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Sammanfattning 

 

Bakgrund:     Behovet av palliativ vård är stort världen över. I framtiden beräknas behovet av 

                    palliativ vård att öka. Närstående är en viktig del av den palliativa vården. Den     

                    ska innefatta ett stödsystem som kan stödja de närstående under patientens sista                    

                    tid.                                       

Syfte: Att beskriva närståendes upplevelser av stöd i palliativ vård. 

Metod: Litteraturstudie har använts som metod. 13 vetenskapliga artiklar hämtades i 

databaserna CINAHL Plus with Full Text och PubMed. Artiklarna 

analyserades, likheter och olikheter identifierades och teman bildades.  

Resultat:     I resultatet framkommer fem teman: Kommunikationens betydelse för 

upplevelse av stöd, informationens betydelse för upplevelse av stöd, 

närståendes behov av emotionellt stöd, upplevelse av att finna stöd i 

gemenskap med andra, upplevelse av att finna andligt stöd. Dessa teman 

beskriver vad de närstående upplever som stödjande och icke stödjande i 

situationen runt den döende patienten. 

Diskussion:     Författarna diskuterar resultatet. Vilket är kommunikationens betydelse för 

närståendes upplevelse av stöd, samt del i beslutsfattande. Kommunikationens 

betydelse för närståendes upplevelse av att vården präglas av värdighet och 

respekt. Vidare diskuteras betydelsen av information för ökad delaktighet, 

samt emotionellt stöd och existentiella frågor. Resultatet diskuteras även 

utifrån den teoretiska referensramen Peaceful End of Life Theory.  

Nyckelord: Närstående, stöd, palliativ vård och upplevelse  

  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background:   There is a great need of palliative care worldwide. The need is expected to        

r                         grow in the future. The next of kin plays a big part of the palliative care. A    

g                        great support system is needed to help the next of kin during the patients´                                       

e                        end of life. 

Aim:  To describe the next of kins´ experiences of support in palliative care. 

Methods: This is a literature study. 13 scientific articles were retrieved from databases´ 

CINAHL Plus with Full Text and PubMed. The articles were then analyzed, 

similarities and dissimilarities were identified and themes were formed. 

Results: The results identified five themes: the meaning of communication in the 

experience of support, the meaning of information in the experience of 

support, the needs of emotional support, the experience of finding support in 

community of others, the experience of finding spiritual support. These 

themes´ describes what the next of kin experience as supportive or 

nonsupportive in the care around the dying patient. 

Discussions: The author´s discuss the results. Which is the meaning of communication for 

the next of kin in their experiences of support and communication as part of 

decision-making. The meaning for the next of kin embosses of dignity and 

respect. Further the author´s discuss the importance of information for 

increased inclusion for the next of kin and the significance of emotional 

support, the kind of support you can find in others and the importance of 

existential questions. The result is also discussed with the theoretical frame of 

reference Peaceful End of Life Theory. 

Keywords: Next of kin, support, palliative care and experience. 
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1 Inledning  

Under våra verksamhets förlagda utbildningar inom palliativ vård samt genom tidigare 

erfarenheter av arbete på palliativa vårdavdelningar, uppmärksammade vi att närstående är i 

behov av stöd och att stöd är en viktig del utav den palliativa vården. Vi har även identifierat 

bristfälligt stöd till de närstående under patientens vårdtid, samt brister i uppföljning och stöd 

till dem efter det att denne avlidit.  

 Med detta examensarbete vill vi få en insikt i vad närstående upplever som stödjande, 

under och efter deras tid i den palliativa vården. Detta för att vi som blivande sjuksköterskor 

skall få en djupare förståelse för vad som är stödjande och få en insikt i hur vi kan tillgodose 

deras behov av stöd på bästa sätt.  

 

2 Bakgrund  

I bakgrunden beskrivs palliativ vård, närstående i palliativ vård, stöd till närstående, 

vårdvetenskap, samt sjuksköterskans roll i palliativ vård.  

 

2.1 Palliativ vård   

Det palliativa begreppet kommer från det latinska ordet pallium, vilket betyder kappa och 

mantel. Palliativ syftar till att lindra och hjälpa för stunden (Svensk ordbok, 2009). Palliativ 

vård bygger på en vårdfilosofi som innefattar en aktiv helhetsvård, syftet är att skapa 

förutsättningar för livskvalitet när bot inte längre är möjligt (Beck-Friis & Strang, 2012, s. 

13). Enligt Ternestedt (1998, s. 30) finns ett flertal definitioner av palliativ vård. WHO´s 

(World Health Organisation) definition är den som vanligen används inom den palliativa 

vården, nedan följer denna i en översättning av Ternestedt (1998, s. 30).  

 

” En aktiv helhetsvård av den sjuke och familjen, genom ett tvärfackligt sammansatt vårdlag, 

vid en tidpunkt när förväntningarna inte längre är att bota, och när målet för behandlingen inte 

längre är att förlänga livet. Målet för palliativ vård är att ge högsta möjliga livskvalitet för 

både patienten och de närstående. Palliativ vård ska tillgodose fysiska, psykiska, sociala och 

andliga behov. Den ska också kunna ge anhöriga stöd i sorgearbetet.” (Ternestedt, 1998, s. 

30) 

 

Den palliativa vården har sin grund i fyra hörnstenar vilka är närståendestöd, 

kommunikation och relation, teamarbete och symtomlindring. Inom varje hörnsten tillgodoses 
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behoven med hjälp av fyra dimensioner; fysiska, psykiska, sociala och existentiella. I den 

palliativa vården ses döden som en normal process, därför bör den inte påskyndas eller 

fördröjas. Som tidigare nämnt skall en helhetssyn av närstående och patient användas då 

vården avser att förbättra livskvalité hos dem båda, detta under patientens sista tid. Detta görs 

genom att tidigt upptäcka de fyra dimensionernas behov och på detta sätt i största möjliga 

mån lindra lidande (Hall, 2011; SOU 2012-6-17). 

För att uppnå god palliativ vård gäller det att tidigt samtala och informera de närstående 

och patienten angående prognos och behandlingsmöjligheter. Syftet till eventuella 

behandlingar bör utvärderas kontinuerligt, då den närstående skall ha möjlighet att vara 

delaktig i beslutsfattande gällande behandling (Jaarsma et al., 2009). 

Idag finns ett stort behov av palliativ vård världen över. Ett flertal människor lider utav 

obotlig sjukdom och behöver därför palliativ vård. Människor som bor i mindre utvecklade 

länder söker vanligtvis palliativ vård när de är i sjukdomens sena stadie. För att förbättra 

livskvalitén hos dessa människor och deras närstående bör den palliativa vården utökas 

(Foley, 2007). McIlfatrick (2006) beskriver att den palliativa vården tidigare ansågs vara till 

för endast den döende personen. Dock har en förändring skett och den palliativa vården har 

utvecklats till att även ännu mer uppmärksamma de närstående och de som är sjuka i ett 

tidigare stadie. 

  Majoriteten av de dödsfall som sker inom palliativ vård i Sverige är orsakade av 

cancersjukdomar (Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012-2014, s. 41). Sjukdomar 

som Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), demenssjukdom, hjärtsvikt, njursvikt, samt 

neurologiska sjukdomar som amyotrofisk lateral skleros (ALS) och Parkinsons sjukdom 

representeras i mindre utsträckning än cancersjukdomar, dessa sjukdomars förekomst i 

palliativ vård kommer dock att öka i framtiden (SOU 2012-6-17).  

  I framtiden beräknas Sveriges befolkning att öka varje år. Det kommer att ske en tillväxt i 

åldersgrupperna 65 år och äldre. I och med detta ökar även antalet dödsfall, eftersom vi blir 

fler. Då fler patienter är i behov av palliativ vård kommer de närstående förekomma i allt 

större uträckning (Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012-2014, s. 41). 

   

2.2 Närstående i palliativ vård 

Det finns ett flertal benämningar på dem som är närmast den sjuka patienten. Det kan vara 

begrepp som familj, anhörig, närstående, familjemedlem, släkt och storfamilj (Wennman-

Larsen, 2007, s. 5). Socialstyrelsen definierar närstående som en person som den enskilde 

anser sig ha en nära relation till (Socialstyrelsens termbank, 2013). Begreppet familj kan 
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definieras utefter de personer patienten själv anser ingår i den. Släktskap genom blodsband är 

inte en nödvändig faktor för att anse någon vara en del i ens familj. De som är närvarande och 

stödjer patienten kan anses vara familjemedlem (Gueugen, Bylund, Brown, Levin & Kissane, 

2009). Enligt Jepsson-Grassman (2003, s.12) är begreppet anhörig mångtydigt, blodsband 

eller juridiska band beskrivs ligga till grund för detta begrepp. Begreppet närstående är 

däremot ett vidare begrepp där även vänner och andra personer från sociala nätverk finns med 

och ger stöd till patienten. I dagens samhälle är det vanligt med en utökad familj utöver den 

ursprungliga. Detta är något som vården bör ta hänsyn till. Därför bör definitionen av familj 

utökas och vidgas (Davis & Steele, 2010, s. 613). I detta examensarbete används begreppet 

närstående för att benämna de som står nära patienten.  

 Att vara närstående i palliativ vård kan vara en svår och komplicerad situation. För ett 

flertal människor kan detta vara första gången de möter obotlig sjukdom och död. De tvingas 

hantera sin sorg över den döende personen (Andershed, 2006).  

 Beck-Friis och Jakobsson (2012, s. 169) beskriver att det i dag har blivit allt vanligare att 

närstående vårdar sin anhörige i hemmet. Många patienter vill vårdas hemma under sin sista 

tid förutsatt att de får den hjälp de behöver. Detta görs vanligen med hjälp av hjälpinsatser 

från landsting och kommun. Milberg (2012, s. 145) beskriver att närstående inte är en 

homogen grupp av människor, var de befinner sig i livscykeln kan påverka hur deras situation 

ser ut. Att vara äldre och bo i det egna hemmet tillsammans med sin sjuka familjemedlem kan 

skilja sig ifrån att vara barn till en sjuk förälder som bor på annan ort. Dessa exempel kan 

medföra en komplex situation för den närstående vilket medför olika svårigheter. Den 

närstående kan känna en stark meningsfullhet i att kunna göra det möjligt för sin 

familjemedlem att denne kan bo i hemmet under sin sista tid i livet, men samtidigt uppleva 

utmattning av att hela tiden vara tillgänglig för den sjuke personen. Syrén, Saveman och 

Benzein (2006) beskriver att vara närstående till en svårt sjuk person som en konstant rörelse 

mellan olika känslor. De närstående kämpar med att söka meningen med livet och rädslan för 

sin egen dödlighet och död. Enligt Miettinen, Alaviukola och Pietila (2001) bör de närstående 

vara en integrerad del av vården, då de kan förse sjuksköterskan med värdefull information 

om den döende personen. Det är särskilt viktigt då patienten kanske inte längre kan uttrycka 

sin egen åsikt på grund av sjukdom.  

