som inte ville vara med har 
enligt sjuksköterskorna en negativ inverkan på 
patienten och kan skapa oro. Sjuksköterskorna 
beskrev hur de kan hjälpa de närstående att få 
en mer positiv syn på den palliativa vården. 
Sjuksköterskorna beskrev även hur de med 
enkla medel kunde bekräfta de närstående 
genom samtal vilket hjälpte de närstående att 
sätta ord på sin sorg och ångest. 
Sjuksköterskorna i studien menade att samtalet 
med närstående var den interventionen som 
hjälpte dem. De menade också att samtalet ska 
vara äkta och att sjuksköterskans har ett stort 
ansvar att vara uppriktig i den 
kommunikationen. 
 

McLouth Kanacki, 
L. & Winslow, B. 
W. 
 

Listnening to 
how 
experienced 
nurses care for 
the dying 
housband and 
his spouse 
 

2017 
Amerika 
 
Dimensions of critical 
care nursing 
 
 

Syftet att beskriva den 
omvårdnad sjuksköterskan 
ger till par där mannen är 
döende. 
 

Metod: 
Kvalitativ 
Urval: 
femton sjuksköterskor 
Datainsamling: 
semistrukturerade intervjuer 
med inspelning 
Analys: 

Resultatet visade att det inte bara är den sjuka 
patienten som sjuksköterskan ska vårda, det är 
även den närstående. Sjuksköterskorna 
betonade att en stor del av arbetet handlade om 
att förbereda de närstående på den kommande 
döden. Sjuksköterskorna vittnade även om att 
genom att göra den närstående delaktiga i 
vården av patienten hjälpte den närstående 
senare. 
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genomgång av transkription för 
att finna nyckelord som sedan 
kategoriserades 
 

Även i denna studie betonas skillnaden mellan 
erfarna sjuksköterskor och nyexaminerade där 
den erfarne sjuksköterskan har en större 
helhetssyn och därför inkluderarar hela 
familjen. Den nyexaminerade sjuksköterskan 
är oftast mer inställd på att ”lösa uppgiften” 
vilket sjuksköterskorna menade att de 
närstående ofta uppmärksammar. 
Sjuksköterskorna menade att den erfarna 
sjuksköterskan är en viktig resurs för den 
nyutbildade sjuksköterskan då de besitter en 
bredare kunskap. Den kunskapen handlar 
bland annat om hur kommunikationen med de 
närstående kan genomföras. 
 

Montgomery, K. 
E., Sawin, K. J., & 
Hendricks- 
Ferguson, V. 
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2017 
Amerika 
 
Cancer Nursing 
 
 

Syftet att belysa 
sjuksköterskans erfarenhet av 
kommunikation inom 
palliativ vård och vård i livets 
slutskede 
 

Metod: 
Kvalitativ, Empirisk 
Urval: 
27 sjuksköterskor 
Datainsamling: 
fokusgrupper där samtalen 
spelades in  
Analys: 
transkription av inspelade 
samtalen som sedan 
kategoriserades.  
 
 

Resultatet visar att sjuksköterskorna i studien 
ofta upplevde att de inte var en del av det 
palliativa teamet och därför inte fick ingå i 
planeringen av patienten. Sjuksköterskorna i 
studien arbetade med barn med cancer och de 
vittnade även om att föräldrarna till patienterna 
kunde undanhålla information gällande den 
palliativa vården och planeringen. 
Sjuksköterskorna menade även att de många 
gånger upplevde svårigheter i 
kommunikationen med patienten och de 
närstående då en rädsla för fanns för att säga 
för mycket. Deltagarna betonade även att en 
skillnad fanns mellan erfarna sjuksköterskor 
och nyexaminerade sjuksköterskor. De menade 
att den erfarna sjuksköterskan snabbare kan 
uppmärksamma eventuella förändringar både 
vad gäller kommande symtom hos den döende 
patienten och därmed kunde hjälpa de 
närstående att vara närvarande och att 
förebygga utvecklingen av symtom. 
Sjuksköterskorna var alla överens om att 
möjligheten för dem att sörja efter patientens 
bortgång var begränsad, varför de efterfrågade 
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fler möjligheter till att gemensamt reflektera i 
arbetsgruppen. Många sjuksköterskor upplevde 
att så snart en patient avlidit skulle en ny 
patient flytta in i den tomma salen. 
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Syftet att belysa 
sjuksköterskans upplevelse av 
att förmedla palliativt besked 
till unga patienter och deras 
familjer 
 

Metod: 
Kvalitativ 
Urval: 
sju sjuksköterskor 
Datainsamling: 
semistrukturerade intervjuer 
Analys: 
Det insamlade materialet 
analyserades för att finna 
gemensamma nämnare som 
sedan kategoriserades. 
 
 

Resultatet visade att många sjuksköterskor 
upplevde att de blev indragna i eventuella 
problem som fanns inom familjen redan innan 
de kom i kontakt med den palliativa vården. 
Det var inte heller ovanligt att 
sjuksköterskorna och de närstående hade olika 
förväntningar på vården och eventuell 
behandling som patienten var i behov av. 
Sjuksköterskorna vittnade om att det var 
vanligt förekommande att de närstående i ett 
försök att skydda patienten valde att 
undanhålla information och många 
sjuksköterskor menade att tillfällena som de 
hade att skapa en kontakt med patienten i 
många fall uteblev då närstående lätt tog över. 
Sjuksköterskorna i studien var överens om att 
möjligheterna till att gemensamt i 
arbetsgruppen diskutera problem som uppkom 
i arbetet med patienter och närstående var ett 
viktigt inslag, detta då det fungerade som ett 
forum för sjuksköterskorna att få ett avslut. 
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Syftet att beskriva 
sjuksköterskans och 
arbetsterapeutens upplevelse 
av att avsluta 
livsuppehållande behandling 
 

Metod: 
Kvalitativ 
Urval: 
fem sjuksköterskor och fem 
arbetsterapeuter 
Datainsamling: 
Intervju som följde 
intervjuformulär och spelades 
in 
Analys: 

Resultatet visade att en viktig del av den 
palliativa vården handlade om att lyssna. Att 
låta patientens närstående få behålla hoppet 
samtidigt som sjuksköterskan ändå kan 
framföra hur sjukdomen utvecklas. 
Sjuksköterskorna i studien menade att en 
viktig del av deras arbeta handlade om att i sin 
kommunikation vara uppriktig. 
Sjuksköterskorna menade att genom att hela 
arbetslaget var involverad i patienten inte 
behöver hamna i en situation där de tvekade på 
eventuella HLR åtgärder. Sjuksköterskorna var 
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transkriptionen analyserades 
och kategoriserades. Resultatet 
kodades sedan. 
 
 

alla eniga om att de närstående tidigt i 
processen ska informeras om tillståndet på 
patienten och även få information kring 
eventuell prognos. Detta menade de var viktigt 
för att förstå vad som händer. De betonar även 
att det är viktigt att förklara döendeprocessen 
och att svara uppriktigt på de frågor som kan 
väckas hos de närstående. Att förklara att 
döendeprocessen kan ta olika lång tid och att 
det är svårt att förutse den. Vidare beskriver 
sjuksköterskorna att det i arbetet med de 
närstående och patienten var viktigt att kunna 
känna medlidande samtidigt som de är 
professionella.  
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Syftet att beskriva 
sjuksköterskans upplevelse av 
att stödja närstående inom 
palliativ vård. 
 

Metod: 
Kvalitativ 
Urval: 
40 distriktssköterskor 
Datainsamling: 
Fokusgrupper med 
intervjuguide. 
Analys: 
transkription där gemensamma 
nämnare kategoriserades för att 
finna likheter 
 
 

Resultatet visade att sjuksköterskorna inom 
hemsjukvården ofta upplevde patientfallen 
som psykiskt krävande. De betonade bland 
annat att det var vanligt med ansträngda 
familjeförhållanden där bland annat psykisk 
ohälsa, dysfunktionella familjeförhållanden, 
missbruk och familjekonflikter var vanligt 
förekommande. Sjuksköterskorna vittnade om 
att patienten som mottar den palliativa vården 
ofta själva funnit en acceptans i sin palliativa 
diagnos och sjuksköterskorna menade att det är 
de närstående som har svårare att acceptera 
prognosen. Sjuksköterskorna menade också att 
familjens förnekande även kunde smitta av sig 
på patienten, vilket kan få den effekten att 
patienten inte anser sig vara i behov av 
palliativ vård. Sjuksköterskorna var alla 
överens om att ett förekommande fenomen var 
närstående som undanhåller informationen för 
patienten i syfte att skydda denna. De har 
uppfattningen om att patienten inte kommer att 
klara av att höra sanningen. Detta menar de 
förlänger lidandet för patienten då eventuella 
symtom misstolkas av patienten. Det förekom 
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även att sjuksköterskans kompetens 
ifrågasattes då närstående upplevde att 
patienten antingen får för mycket eller för lite 
smärtlindring eller att sjuksköterskan medvetet 
dödat patienten genom att tillföra läkemedel. 
En sjuksköterska beskrev även att den 
planerade vården kan försvåras av att 
närstående motsätter sig den, ett fall handlade 
om en vårdplan som försvann vilket 
resulterade i att patienten fick HLR och 
lidandet förlängdes. 
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