  

2.3 Stöd till närstående,  

Definitioner på ordet ”stödjande” är bland annat ”hålla uppe”, ”hjälpa” och ”ge stöd” 

(Nationalencyklopedin, 2013). Stoltz (2006, s. 53) definierar stöd som två dimensioner. Den 
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första är en synlig dimension som är konkret och allmän. Denna handlar om att öka 

närståendes förmåga i vårdandet och ge stöd med exempelvis information, utbildning och 

hjälpmedel. Den andra dimensionen är osynlig och individuell. Den handlar om relationer och 

om att ge utrymme för att den närstående skall kunna visa känslor.   

 Den palliativa vården innefattar ett stödsystem som kan stödja familjen i att klara av deras 

svåra situation och sorgearbete, detta under patientens sista tid och efter att denne avlidit 

(Henoch, 2002). Stöd till de närstående och patienten bör avse att förebygga ohälsa och skall 

ge dem verktyg till att klara av svårigheter som de möter under patientens vårdtid. Den 

närståendes behov av stöd kan se olika ut och behovet kan också förändras under patientens 

sjukdomstid beroende på hur sjukdomen utvecklar sig. Närstående har enligt socialstyrelsen 

rätt till att få stöd och skall erbjudas stöd. Det är viktigt att hälso- och sjukvården tar ställning 

till hur stödet till familjen skall utformas (SOU 2012-6-17).  

 Stöd kan innefatta bland annat emotionellt stöd, detta kan innebära att sjuksköterskan har 

tillräckligt med tid för att kunna finnas där och lyssna på dem när behovet finns (Eriksson & 

Lauri, 2012). Emotionellt stöd kan också ges i form av samtal. Samtal behöver inte leda till 

åtgärder eller ge svar på frågor som den närstående har, utan det kan vara avlastande för dem 

att få samtala om fysiska, psykiska, sociala eller existentiella frågor. Stöd kan också innefatta 

att ge närstående information om vad som händer. De bör få kontinuerlig information, samt 

hjälp med de praktiska svårigheter som kan uppkomma. De närstående kan behöva 

information om vilka resurser som finns exempelvis hemsjukvård, olika vårdalternativ, 

hemtjänst och närståendepenning (Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012-2014, s. 

28). Kommunikation kan vara stödjande för de närstående i den palliativa vården (Nationellt 

vårdprogram för palliativ vård, 2012-2014, s. 28). Kommunikation kan innebära överföring av 

information men kan också definieras som ett ömsesidigt utbyte och något som går att dela 

(Fossum, 2013, s. 26). Kommunikation är en förutsättning för att förstå den närstående 

verklighet och upplevelse av hälsa och lidande (Fredriksson, 2012, s. 321). 

 

2.4 Vårdvetenskap  

Dahlberg & Segesten (2010, s. 14-24) beskriver att vårdvetenskapen karakteriseras av ett 

tydligt intresse för människan och dennes hälsa. Vidare beskriver Dahlberg & Segesten (2010, 

s.121) hur de närstående är en viktig del av vården. Som människor är vi beroende av andra 

människor, relationen till de närmaste personerna är viktiga för många. Detta gäller speciellt 

vid långvarig sjukdom då närstående kan ha ett stort ansvar i att vårda sin anhörige, detta gör 
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att de har en viktig funktion för sjukvården och patienten. Närstående har även en viktig del i 

att bevara patientens hälsa och för deras upplevelse av välbefinnande.  

 Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003, s. 21-22) beskriver att 

vårdvetenskapens utgångspunkter innefattar ett patientfokus, detta beskrivs även innefatta de 

närstående. Ett patientcentrerat vårdande kan innebära att ett familjeperspektiv bör tillämpas i 

vissa vårdsituationer.  

 Dahlberg et al. (2003, s. 17-18) beskriver att vårdvetenskapens fyra konsensusbegrepp är; 

människa, vårdande, hälsa och miljö. I vårdvetenskapen bör människan ses som en helhet av 

kropp, själv, ande och psyke. Ett holistiskt perspektiv av människan fördjupas i begrepp som 

livsvärld och vårdrelation. Enligt Rundqvist (2012, s. 338) påverkas vårdrelationen mellan 

sjuksköterska och patient av patientens närstående. Relationen är inte längre bara mellan 

sjuksköterska och patient utan även mellan närstående, sjuksköterska och patient. 

  Dahlberg och Segesten (2010, s. 22-23) beskriver vårdvetenskapens egna sätt att analysera 

fenomen. Detta innebär ett fördjupat sätt att se på kunskapen om människan, hur hälsa och 

vårdande kan utvecklas och hur hälsa och vårdande bör beskrivas på ett vetenskapligt sätt. 

Vårdvetenskapens perspektiv bör främst innebära en förståelse för människan men även de 

andra konsensusbegreppen.  

  Eriksson (2002, s. 9-10) beskriver vårdande som en ursprunglig och naturlig handling. 

Denna bör präglas av att upprätthålla och stödja ständigt pågående hälsoprocesser hos den 

som vårdas. Vårdande beskrivs vara en ömsesidig process. Svensk sjuksköterskeförening 

(2009) beskriver hur vården bör präglas av att varje person bör bli bemött på ett personligt 

plan där värdighet, integritet och autonomi respekteras. 

   

2.5 Sjuksköterskans roll i palliativ vård  

International Council of Nurses (ICN) beskriver sjuksköterskans etiska kod utifrån fyra 

ansvarsområden som ligger till grund för sjuksköterskans yrkesfunktion. De fyra 

ansvarsområdena kan beskrivas i stora drag enligt följande ”att främja hälsa, 

att förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande.” (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007).  

 Enligt Socialstyrelsen (2005) beskrivs sjuksköterskans kompetensbeskrivning utgöra tre 

viktiga områden: Omvårdnaden i praktik och teori, forskning och utveckling och ledarskap. 

Dessa skall genomsyras av en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt. De tre arbetsområdena 

handlar bland annat om att sjuksköterskan skall ha förmåga att; tillgodose patientens specifika 

omvårdnadsbehov, främja hälsa, främja delaktighet, informera, undervisa och kommunicera. 
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 I palliativ vård ansvarar sjuksköterskan för att identifiera patientens omvårdnadsbehov och 

avsluta omvårdnadsåtgärder som inte längre gagnar patienten. De skall även identifiera 

närståendes behov av stöd i form av exempelvis samtal eller avlastning och sträva efter optimal 

symtomlindring samt medmänsklighet (Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012-2014, 

s. 51). Som tidigare nämnts innefattar en av de palliativa hörnstenarna arbete i team, detta team 

behövs för att kunna tillgodose de närstående och patientens behov. Ett team är ett arbetslag 

som innefattar olika kompetenser där alla medverkande delar ett gemensamt mål. I ett team 

samarbetar sjuksköterskan tillsammans med exempelvis läkare, sjukgymnaster, kuratorer och 

sjukhuskyrkan (Strang, 2012, s. 33) 

 Coley (2010, s. 3) beskriver att sjuksköterskans roll i palliativ vård skall omfatta kunskap i 

aktuell klinisk kompetens, samt förmågan att lyssna och att vara närvarande under situationer 

som kan präglas av stort lidande. Sjuksköterskan bör även kunna kommunicera med närstående 

och patienter på en djup och personlig nivå samt ha förmågan att förmedla hopp i en situation 

nära döden.  

 Att ge stöd till närstående vars anhöriga vårdas i ett palliativt skede beskrivs vara 

utmanande och svårt för sjuksköterskan (Hudson, 2004). Sjuksköterskor beskriver att deras 

arbete i den palliativa vården gör att de upplever känslor som kan leda till stress, samt att 

denna stress i sin tur kan leda till utbrändhet. Även sjuksköterskan behöver stöd för att kunna 

stödja de närstående (Georges, Grypdonck & Dierckx De Casterle, 2002). 

 

3 Problemformulering 

Som framkommer i bakgrunden kommer en ökning att ske av patienter som är i behov av 

palliativ vård. I och med denna ökning kommer sjuksköterskan troligtvis att möta närstående 

till patienter som är i ett palliativ skede i allt större utsträckning, samt i flera olika vårdformer. 

Närstående har fått en allt större roll i den palliativa vården. Det är därför viktigt att beskriva i 

vilken utsträckning stöd ges och vad de närstående upplever är stödjande. Detta för att 

sjuksköterskan skall få en insikt i hur de skall kunna stödja de närstående på bästa sätt under 

och efter vårdtiden.  

 

4 Syfte 

Syftet är att beskriva närstående upplevelser av stöd i palliativ vård. 
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5 Teoretisk utgångspunkt 

Efter att ha gjort en litteraturgenomgång av aktuella omvårdnadsteorier har Peaceful End of 

Life Theory av Cornelia M. Ruland och Shirley M. Moore valts som teoretisk utgångspunkt i 

detta examensarbete.  

 Denna teori är en Middle range theory, dessa teorier är till för ett begränsat och specifikt 

område eller fenomen. Middle range teorier bör även kunna vara till för praktisk vägledning i 

dagligt omvårdnadsarbete (Smith, 2008, s. 2-3). Det finns tidigare Middle range teorier som 

innehåller riktlinjer om symtomkontroll och smärta. Dock uppmärksammar dessa inte alla 

viktiga aspekter kring livets slutskede, såsom de närstående (Ruland & Moore, 1998). 

 Peaceful End of Life Theory baseras på cancersjuka personer i ett palliativ skede och deras 

närstående. Teorins struktur innefattar närstående, patient och sjuksköterska. Den skapades 

för att författarna till teorin ansåg att det var komplext att vårda patienter i livets slutskede och 

deras närstående. De ansåg att det fanns ett behov av att skapa riktlinjer för hur 

sjuksköterskan på bästa sätt skall tillgodose de närstående och patientens behov, samt att 

kunna bidra till ett meningsskapande och bästa möjliga livskvalitet för dem under patienten 

sista tid. Denna teori är av betydelse då den kan vägleda sjuksköterskor i hur de gör patientens 

sista tid till en meningsfull upplevelse för både närstående och patienten. Till teorin hör också 

grundläggande antaganden. Dessa beskriver hur livets slutskede är en personlig och 

individuell erfarenhet, samt att sjuksköterskans vårdande har en betydande roll i att främja att 

denna erfarenhet blir en fridfull upplevelse för både närstående och patient (Ruland & Moore, 

1998).  

 Teorin innehåller 16 kriterier som sedan förtydligas i fem grundpelare. Dessa ska fungera 

som ett stöd för sjuksköterskan i omvårdnaden av närstående och patient vid livets slut. 

Författarna till detta examensarbete har valt att använda de engelska benämningarna på dessa 

punkter, då det anses vara svårt att översätta dessa så att innebörden bibehålls. 

•”Closeness to significant others/persons who care”- De närstående skall själva få bestämma i 

vilken omfattning de vill delta i omvårdnaden. Det är viktigt att möjligheter skapas för närhet 

och nära relationer i familjen, samt till andra personer. Den sista tiden bör vara enligt de 

närståendes och patienten tro, kultur och egna önskningar. De närstående bör även informeras 

om det praktiska efter döden.  

•”Experience of comfort”- närstående och patient skall omges av en trivsam vårdmiljö.  

•”Experience of dignity/respect”- Närstående och patient skall ges möjlighet att vara delaktiga 

i beslut gällande patientens vård. De skall behandlas med respekt och värdighet. Det är även 

viktigt att bevara deras integritet och se till deras värderingar. 
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•”Being at peace”- Innebär att närstående och patient skall få stöd i att bevara känslan av hopp 

och meningsskapande, samt stöd gällande praktiska och ekonomiska ärendenNärstående och 

patienten skall även få stöd så att de inte upplever ångest, oro, rastlöshet och rädsla. Patienten 

bör känna ett lugn under livets slut. 

•”Not being in pain”- Patienten skall inte uppleva smärta under sin sista tid (Higgins, 2010, s. 

756-757; Ruland & Moore, 1998). 

 

6 Metod 

Metoden som författarna använt i detta examensarbete är litteraturöversikt. En översikt har 

gjorts av forskningsresultat mellan åren 2000-2013, detta för att få en ökad kunskap i vilka 

upplevelser av stöd närstående har. Friberg (2012, s. 133) beskriver att en litteraturöversikt är 

att skapa en översikt av ett specifikt ämne eller problem, vilket innebär att ta reda på tidigare 

forskning för att på detta sätt få en bättre uppfattning och kunskap om området.  

 

6.1 Datainsamling och urval  

Litteratursökningen inleddes med att författarna genom diskussion identifierade de sökord 

som bäst representerade det valda ämnet. De sökvägar som har använts till litteratursökningen 

är CINAHL Plus with Full Text och PubMed, då båda databaserna enligt Karlsson (2012, s. 

97-98) innehåller material inom bland annat omvårdnad. 

 De sökord som har använts är följande: family, families, family members, next of kin, 

nursing, palliative, palliative care, palliative care unit, palliative care in the home, relative, 

relatives, support och supporting. Dessa sökord har sedan använts i fritextsökning i olika 

kombinationer för att avgränsa sökningarna och för att finna artiklar som är relevanta till det 

valda syftet. Även manuella sökningar har utförts. Enligt Östlundh (2012, s.60) så innebär 

detta att författarna på egen hand letar i böcker och tidskriftsartiklar för att hitta relevant 

information  

 En sammanställning av de olika sökkombinationerna erhålls i sökmatrisen, bilaga 1. Där 

redovisas endast sökningar som resulterats i användbart material. De inklusionskriterier som 

har används i CINAHL Plus with Full Text var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska. 

Artiklarna skulle vara peer review, vilket betyder att de är vetenskapligt granskade. De skulle 

vara publicerade mellan åren 2000-2013, för att författarna skulle få tillgång till den senaste 

forskningen inom ämnet. I PubMed var inklusionskriterierna att artiklarna skulle vara skrivna 

på engelska, publicerade mellan åren 2000-2013 och vara utgivna i en Nursing Journal. Peer 

review var inte en inklusionskriterie då alla artiklar i PubMed är vetenskapligt granskade. 
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Gemensamma exklusionskriterier för sökningarna var barn och ungdomar i ett palliativt skede 

samt närstående under 18 år, då författarna har valt att inrikta sig på vuxna då det kan 

föreligga skillnader och upplevelsen av stöd kan se olika ut. En begränsning av närstående i 

någon speciell palliativ vårdform har inte gjorts.  

 Ett första urval gjordes utifrån artikelns titel. Om denna tycktes passa syftet granskades 

artikelns abstrakt vidare för att avgöra om artikel var relevant till det valda syftet. Därefter 

lästes artikeln av båda författarna, artikelns innehåll och relevans diskuterades. Sedan gjordes 

en så kallad litteraturavgränsning. Friberg (2012, s 138) beskriver att det innebär att granska 

den vetenskapliga kvalitén (Friberg, 2012, s. 138). Denna litteraturavgränsning ledde till att 

författarna exkluderade vissa artiklar då författarna upplevde att artiklarna inte hade den 

vetenskapliga kvalitén som efterfrågades. Slutligen valdes 13 resultatartiklar ut, varav 11 

artiklar var kvalitativa och två artiklar var både kvantitativ och kvalitativ.  

 

6.2 Analys 

Enligt Fribergs (2012, s. 133-143) riktlinjer har innehållet i detta examensarbete analyserats. 

Denna analysmetod innebär att de valda studierna läses för att skapa ett helhetsperspektiv. 

Författarna studerar sedan studiernas delar, för att återkomma till helhetsperspektivet. 

Artiklarna bör studeras med fokus på att identifiera likheter och skillnader som sedan ska 

sammanställas för att ge analysarbetet en struktur.  

På detta sätt startade författarna sitt analysarbete. Inledningsvis lästes de valda artiklarna 

grundligt för att författarna skulle få en helhetsbild av innehållet i varje studie. Författarna 

fortsatte med att läsa varje artikels resultat, för att i dem söka efter likheter och skillnader samt 

identifiera framträdande teman. Studierna lästes separat, kontinuerligt diskuterades det som 

lästs. Detta gjordes för att kontrollera att artiklarna förståtts på liknande sätt samt att liknande 

teman identifierats. Då författarna gemensamt skapat en översikt av likheter och skillnader 

lästes artiklarna återigen, detta för att kontrollera att viktig information inte utelämnats. De 

likheter som identifierats lade sedan en grund för arbetets teman. 

 

7 Forskningsetiska överväganden 

Kjellström (2012, s. 69-71) beskriver att forskningsetik innefattar de etiska överväganden som 

görs inom vetenskapligt arbete. Detta kräver att författaren ständigt reflekterar över sina 

handlingar och sin förförståelse. Forskningsetik innebär ett försvar för människans rättigheter, 

självbestämmande och integritet. Ett forskningsetiskt förhållningssätt bidrar även till en hög 

standard av vetenskaplig forskning där förtroende för vetenskapligt arbete kan behållas. 
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Forskningsetiska överväganden förklarar Gustafsson, Herméren och Pettersson (2005, s 10-

17) som en balans mellan olika intressen. Detta innebär exempelvis intresset av att hitta ny 

kunskap som ställs emot intresset att skydda integriteten hos varje individ. Det är alltså viktigt 

att beakta hur de medverkande i studien har behandlats. Fyra områden beskrivs som 

grundläggande inom forskningsetik. Dessa innefattar att samhället öppet bör få ta del av ny 

forskning, att forskning bör bedömas utifrån vetenskapliga kriterier, att forskarens motiv inte 

bör vara annat än att finna ny kunskap, samt att forskaren konstant bör ifrågasätta och granska 

sitt arbete och inte göra bedömningar på lösa grunder. 

  Författarna har i detta examensarbete strävat efter att granska de vetenskapliga artiklarna 

med ett öppet och kritiskt förhållningsätt, detta för att minska risken för att på ett felaktigt sätt 

vinkla materialet. Författarna har valt att uteslutande använda sig av etiskt granskade 

vetenskapliga artiklar, då detta ökar skyddet för deltagarnas integritet i form av att de 

exempelvis gett godkännande till sin medverkan i studien.  

 

8 Resultat  

I analysen har fem teman identifieras, vilka är återkommande i valda studier: 

Kommunikationens betydelse för upplevelse av stöd, informationens betydelse för upplevelse 

av stöd, närståendes behov av emotionellt stöd, upplevelse av att finna stöd i gemenskap med 

andra och upplevelse av att finna andligt stöd. Dessa teman innefattar det stöd som upplevs 

vara viktigt för närstående till personer i ett palliativ skede. 

 

8.1 Betydelse av kommunikationens som stöd  

Något som framkommer i flera kvalitativa artiklar är att kommunikation mellan närstående 

och sjuksköterskan är ett viktigt stöd för de närstående i deras svåra situation (Andersson, 

Ekwall, Hallberg & Edberg, 2010; Boucher, Bova, Sullivan-Bolyai, Theroux, Klar, Terrien & 

Kaufman, 2010; Brajtman, 2005; Dosser & Kennedy, 2012; Williams, Lewis, Burgio & 

Goode, 2012). I en studie av Dosser och Kennedy (2012) upplever närstående kommunikation 

som grundläggande för att vården av deras anhörige kan ske på ett respektfullt sätt och att 

deras död präglas av värdighet. Kommunikation mellan sjuksköterskan och närstående ökar 

även möjligheten för uppföljning efter det att den anhörige avlidit.  

 Närstående i en studie av Boucher et al. (2010) upplever att god kommunikation till 

sjuksköterskan är när de låter närstående vara delaktiga i beslutsfattande, när de finns 

tillgängliga, när de förklarar vad som händer under den anhöriges sista tid och när de 
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uttrycker omtanke och sensibilitet. Icke-verbal kommunikation från sjuksköterskan uppges 

vara stödjande, detta upplevs hos närstående när sjuksköterskan ger en kram, gråter och öppet 

visar sorg. Dessa handlingar beskrivs vara ett tecken på att sjuksköterskan har förståelse för 

deras situation. 

 Kommunikation med sjuksköterskan anses vara ett stöd i att förbereda sig för den 

anhöriges död (Boucher et al., 2010; Williams et al., 2012). I en studie som är både kvalitativ 

och kvantitativ uppger nästan två tredjedelar av deltagarna en upplevelse av att vara 

förberedda inför den anhöriges död (Hudson, 2006). I studien av Williams et al. (2012) 

beskriver de närstående hur sjuksköterskan uppmuntrar, vägleder och möjliggör för dem att 

vara närvarande före, efter och under den anhöriges död. Detta ger dem även stöd i att kunna 

klara av situationen.  

 Närstående beskriver ett behov av att förbättra kommunikationen mellan sjuksköterskor 

och närstående (Boucher et al., 2010). Det framkommer också att närstående behöver mer 

stöd genom exempelvis uppföljning och bättre kommunikation tiden efter den anhöriges död 

(Andersson et al., 2010). I en studie av Hudson, (2006) berättar en närstående om att ha blivit 

kontaktad per telefon vid ett tillfälle efter den anhöriges död, detta upplevs vara för lite stöd. 

En annan närstående fick ett informationsbrev två månader efter att dennes anhörige avlidit, 

denna närstående skulle istället vilja ha blivit kontaktad vid ett tidigare tillfälle.  

 I två kvalitativa studier uppger deltagare bristande kommunikation mellan sjuksköterskor 

(Boucher et al., 2010; Perreault, Fothergill-Bourbonnais & Fiset, 2004) samt mellan 

sjuksköterskan och de närstående, vilket leder till bristande stöd (Andersson et al., 2010; 

Boucher et al., 2010). Boucher et al. (2010) beskriver att detta kan vara när sjuksköterskan 

förmedlar dubbla budskap, ger motsatta råd, visar en okänslighet i kommunikationen, att 

sjuksköterskan inte lyssnar samt inte är mottaglig för de närståendes frågor. Detta upplevs 

vara frustrerande (Perreault et al., 2004). 

 

8.2 Informationens betydelse för upplevelse av stöd   

I flertalet kvalitativa studier framkommer tydligt att närstående upplever det vara viktigt att få 

information angående den anhöriges situation (Brajtman, 2005; Brobäck & Berterö, 2003; 

Dosser & Kennedy, 2012; Henriksson, Benzein, Ternestedt & Andershed, 2011; Wilkes, 

White & O´Riordan, 2000; Williams et al., 2012; Wong & Chan, 2007). Information kan 

stödja dem i att förstå situationen de befinner sig i bättre (Brajtman, 2005; Brobäck & Berterö, 

2003; Henriksson et al., 2011; Wong & Chan, 2007). I en studie där anhöriga vårdas i hemmet 

anses det vara viktig att få information om hur denne kan vårdas, hur medicin och syrgas skall 
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ges och hur den anhörige skall förflyttas. Deltagare upplever bristande stöd, hjälplöshet och 

en känsla av att vara otillräcklig när de inte får information om hur och när de skall vårda 

(Brobäck & Berterö, 2003).  

 Något som är centralt är att de vill ha rak och korrekt information (Brajtman, 2005; 

Brobäck & Berterö, 2003; Williams et al., 2012; Wong & Chan, 2007), även om det kan 

kännas svårt att höra, så vill de veta hur pass allvarlig den anhöriges sjukdom är (Brajtman, 

2005; Williams et al., 2012; Wong & Chan, 2007). En deltagare beskriver att det är stödjande 

att få rak information om att deras anhörige är döende och kan på grund av detta arrangera att 

denne får tillbringa sin sista tid i hemmet. En annan upplever det vara viktigt för att detta gör 

att de då kan planera den anhöriges sista tid samt begravning (Hudson, 2006).   

 Det framkommer att de närstående upplever att sjuksköterskan är den person som ger mest 

information (Wong & Chan, 2007; Wilkes et al., 2000), en anledning till detta är att 

sjuksköterskan hela tiden finns tillgänglig (Wilkes et al., 2000; Wong & Chan, 2007) och att 

de inte behöver bestämma träff med dem (Wong & Chan, 2007). Närstående upplever även att 

de kan förlita sig på att de får information från sjuksköterskan angående förändringar hos den 

anhörige, då de inte kan vara hos denne (Williams et al., 2012).  

  I flertalet studier framkommer det en brist i information till närstående från sjuksköterskan 

(Andersson et al., 2010; Brajtman, 2005; Brobäck & Berterö, 2003; Dosser & Kennedy, 2012; 

Wilkes et al., 2000). I två studier som är både kvalitativa och kvantitativa framkommer det att 

närstående önskar få mer information (Ferrell, Ervin, Smith, Marek & Mellancon, 2002; 

Hudson, 2006). När närstående upplever att de får för lite information om den planerade 

vården för den döende personen skapas en upplevelse av bristande stöd och att inte känna sig 

delaktig i vården (Andersson et al., 2010; Brobäck & Berterö, 2003). Det framkallar även 

känslor av att känna sig osynlig, oviktig och ensam (Andersson et al., 2010). Närstående 

upplever även en känsla av att inte ha kontroll, att inte vara berättigad att fatta beslut samt 

känslan av att inte klara av vardagen. Att de närstående upplever att de har kontroll över 

situationen och får stöd i detta är viktigt (Wilkes et al., 2000).  

 Närstående upplever ett behov av att få ytterligare information angående hur tiden efter 

den anhöriges död ska bli (Boucher et al., 2010) de uttrycker ett behov av att få stöd genom 

praktisk information efter att denne avlidit, detta om exempelvis ekonomi, 

begravningsdetaljer och testamente (Hudson, 2006). 
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8.3 Närståendes behov av emotionellt stöd   

Det visar sig vara tydligt att närstående upplever ett behov av att få emotionellt stöd 

(Andersson et al., 2010; Boucher et al., 2010; Perreault et al., 2004; Wong & Chan, 2007; 

Williams et al., 2012). De uttrycker ett behov av att få detta stöd från sjuksköterskan och att 

detta kan bidra till upplevelsen av att klara av den svåra situationen på ett bättre sätt (Wong & 

Chan, 2007).  

 Det framkommer vara viktigt för de närstående att få stöd i att finnas vid den anhöriges 

sida, att vara hos sin anhörige skapar en känsla av kontroll hos dem. När de närstående inte 

kan vara på plats upplever de känslor som skuld, samt en oro över att deras anhörige inte får 

bästa möjliga vård (Andersson et al., 2010; Wong & Chan, 2007).  

 Flera deltagare uttrycker att det är speciellt viktigt att vara hos sin anhörige när denna 

avlider (Andersson et al., 2010; Boucher et al., 2010; Wong & Chan, 2007). I studien av 

Boucher et al. (2010) uppges det vara viktigt då de inte vill att deras anhörige skall dö ensam. 

Det upplevs vara värdefullt när sjuksköterskan värnar om familjens integritet, tillåter, 

uppmuntrar och ger dem stöd i att vara närvarande vid dödstillfället.  

 De närstående beskriver det vara stödjande att veta att deras anhörige avlider på ett fridfullt 

och värdigt sätt (Andersson et al., 2010; Boucher et al., 2010; Williams et al., 2012; Wong & 

Chan, 2007). En deltagare ger exempel på detta då familjen hade möjligheten att vara 

tillsammans och ta farväl (Boucher et al., 2010). Andra beskriver hur sjuksköterskor stöttar 

dem, genom att de på ett värdigt och känsligt sätt tar hand om den avlidne. En närstående 

beskriver exempel på detta genom att de fick tillfälle att stanna kvar så länge de ville hos den 

avlidne (Williams et al., 2012).  

 

8.4 Upplevelse av att finna stöd i gemenskap med andra  

I tre kvalitativa studier framkommer det att närstående upplever att familj och vänner bidrar 

med stöd (Perreault et al., 2004; Andersson et al., 2010; Saunders, 2012). De utrycker hur 

viktigt det är att gå igenom det svåra som en familj, eftersom detta gör att de inte känner sig 

ensamma (Andersson et al., 2010). Det kan stärka familjebanden, då situationen kan göra att 

de kommer närmre varandra. Att vara tillsammans, kunna samtala om situationen och dela 

samma upplevelser kan stödja dem i att känna en känsla av kontroll och ett lugn. Att inte 

behöva vara ensam närstående upplever de som en lättnad, och påfrestningen upplevs inte lika 

stor trots all sorg och oro (Andersson et al., 2010). 

 Dock visar en studie av Perreault et al. (2004) att ha en anhörig i livets slutskede kan ha 

negativ påverkan på familjebanden. Deltagare som vårdar sin anhörig upplever ett bristande 
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stöd från vänner och familj, de uttrycker även en besvikelse på deras engagemang i den 

anhöriges vård. De som inte har någon familj att dela den svåra situationen med upplever en 

känsla av ensamhet (Andersson et al., 2010).  

 I en studie av Saunders (2012) framkommer att det är viktigt för de som vårdar anhöriga att 

få hjälp och stöd av sina familjemedlemmar. De uppger hur deras familj hjälper dem med att 

bada den anhörige och sitta hos denne. Sådana saker uppges vara mycket betydelsefullt för 

dem. En kvinna uppger att hon aldrig hade klarat av att vårda sin man utan hjälp från de andra 

i hennes familj. Liknande resultat framkommer även i studie av Perreault et al. (2004). Då de 

beskrivs att det bästa stöd familj och vänner kan ge är praktiskt stöd, så som att laga mat och 

städa. 

 Deltagare i två studier beskriver att de upplever det vara stödjande att få prata med någon 

som befinner sig i en liknande situation (Andersson et al., 2010; Henriksson et al., 2011) det 

behöver nödvändigtvis inte vara någon från den närståendes sociala nätverk utan kan även 

vara en ny kontakt (Andersson et al., 2010). För dem kan det vara en tröst att veta att de inte 

är ensamma om att ha det svårt och att andra i liknande situationer har liknande känslor och 

tankar (Andersson et al., 2010; Henriksson et al., 2011). Deltagare i en kvantitativ studie av 

Ferrell et al. (2002) uppger att detta är stödjande eftersom de kan relatera till varandras 

upplevelser och stödja varandra under den känslomässigt påfrestande tiden. De kan även 

hjälpa varandra med information och råd.  

 

8.5 Upplevelse av att finna andligt stöd 

Resultatet av två studier visar att troende närstående upplever att de finner stöd i sin religion 

och bön (Ferrell et al., 2002; Hudson, 2006). De kan vända sig till sin tro för att klara av det 

svåra (Perreault et al., 2004) och för att finna ett meningsskapande i sin situation (Ferrell et 

al., 2002).  

 I en studie av Perreault et al. (2004) uppger deltagare att de upplever sin tro som stödjande. 

Tron ger även stöd i att acceptera att de skall förlora sin anhörige. En deltagare beskriver att 

det är Gud som ger henne styrka till att klara av situationen. I en studie av Saunders (2012) 

beskriver närstående att få gå till kyrkan som ett positivt avbrott från vardagen.  

 Två studier visar att det hos närstående kan väckas existentiella funderingar och frågor 

(Perreault et al., 2004; Andersson et al., 2010), så som tankar om sin egen död och insikten 

om att varje stund är värdefull (Andersson et al., 2010). Närstående uppger att de finner stöd i 

att få samtala med en präst. Prästens närvaro kan bidra till tankar om religion och aktualisera 

frågor om döden, detta kan ge både positiva och negativa känslor (Henriksson et al., 2011). 
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9 Diskussion  

Diskussionen delas upp i två delar: metoddiskussion och resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen diskuteras de val som gjorts inom metoden. I resultatdiskussionen 

diskuteras resultatet med utgångspunkt i vald teoretisk referensram samt tidigare forskning.   

 

9.1 Metoddiskussion  

I detta examensarbete har författarna använt litteraturstudie som metod, vars syfte är att ge en 

översikt av befintlig forskning inom ett visst område. Enligt Friberg (2012, s. 134) föreligger 

en begränsning med denna typ av metod, då studerad data är av begränsad mängd. I denna 

studie har 13 artiklar analyserats, vilket kan anses relevant för studiens syfte. Enligt Friberg 

(2012, s. 134) är ytterligare en begränsning med denna metod att författarna skulle kunna 

välja att analysera artiklar som stödjer den egna ståndpunkten. Med hänsyn till detta har 

författarna kontinuerligt arbetat med ett öppet och kritiskt förhållningssätt. 

Författarna har huvudsakligen använt sig av kvalitativa studier, detta för att dessa studiers 

syfte är att ge en fördjupad kunskap för valt fenomen (Olsson & Sörensen, 2011, s. 18) och är 

relevanta för det valda syftet. I examensarbetet förekommer två studier där en kombination 

mellan kvalitativ och kvantitativ metod använts. Dessa studier inkluderades då artiklarnas 

resultat beskriver det syftet efterfrågar. 

      Samtliga artiklar i studien är skrivna på engelska, detta kan medföra missförstånd på 

grund av bristande språklig kunskap. För att undvika detta har författarna kontinuerligt använt 

sig av lexikon och diskuterat texternas innehåll med varandra. Denna studie innehåller en 

medicinsk artikel, författarna motiverar dess förekomst med att artikelns författare är 

sjuksköterska samt att studiens innehåll är vårdvetenskapligt och relaterar till det valda syftet. 

Författarna har använt sig av vetenskapliga artiklar från två databaser, vilket skulle kunna 

vara en begränsning. Om sökningen gjorts i fler databaser skulle detta kunna tänkas ha gett ett 

större urval för datainsamlingen, men eftersom samma artiklar återkom när sökningarna 

gjordes, så anser författarna att adekvata artiklar framkom. Då fritextsökning används vid 

litteratursökning, kan en svaghet vara att sökresultatet kan innefatta irrelevanta artiklar till det 

valda syftet. De som bedömdes vara irrelevanta valdes bort.  

Ambitionen har varit att resultatet skall ha en logisk struktur och sammanhang. De teman 

som identifierats går in i varandra, men författarna anser att de ändå kan stå var för sig. 

Författarna har valt att inte inrikta sig på någon speciell palliativ vårdform, detta har gjort att 
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det inte tagits hänsyn till olikheter som skulle kunna finnas i dem. Författarna anser att detta 

inte påverkade resultatet, då flera likheter kunde urskiljas i resultatartiklarna. Den teoretiska 

referensram som använts kommer från en norsk kontext, detta kan möjligen betyda att teorin 

inte är användbar i alla kulturer. Författarna menar att det är viktigt att ha en teori som 

innefattar närstående, då de är en så stor del av den palliativa vården och svarar mot det valda 

syftet. 

 

9.2 Resultatdiskussion  

I resultatdiskussionen diskuteras hur kommunikation och information påverkar upplevelse av 

stöd, samt upplevelse av att finna stöd i andra.  

 

9.2.1 Hur kommunikation och information påverkar upplevelsen av stöd 

I resultatet framkommer att kommunikation är ett viktigt stöd för de närstående. Det är viktigt 

att sjuksköterskan lyssnar på dem och besvarar deras frågor. Det framkommer även att det är 

stödjande när sjuksköterskan låter de närstående vara delaktiga i beslutsfattande gällande 

deras anhöriga.  

 Att kommunikation är ett viktigt stöd för de närstående styrks i en studie av Wilkinson, 

Roberts och Aldridge (1998). De beskriver att kommunikation mellan sjuksköterskan och 

närstående är en central del utav den palliativa vården, det är också en viktig del i att kunna 

stödja dem. I en studie av Lind, Lorem, Nortvedt och Hevroy (2012) framkommer det hur 

kommunikation är stödjande för den närstående. Kommunikation från sjuksköterskan bidrar 

till att de får en större helhetsbild av patientens vård, de upplever att detta underlättar för dem 

i deras situation. Kommunikation är en bidragande faktor till att de närstående får vara med i 

beslutsfattandet angående patienten. Även I Peaceful End of Life Theory betonas hur viktigt 

det är att de närstående ges möjlighet till att vara delaktiga i beslut gällande patientens vård 

(Ruland & Moore, 1998). Kommunikation mellan sjuksköterskan och närstående kan vara en 

förutsättning för att de skall kunna vara delaktiga i besluten gällande patienten.  

  Resultatet visar att närstående upplever kommunikation som grundläggande för att vården 

skall ske på ett respektfullt och värdigt sätt. Detta styrks i en studie av Miettinen et al. (2001) 

där det beskrivs vara viktigt att närstående behandlas med värdighet och respekt. Detta kan 

sjuksköterskan främja genom kommunikation. I Peaceful End of Life Theory betonas hur 

viktigt det är att bevara integriteten hos närstående (Ruland och Moore, 1998). Som tidigare 

nämnt bör vårdvetenskapen innefatta en holistisk syn av patienten och de närstående 
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(Dahlberg et al., 2003). Detta betonas även i Peaceful End of Life Theory (Ruland och Moore, 

1998). En utgångspunkt för att kunna behandla dem med respekt och värdighet kan vara att 

sjuksköterskan har en holistisk syn.  

 I resultatet framkommer att närstående upplever en informationsbrist från sjuksköterskan, 

vilket leder till känslan av att inte få vara delaktig i den anhöriges vård. Informationsbristens 

förekommande styrks utav en studie av Eriksson och Lauri (2000) som beskriver att 

närstående upplever en brist i att få adekvat information. De beskriver att sjuksköterskan 

måste bli bättre på att ge information. Ruland och Moore (1998) beskriver hur sjuksköterskan 

kontinuerligt bör informera närstående om vad som komma skall, vilket bidrar till att de kan 

vara delaktiga i vården av patienten. De belyser även hur viktigt det är att sjuksköterskan låter 

dem vara delaktiga, detta för att patientens sista tid skall bli en så liten påfrestning som 

möjligt för både patienten och närstående. Andershed och Ternestedt (1999) påvisar hur 

information och kunskap om den anhöriges tillstånd leder till ökad delaktighet hos närstående. 

De framkommer att de blir aktiva informationssökare, då en högre kunskapsgrad är en 

förutsättning för att de skall kunna bli mer delaktiga. Proot, Abu-Saad, Crebolder, Goldsteen, 

Luker och Widdershoven (2003) beskriver liknande resultat då deltagare upplever det vara 

viktigt att sjuksköterskan ger information, vilket gör att närstående kan vara delaktiga i 

patientens vård. Att få relevant information kan minska deras oro, rädsla, osäkerhet och 

ensamhet. Det kan även bidra till att de upplever realistiskt hopp och en känsla av att kunna 

ha kontroll. Dahlberg et al. (2010) beskriver att närstående är en viktig del i att bevara 

patientens hälsa och välbefinnande. Det kan därför vara viktigt att sjuksköterskan ger både 

patient och närstående möjlighet att vara delaktiga i vården, då detta kan gynna dem. 

Delaktighet gynnar även sjuksköterskans arbete då de närstående kan ha en betydande del i att 

vårda patienten.  

 

 9.2.2 Upplevelse av att finna stöd i andra  

I resultatet framkommer det att deltagare upplever det vara viktigt att få emotionellt stöd från 

sjuksköterskan. Behovet av emotionellt stöd styrks i en studie av Linderholm och Friedrichsen 

(2010) som beskriver behovet av detta hos närstående. När de får emotionellt stöd upplever de 

samhörighet med sjuksköterskan. Detta är viktigt för att de ska känna sig sedda och 

bekräftade. Det är viktigt att sjuksköterskan ger dem tid, uppmärksamhet, samt frågar efter 

deras känslor och erfarenheter. Peaceful End of Life Theory belyser att det är viktigt att 

närstående skall få stöd för att de inte ska uppleva ångest, oro, rastlöshet och rädsla (Ruland 

och Moore, 1998). Detta skulle kunna förebyggas med emotionellt stöd från sjuksköterskan. 
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Det är viktigt att sjuksköterskan finns där och ser till den närståendes emotionella behov, detta 

för att förbättra och underlätta deras situation. 

 I resultatet framkommer att närstående upplever det vara viktigt att sjuksköterskan värnar 

om deras integritet. Precis som Ruland och Moore (1998) betonar även Van Horn och Kautz 

(2007) att sjuksköterskan har en nyckelfunktion i att bevara närstående och patienters 

integritet. Detta är viktigt då de är i en utsatt situation. Svensk sjuksköterskeförening (2009) 

beskriver att varje person bör bli bemött på ett personligt plan vilket innefattar värdighet, 

integritet och autonomi.  

 I resultatet framkommer att många deltagare finner stöd i familj och vänner. Liknande 

resultat beskrivs i studien av Esbensen och Thomé (2010) då vänner och personer utanför 

familjen upplevs vara ett viktigt stöd för den närstående. Deltagarna anser det vara stödjande 

när dessa är uppmärksamma, håller kontakt och visar att de bryr sig om dem. I studien av 

Carlander, Ternestedt, Sahlberg-Blom, Hellström och Sandberg (2011) framkommer det att 

familjemedlemmar till en döende person tvingas att hantera situationen, samt att det är viktigt 

för den närstående att dela denna situation med de andra i familjen. Peaceful End of Life 

Theory belyser att sjuksköterskan bör skapa möjligheter för att bevara närhet och nära 

relationer i familjen (Ruland & Moore, 1998). Detta kan vara en stor utmaning för 

sjuksköterskan, då alla familjer är unika och har olika relationer till varandra. Vidare 

beskriver Dahlberg et al. (2010, s. 121) även att människan är beroende av andra människor, 

relationer till andra är viktigt för många. Detta gäller speciellt då patienten vårdas i ett 

palliativ skede.  

  I resultatet framkommer att existentiella frågor väcks hos de närstående. Detta styrks i 

studien av Carlander et al. (2011) som även uppmärksammar detta. Dessa frågor finns hos 

dem kontinuerligt under den anhöriges vårdtid. Peaceful End of Life Theory belyser att 

sjuksköterskan ska stödja de närstående i att finna en känsla av hopp och meningsskapande. 

Detta för att de ska kunna finna en inre frid (Ruland & Moore, 1998). Sjuksköterskan kan 

uppmärksamma detta genom att ge närstående tillfälle att samtala om eventuella existentiella 

frågor. Enligt Houtepen och Hendrikx (2003) bör sjuksköterskan vara lyhörd inför 

närståendes existentiella behov. De existentiella frågornas utformning kan variera, ingen 

direkt mall finns för hur de ser ut. Krook (2007, s. 208) beskriver att den palliativa vården bör 

se mer till existentiella frågor, samt att dessa bör ha en naturlig del i omvårdnaden. Peaceful 

End of Life Theory menar att den sista tiden bör vara enligt patienten och den närståendes tro, 

kultur och egna önskningar (Ruland och Moore, 1998). Det kan därför vara viktigt att 

sjuksköterskan är lyhörd inför dessa behov.  



 
 19 (29) 

 

  

9.3 Slutsats 

I resultatet framkommer det att närstående upplever ett stort behov av att få stöd från 

sjuksköterskan. Detta behov av stöd kan se olika ut, då de närstående är olika individer med 

individuella behov. Att få information och kommunikation ger en ökad känsla av delaktighet och 

förståelse, samt en hjälp i att förbereda sig inför att förlora sin anhörige. Det finns även ett behov 

av att få emotionellt stöd genom att exempelvis känna sig sedd och bekräftad. Många finner stöd 

i gemenskap med andra, exempelvis familj och vänner. Religion och bön visar sig också vara 

stödjande för dem. Det framkommer att stöd gör att de närstående bättre klarar av situationen de 

befinner sig i. Flera närstående upplever ett bristande stöd från sjuksköterskan. När de upplever 

detta kan känslor skapas av att vara rädd, orolig, ensam och att vara exkluderad från vården.  

 

9.4 Praktiska implikationer och fortsatt forskning  

Resultatet i denna studie kan tänkas vara gynnsamt för sjuksköterskor då det bidrar till en 

fördjupad förståelse samt bättre uppfattning om vad närstående upplever som stödjande, vilket 

kan leda till att de får större handlingsberedskap inför att möta de närståendes behov av stöd. 

Peaceful End of Life Theory kan vara en hjälp för sjuksköterskor när de möter närstående i 

den palliativa vården. Teorin beskriver hur sjuksköterskor kan hjälpa de närstående i deras 

svåra situation genom att bland annat möta deras individuella behov och låta dem vara 

delaktiga i vården, samt i beslutsfattande runt patienten. När författarna sökte material till 

detta examensarbete framkom många studier gjorda i palliativ hemsjukvård. Författarna vill 

därför uppmuntra till vidare forskning av den närståendes upplevelse och behov av stöd inom 

andra palliativa vårdformer. Även mer forskning behövs i hur stödet bäst kan utformas för att 

kunna möta de närståendes behov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 20 (29) 

 

Referensförteckning  

*De artiklar som ingår i resultatet 

Andershed, B. (2006). Relatives in end-of-life care – part 1:a systematic review of the 

litterature the five last years, January 1999-February 2004. Journal of Clinical Nursing, 15, 

1158-1169. doi: 10.1111/j.1365-2702.2006.01473.x. 

Andershed, B. & Ternestedt, B-M. (1999). Involvement of Relatives in Care of the Dying in 

 Different Care Cultures: Development of a Theoretical Understanding. Nursing Science 

 Quarterly, 12, (1), 45-51.  

*Andersson, M., Ekwall, Anna., Hallberg, I. & Edberg, A-K. (2010). The experience of being 

next of kin to an older person in the last phase of life. Palliative and Supportive Care, 8, 

(1), 17-26. doi: 10.1017/S1478951509990666.  

Beck-Friis, B. & Strang, S. (2012). Inledning. I P. Strang & B. Beck-Friis (Red.), Palliativ 

medicin och vård (s.12-14). Stockholm: Liber. 

Beck-Friis, B. & Jakobsson, M. (2012). Hemsjukvård-också i livets slutskede. I P. Strang & 

B. Beck-Friis (Red.), Palliativ medicin och vård (s. 169-178). Stockholm: Liber. 

*Boucher, J., Bova, C., Sullivan-Bolyai, S., Theroux, R., Klar, R., Terrien, J. & Kaufman, D. 

(2010). Next-of-Kin´s Perspectives of End-of-Life Care. Journal of Hospice and Palliative 

Nursing, 12, (1), 41-50. 

*Brobäck, G. & Berterö, C. (2003). How next of kin experience palliative care of relatives at 

home. European Journal of Cancer Care, 12, 339-346. 

*Brajtman, S. (2005). Helping the family through the experience of terminal restlessness. 

Journal of Hospice and Palliative Nursing, 7, (2), 73-81. 

Carlander, I., Ternestedt, B-M., Sahlberg-Blom, E., Hellström, I. & Sandberg, J. (2011). 

Being Me and Being Us in a Family Living Close to Death at Home. Qualitative Health 

Research, 21, (5), 683-695. doi: 10. 1177/1049732310396102.  

Coley, N. (2010). Introduction to Palliative Nursing Care. I B. Ferrell & N. Coyle (Red.), 

Oxford Textbook of Palliative Nursing. (s.3-11). New York, N.Y.:Oxford University Press. 

Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B-O. & Fagerberg, I. (2003). Att förstå 

vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur.  

Davis, B. & Steele, R. (2010). Supporting Families in Palliative Care. I B. Ferrell & N. Coyle 

(Red.), Oxford Textbook of Palliative Nursing. (s.613-627). New York, N.Y.:Oxford 

University Press. 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande - i teori och praxis. Stockholm: 

Natur & Kultur.  

*Dosser, I. & Kennedy, C. (2012). Family carers' experiences of support at the end of life: 

carers' and health professionals' views. International Journal of Palliative Nursing, 18, 

(10), 491-497.    

Eriksson, K. (2002). Vårdandets idé. Stockholm: Liber AB. 

Eriksson, E. & Lauri, S. (2000). Informational and emotional support for cancer patients´. 

European Journal of cancer care, 9, 8-15. 

Esbensen, B-A. & Thomé, B. (2010). Being next of kin to an elderly person with cancer. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24, 648-654. doi: 10.1111/j.1471-

6712.2009.00756.x.   

*Ferrell, B., Ervin, K., Smith, S., Marek, T. & Melancon, C. (2002). Family perspectives of 

ovarian Cancer. Cancer Practice, 10, (6), 269-276. 

Foley, K. (2007). Cancer Control: Knowledge into Action: WHO guide for effective 

programmes. Tillgänglig http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9241547345_eng.pdf 

[2012-03-13] 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9241547345_eng.pdf


 
 21 (29) 

 

Fossum, B. (2013) Kommunikation och bemötande. I B. Fossum (Red.), Kommunikation- 

samtal och bemötande i vården.(s. 25-50). Lund: Studentlitteratur.   

Fredriksson, L. (2012). Vårdande kommunikation. I L. Wiklund-Gustin & I. Bergboom 

(Red.), Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (s. 321-332). Lund: 

Studentlitteratur.   

Friberg, F. (2012) Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur.  

Georges, J-J., Grypdnock, M. & Dierckx De Casterle, B. (2002). Being a palliative care nurse 

in an academic hospital: a qualitative study about nurses´perception of palliative care 

nursing. Journal of Clinical Nursing, 11, 785-793. 

Gueugen, J., Bylund, C., Brown, R., Levin, T. & Kissane, D. (2009). Conducting family 

meetings in palliative care: Themes, techniques, and preliminary evaluation of a 

communication skills module. Palliative and Supportive Care, 7, 171-179. doi: 

10.1017/S1478951509000224.   

Gustafsson, B., Herméren, G. & Pettersson, B. (2005). Vad är god forskningsed? Synpunkter, 

riktlinjer och exempel.Tillgänglig 

http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000334/god_forskningsed_3.pdf 

[Hämtad 2013-04-15]. 

Hall, S. (2011). Palliative care for older people: better practices. Copenhagen: World Health 

Organization, Regional Office for Europe.   

Henoch, I. (2002). Palliativ- en begreppsanalys. Vård i Norden, 22, (3), 10-14.  

Houtepen, R. & Henrikx, D. (2003). Nurses and the Virtues of Dealing with Existential 

Questions in Terminal Palliative Care. Nursing Ethics, 10, (4), 377-385. doi: 

10.1191/0969733003ne620oa.   

*Henriksson, A., Ternestedt, B-M. & Andershed, B. (2011). Meeting needs of family 

 members of persons with life-treatening illness: A support group program during 

 ongoing palliative care. Palliative and Supportive Care, 9, (3), 263-271. doi: 

 10.1017/S1478951511000216. 

Higgins, P. (2010). Peaceful End of Life Theory. I M. Alligood & A. Tomey (Red.), Nursing 

Theorists. (s.754-762). Maryland Heights, Mo.: Mosby. 

*Hudson, P. (2006). How Well Do Family Caregivers Cope after Caring for a Relative with 

Advanced Disease and How Can Health Professionals Enhance their Support?. Journal of 

Palliative Medicine, 9, (3), 694-703.  

Hudson, P. (2004). A Critical Review of supportive Interventions for Family Caregivers of 

Patients with Palliative-Stage Cancer. Journal of Psychosocial Oncology, 22, (4), 77-92. 

doi: 10.1300/J077v22n04_05. 

Jeppsson-Grassman, E. (2003). En bok om anhörigskap. I E. Jeppsson-Grassman (Red.), 

 Anhörigskapets uttrycksformer. Lund: Studentlitteratur. 

Jaarsma, T., Beattie, J-M., Ryder, M., Rutten, S-H., McDonagh, T., Mohacsi, P., Murray, S-

 A., Grodzicki, T., Bergh, I., Metra, M., Ekman, I., Angermann, C., Leventhal, M., Pitsis, 

 A., Anker, S-D., Gavazzi, A., Ponikowski, P., Dickstein, K., Delacretaz, E., Blue, L., 

 Strasser, F. & McMurray, J. (2009). Palliative care in heart failure, A position statement 

 from the palliative care workshop of the Heart Failure Association of the European society 

 of cardiology. European journal of Heart Failure, 11, (5), 433-443. 

 doi:10.1093/eurjhf/hfp041.   

Karlsson, E-K. (2012). Informationssökning. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

 metod: från idé till examination inom omvårdnad. (s.95-114). Lund: Studentlitteratur. 

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: 

från ide till examination inom omvårdnad. (s.69-90). Lund: Studentlitteratur.   

http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000334/god_forskningsed_3.pdf


 
 22 (29) 

 

Krook, C. (2007). Se - än lever jag!: livsåskådning och lärande i livets slutskede. Diss. 

Stockholm: Stockholms universitet. 

Lind, R., Nortvedt, P., Lorem, G. & Hevroy, O. (2012). Family involvement in the end-of-

life decisions of competent intensive care patients. Nursing Ethics, 20, (2), 61-71. doi: 10. 

1177/0969733012448969.  

Linderholm, M., Friedrishsen, M. (2010). A Desire to Be Seen: Family Caregiver´s 

Experiences of Their Caring Role in Palliative Home Care. Cancer Nursing, 33, (1), 28-

36.   

McIlfatrick, S. (2006). Assessing palliative care needs: views of patients, informal careers 

and healthcare professionals. Journal of Advanced Nursing, 57, (1), 77-86. doi: 

10.1111/j.1365-2648.2006.04062.x.  

Miettinen, T., Alaviuhkola, H. & Pietila, A-M. (2001). The Contribution of ”Good” Palliative 

Care to Quality of Life in Dying Patients: Family Members´Perceptions. Journal of Family 

Nursing, 7, (3), 261-280.  

Milberg, A. (2012). Närstående vid palliativ vård. I P. Strang & B. Beck-Friis (Red.), 

Palliativ medicin och vård. (s.144-151). Stockholm: Liber. 

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014. (2012). Stockholm: Regionala 

 cancercentrum i samverkan. 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber.  

*Perreault, A., Fothergill-Bourbonnais, F. & Fiset, V. (2004). The experience of family 

members caring for a dying loved one. International Journal of Palliative Nursing, 10, (3), 

133-143. 

Proot, I., Abusaad, H-H., Crebolder, H., Goldsteen, M., Luker, K. & Widdershoven, G. 

(2003). Vulnerability of family caregivers in terminal palliative care at home; balancing 

between burden and capacity. Nordic College of Caring Science, 17, 113-121. 

Rundqvist, E. (2012). Makt som fullmakt. I L. Wiklund-Gustin & I. Bergboom (Red.), 

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (s. 336-346). Lund: Studentlitteratur.   

Ruland, C. & Moore, S. (2012). Theory Construction Based on Standards of Care: A 

 Proposed Theory of the Peaceful End of Life. Nursing Outlook, 46, (4), 169-175. 

*Saunders, M. (2012). Perspectives From Family Caregivers Receiving Home Nursing 

 Support: Findings from a qualitative study of home care patients with heart failure. Home 

 Healthcare nurse, 30, (2), 83-90. 

Smith, M-J. (2008). Disciplinary Perspectives Linked to Middle Range Theory. I. M-J. Smith 

och P. Liehr (Red.), Middle Range Theory for Nursing. (s.1-11). New York: Springer.  

SOU 2012-6-17. Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård – vägledning, nationella 

 riktlinjer och indikatorer. Tillgänglig 

 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18735/2012-6-17.pdf 

 [Hämtad: 2013-04-11].  

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Tillgänglig 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-

1_20051052.pdf [Hämtad: 2013-04-11].  

Socialstyrelsens termbank. (2013). Tillgänglig http://app.socialstyrelsen.se/termbank [Hämtad 

2013-03-08]. 

 Stoltz, P. (2006). Searching for the meaning of support in nursing: a study on support in 

family care of frail aged persons with examples from palliative care at home. Diss. Malmö: 

Malmö Högskola. 

 Strang, P. (2012). Ett palliativt förhållningssätt-enligt WHO. I P. Strang & B. Beck-Friis 

(Red.), Palliativ medicin och vård. (s.30-34). Stockholm: Liber. 

  

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf


 
 23 (29) 

 

Stödjande. (n.d). I Nationalencyklopedin. Hämtad Mars, 25, 2013 från 

 http://www.ne.se/sve/st%C3%B6dja?i_h_word=st%C3%B6djande. 

Svensk ordbok: utgiven av Svenska Akademien (2009). Stockholm: Norstedt [distributör]. 

Svensk sjuksköterskeförening. (2007). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Tillgänglig 

http://www.swenurse.se/pagefiles/2582/ssf%20etisk%20kod%20t%20webb2.pdf [Hämtad 

2013-03-21]. 

Svensk sjuksköterskeförening (2009). Omvårdnad och God Omvårdnad. Tillgänglig 

http://www.swenurse.se/PageFiles/5959/OM_Omvardnad.pdf [Hämtad 2013-03-21]. 

Syrén, S., Saveman, B-I. & Benzein. (2006). Being a Family in the midst of Living and 

Dying. Journal of Palliative Care, 22, (1), 26-32.  

Ternestedt, B-M. (1998) Livet pågår! Om vård av döende. Stockholm: vårdförbund.  
Van Horn, E. & Kautz, D. (2007). Promotion of Family Integrity in the Acute Care Setting. 

Leadership Dimension of Critical Care Nursing, 26, 3, 101-107.   

Wennman-Larsen, A. (2007). Att vara närstående och vårdare till en person med livshotande 

 cancersjukdom. Stockholm: Karolinska institutet. 

*Wilkes, L., With, K. & Riordan, L. (2000). Empowerment through information: supporting 

 rural families of oncology patients in palliative care. Australian Journal of Rural Health, 8, 

 41-46. 

Wilkinson, S., Roberts, A. & Aldridge, J. (1998). Nurse-patient communication in palliative 

care: an evaluation of a communication skills programme. Palliative Medicine, 12, (1), 13-

22.  

*Williams, B-R., Lewis, D., Burgio, K. & Goode, P. (2012). “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. Journal of Hospice & Palliative Nursing, 14, 

(8), 541-550. 

*Wong, M-S. & Chan, S. (2007). The experiences of Chinese family members of terminally 

ill patients-a qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 16, (12), 2357-2364. doi: 

10.1111/j.1365-2702.2007.0194.x.  

Östlund, L. (2012). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats, vägledning 

för litteraturbaserade examensarbete. (s. 57-79). Lund: Studentlitteratur.   



 
 24 (29) 

 

Bilaga 1, Sökmatris  

Databaser Sökord Begränsningar Antal träffar Valda artiklar 

CINAHL  Palliative AND 

next of kin AND 

support 

Peer reviewed,  

2000-2013, 

English language 

11 1. Andersson, M., Ekwall, A., 

Hallberg, I. & Edberg, A-K. 

CINAHL 

 

Hospice AND 

Next of kin AND 

support 

Peer reviewed, 

2000-2013, 

English language 

1 2. Boucher, J., Bova, C., Sullivan-

Bolyai, S., Theroux, R., Klar, R., 

Terrien, J. & Kaufman, D. 

CINAHL Manuell sökning   3. Brajtman, S.  

CINAHL Palliative care in 

the home AND 

next of kin  

Peer reviewed,  

2000-2013, 

English language 

7 4. Brobäck, G. & Berterö, C. 

CINAHL Manuell sökning   5. Dosser, I. & Kennedy, C. 

CINAHL Manuell sökning   6. Ferrell, B., Ervin, K., Smith, S., 

Marek, T. & Melancon, C.    

CINAHL  

 

Palliative care 

AND 

Family members 

AND 

Nursing AND 

Support 

Peer reviewed,  

2000-2013, 

English language 

34 7. Henriksson, A., Ternestedt, B-M. 

& Andershed, B. 

CINAHL Palliative care 

AND relative 

AND support  

Peer reviewed, 

2000-2013 

English language 

49 8. Hudson, P.  

PubMed,  Palliative AND 

palliative care 

unit AND 

relatives AND 

support 

2000-2013, 

Nursing journal,  

English language 

55 9. Perreault, A., Fothergill-

Bourbonnais, F. & Fiset, V. 

CINAHL Manuell sökning   10. Saunders, M.  

CINAHL Palliatve care 

AND families 

AND supporting 

Peer reviewed,  

2000-2013, 

English language 

53 11. Wilkes, L., White, K. & 

O´Riordan, L.   

CINAHL 

 

Support AND 

Next of kin 

Peer reviewed,  

2000-2013, 

English language 

78 12. Williams, B-R., Lewis, D., 

Burgio, K. & Goode, P. 

PubMed,  Palliative care, 

AND palliative 

care unit AND, 

family AND 

support 

2000-2013, 

Nursing journals, 

English language 

54 13. Wong, M-S. & Chan, S 
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Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Andersson, M., 

Ekwall, A., 

Hallberg, I. & 

Edberg, A-K.  

The 

experience of 

being next of 

kin to an older 

person in the 

last phase of 

life. 

2010, Sverige, Palliative 

and Supportive Care. 

Undersöka erfarenheten av att 

vara närstående till en äldre 

person i livets slutskede.    

Kvalitativ metod, narrativa 

ljudinspelade intervjuer. 

Närstående blev intervjuade 

efter att deras familjemedlem 

avlidit. Studien innefattade 17 

deltagare varav 11 kvinnor och 

6 män. Intervjuerna 

transkriberades. Materialet 

analyserades enligt kvalitativ 

innehållsanalys.  

Resultatet visade ett övergripande tema där den 

närstående beskrevs som den hängivna 

följeslagaren, sedan följde fem subteman.  

 Deltagare beskrev upplevelsen av att 

ständigt leva i skuggan av döden.  

 Upplevelsen av att anpassa sin vardag 

efter den döende personens behov.  

 Deltagare upplevde ett stort ansvar för 

den döende personen  

 Om bristande stöd från 

sjukvårdsystemet, en ständigt 

pågående kamp för närstående.  

 Behovet av att få stöd från personer i 

sin närhet. 

 

Boucher, J., Bova, 

C., Sullivan-

Bolyai, S., 

Theroux, R., Klar, 

R., Terrien, J. & 

Kaufman, D. 

Next of Kin´s 

Perspectives 

of End-of-Life 

Care. 

2010, USA, Journal of 

Hospice and Palliative 

Nursing. 

Beskriva närstående positiva 

och negativa erfarenheter av 

vård i livets slut.  

Kvalitativ deskriptiv metod 

användes för att motverka 

författarnas egen tolkning. 

Studie var en del av en större 

undersökning. Deltagarna 

svarade på en öppen fråga i en 

enkät. I studien deltog 186 

närstående, 106 kvinnor, 80 

män. Deltagarnas svar 

transkriberades och 

analyserades enligt kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Resultatet visade två teman och tre subteman. 

 Deltagarnas upplevelse av stödjande 

kommunikation och icke-verbal 

kommunikation.  

 Familjens värderingar, dessa innefattade:  

 Upplevelse av en stödjande miljö 

som försäkrade en god död präglad 

av värdighet och respekt. 

 Önskan om att vara närvarande vid 

dödsfallet, samt om upplevelsen av 

att få stöd i detta.  

 Närstående upplever det vara 

stödjande att bli sedd av 

vårdpersonalen.  
Brajtman, S. 

 

Helping the 

family 

2005, Israel, Journal of 

Hospice and Palliative 

Att undersöka och beskriva 

hur terminal rastlöshet hos 

Kvalitativ metod. 

Fenomenologisk ansats. Fokus 

Resultatet delades in i fem teman. 

 Deltagare upplevde att det var smärtsamt 
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through the 

experience of 

terminal 

restlessness. 

 

 

 

Nursing. 

 

 

 

 

 

 

patienten påverkar de 

närstående. 

 

 

 

 

 

grupper. Semistrukturerade 

individuella intervjuer med 20 

närstående som förlorat sin 

anhörig som haft terminal 

rastlöshet, på palliativ 

vårdavdelning. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades. 

 

 

 

att se den anhörige lida, det gjorde även att 

de närstående led. 

 De upplevde ett behov av att få stöd i att 

kunna kommunicera med deras anhörige 

fram till att denne avled. 

 De upplevde delade känslor om hur den 

anhörige skulle medicineras. 

 De uppgav ett behov av information. 

 De uppskattade när sjuksköterskor var 

professionella och respektfulla. 

Brobäck, G. & 

Berterö, C.   

How next of 

kin experience 

palliative care 

of relatives at 

home. 

 

2003, Sverige, European 

Journal of Cancer Care. 

Identifiera och beskriva 

närståendes erfarenheter av 

palliativ vård i hemmet. 

Kvalitativ metod. Intervjuer 

med öppna frågor. Urvalet 

gjordes bland närstående till 

patienter i palliativ 

hemsjukvård. Studien 

innefattade 6 deltagare, 4 

kvinnor och 2 män.  

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Studiens 

material analyserades enligt 

Giorgis fenomenologiska 

metod. 

Resultatet visade fem teman.  

 Närstående beskrev svårigheter med 

att vårda en familjemedlem.  

 Positiva och negativa aspekter av 

deras medvetenhet om den döende 

personens sjukdomstillstånd.  

 Närstående berättade om behovet att 

bli sedd och att få emotionellt stöd av 

vårdpersonalen.  

 Om emotionell påverkan av att vårda 

en anhörig.  

 Närstående beskrev upplevelsen av att 

känna sig otillräcklig. 

Dosser, I. & 

Kennedy, C. 

 

Family 

careers’ 

experiences of 

support at the 

end of life: 

careers’ and 

health 

professionals' 

views. 

 

2012, Skottland, 

International Journal of 

Palliative Nursing. 

 

Att undersöka stödet som ges 

till närstående då deras 

anhörige vårdas på 

akutavdelning. 

Kvalitativ metod. 

Fokusgrupper. Individuella 

semistrukturerade intervjuer. 

Deltagare var 13 närstående 

som förlorat en anhörig på 

akutavdelning och 28 

sjuksköterskor. Intervjuer 

spelades in och transkriberades. 

Sedan analyserades texten med 

innehållsanalys. 

 

 

 

Deltagare upplevde ett behov av praktiskt och 

emotionellt stöd. De utryckte även att de 

upplevde att det fanns en brist i 

kommunikationen mellan dem och 

vårdpersonalen. Kommunikationen upplevdes 

vara viktig för att vården skulle ske på ett 

värdigt och respektfullt sätt.  

Ferrell, B., Ervin, 

K., Smith, S., 

Family 

perspectives 

2002, USA, Cancer 

Practice. 

Undersöka livskvalitet hos 

närstående som vårdar 

Studiens material består av 

1100 texter skrivna av 

Deltagarna fokuserade på att beskriva 

psykologiska, social och spirituella aspekter av 
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Marek, T. & 

Melancon, C.  

 

of ovarian 

Cancer. 

 

 familjemedlemmar med 

Ovarial cancer i hemmet, för 

att kunna identifiera deras 

behov av stöd. 

 

närstående som vårdat personer 

med Ovarial cancer i hemmet. 

Texterna kom från ett 

internationellt nyhetsbrev som 

är ämnat för dem som har 

Ovarial cancer, eller är 

närstående till någon med 

sjukdomen. Författarna 

analyserade meningsfulla 

kommentarer i breven med 

hjälp av innehållsanalys. 

deras erfarenheter. Det framkom att deltagarna 

hade låg livskvalitet då de upplevde känslor 

som brist på kontroll och hjälplöshet. De fick 

inte det stöd som de behövde och de upplevde 

att de var isolerade och hade ångest. De fann 

dock styrka i deras tro och bön detta bidrog till 

att de kunna finna ett meningsskapande. 

 

 

Henriksson, A., 

Benzein, E., 

Ternestedt, B-M. & 

Andershed, B. 

Meeting needs 

of family 

members of 

persons with 

life-

threatening 

illness: A 

support 

program 

during 

ongoing 

palliative care. 

2011, Sverige, Palliative 

and Supportive Care. 

Beskriva erfarenheter av att 

vara med i en stödgrupp hos 

familjemedlemmar till 

personer med livshotande 

sjukdom.   

Kvalitativ deskriptiv metod. 

Urval för studien gjordes ur sex 

befintliga stödgrupper. 

Släktskap genom blodsband 

krävdes inte för att få vara med 

i dessa grupper. 29 deltagare 

intervjuades via telefon, 18 

kvinnor och 11 män. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Materialet 

analyserades enligt kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultatet innefattade tre kategorier som visade 

närståendes erfarenheter av stöd, detta utifrån 

deras deltagande i en stödgrupp.  

 Deltagare upplevde det som stödjande 

att innehållet väl stämde överens med 

aktuella situationer från deras dagliga 

liv.  

 Deltagare upplevde stöd i att 

strukturen gav dem möjlighet att 

etablera relationer med andra 

närstående i liknande situationer. 

 De beskrev även positiva erfarenheter 

av gruppens öppna attityd, vilket 

bidrog till en stödjande atmosfär. 

Hudson, P. How Well Do 

Family 

Caregivers 

Cope after 

Caring for a 

Relative with 

Advanced 

Disease and 

How Can 

Health 

Professionals 

Enhance their 

Support? 

2006, Australien, Journal 

of Palliative Medicine. 

Att undersöka hur närstående 

som vårdar en familjemedlem 

i hemmet upplever det vara att 

förlora sin familjemedlem, 

samt att mäta hur väl de 

klarade av den svåra 

situationen. Även att 

undersöka vilka strategier från 

vårdpersonalen som de 

närstående upplevde vara 

stödjande för dem i 

förberedelsen och efter de att 

deras familjemedlem avlidit. 

Kvalitativ och kvantitativ 

metod. Strukturerade intervjuer. 

Deltagare var 73 

närståendevårdare till patienter 

som dött av cancer i hemmet. 
69% kvinnor 31% män. 

Intervjuerna skedde minst 6 

veckor efter dödsfallet. 

Sedan användes en deskriptiv 

statistisk metod för att analysera 

datan. Innehållsanalys. 

7% av de närstående upplevde traumatisk sorg. 

Flera närstående upplevde att de kunde hantera 

dödsfallet bra och kunde se något positivt ur 

upplevelsen. De närstående beskrev hur viktigt 

det var att få förståelig information för att 

kunna förbereda sig inför den svåra situation 

som väntade. 

 

Perreault, A., The 2004, Kanada, Beskriva erfarenheter hos Kvalitativ metod. Resultat visade fyra teman. 
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Fothergill-

Bourbonnais, F. & 

Fiset, V. 

experience of 

family 

members 

caring for a 

dying loved 

one. 

International Journal of 

Palliative Nursing. 

närstående av att vårda en 

döende familjemedlem i 

hemmet.  

Fenomenologisk ansats enligt 

Heideggerian. Intervjuer med 

öppna frågor. 6 närstående 

intervjuades: 2 män, 3 kvinnor 

och en syster till patienterna. 

Intervjuerna gjordes när 

patienten fortfarande levde, en 

uppföljande intervju gjordes 8-

12 månader efter deras död. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. 

En hermeneutisk analys gjordes 

av materialet.  

 Deltagare beskrev sin vårdande 

funktion, samt betydelsen av socialt 

stöd från familj och vänner.  

 Deltagare beskrev sina praktiska 

uppgifter, samt påfrestningar och 

svårigheter med den vårdande 

funktionen.  

 Närstående upplevd en känsla av 

hjälplöshet, och att familjen 

påverkades av situationen. 

 Deltagare upplevde svårigheter med 

att flytta sin anhörige från hemmet till 

en palliativ vårdavdelning, samt hur 

denna flytt påverkade dem. 

 

Saunders, M. 

 

 

 

Perspectives 

From Family 

Caregivers 

Receiving 

Home 

Nursing.  Support: Findings from a qualitative study of home care patients with heart failure 

2012, Kanada, Home 

Healthcare Nurse. 

Att beskriva 

närståendevårdares 

upplevelser av att vårda en 

familjemedlem med 

hjärtsjukdom i hemmet. 

 

Kvalitativ metod. 

Datainsamlingen skedde genom 

intervjuer. 11 deltagare som 

vårdade en anhörig i palliativt 

skede med hjärtsjukdom i 

hemmet.  Intervjuerna spelades 

in och transkriberades. Sedan 

analyserades texten enligt 

”Line-by-line” för att finna 

koder och kategorier. 

Resultatet presenterades i 7 teman  

 Deltagare ansåg det vara viktigt att få hjälp 

av andra familjemedlemmar. 

 De fann stort stöd i sjuksköterskan från 

hemsjukvården.  

 Många deltagare hade något slags problem 

med hälsan.  

 De vände sig till religion och bön för att få 

stöd i att klara av situationen.  

 Deltagare upplevde det vara viktigt att det 

var samma sjuksköterskor som kom till 

dem regelbundet. 

 Deltagare ansåg det vara problematiskt då 

patienten måste till sjukhus, de ansåg att 

det var mycket viktigt att patienten fick 

vara kvar i hemmet.  

 De uppgav att de hade lite tid för sig 

själva. 

Wilkes, L., White, 

K & O´Riordan, L. 

Empowerment 

Through 

Information: 

Supporting 

Rural 

2000, Australien, 

Australian Journal of 

Rural Health. 

Att undersöka behovet av stöd 

hos närstående som vårdar en 

familjemedlem i palliativt 

skede i hemmet. 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade individuella 

intervjuer med 19 familjer med 

en anhörig som vårdas palliativt 

i hemmet på landsbygden. 

Det framkom att information var den typ av 

stöd deltagarna ansåg vara allra viktigast för att 

de skulle klara av att vårda den anhörige. 

Informationen som ges bör vara 

individanpassad och ta hänsyn till att 
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Families of 

Oncology 

Patients in 

Palliative 

Care. rural families of oncology patients in palliative care. Australian Journal of Rural Health, 8,  41-46. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Sedan lästes 

texten ”line-by-line” och sedan 

kodades materialet. Koderna 

delades in i teman och 

subteman. 

familjemedlemmarna ibland befinner sig på 

olika stadier beroende på hur sjukdomen 

utvecklar sig. Bristande stöd skapade en 

problematik för de närstående.  

Williams, B-R., 

Lewis, D., Burgio, 

K. & Goode, P. 

Wrapped in 

Their Arms. 

2012, USA, Journal of 

Hospice & Palliative 

Nursing. 

Att utforska uppfattningen av 

hur sjuksköterskan stödjer och 

underlättar familjens närvaro, 

detta under vård i livet slut, 

vid dödstillfället och när 

personen avlidit.  

 

Djupgående intervjuer, öppna 

frågor samt stängda frågor 

användes. Deltagarna blev 

intervjuade vid ett tillfälle. 

Studien innefattade 78 deltagare 

varav 78% var kvinnor, 22% 

var män.  Ljudinspelad 

intervjun transkriberades. 

Innehållsanalys gjordes av 

materialet för att undersöka 

studiens syfte.  

 

 

Resultatet presenterades i fem teman.  

 Deltagare upplevde att sjuksköterskan var 

ett viktigt stöd för dem, detta för att de 

skulle få tillgång till information.  

 Deltagare beskrev hur de upplevde det 

vara stödjande att sjuksköterskan hjälpte 

dem att hantera situationen, detta genom 

att visa dem uppmärksamhet.  

 Närstående uppskattade att sjuksköterskan 

visade medkänsla och inkluderade dem i 

vården.  

 Sjuksköterskan beskrevs underlätta för 

den närståendes sista tid med sin anhörige.  

 Deltagare beskrev att det var viktigt för 

dem att sjuksköterskan behandlade 

patienten med respekt och värdighet. 

Wong, M-S. & 

Chan, S. 

The 

experiences of 

Chinese 

family 

members of 

terminally ill 

patients-a 

qualitative 

study. 

2007, Kina, Journal of 

Clinical Nursing. 

Att beskriva närståendes 

upplevelser av att ha en 

anhörig i palliativt skede som 

vårdas på palliativ avdelning. 

 

Kvalitativ metod. Colaizzi´s 

fenomenologiska metod. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Deltagare var 20 närstående till 

patienter i ett palliativ skede. 

Intervjuerna skedde 6 veckor 

efter det att deras anhörig hade 

avlidit på den palliativa 

vårdavdelningen. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades 

sedan. 

De närstående upplevde att det var viktigt att 

sjuksköterskan gav dem emotionellt och 

informellt stöd, då de närstående upplevde 

känslor som ilska, sorg och hjälplöshet. Detta 

allra mest under patientens första tid på den 

palliativa avdelningen.  

Det ansågs vara viktigt att få vara hos patienten 

under döendeprocessen. Det upplevdes vara 

viktigt att sjuksköterskan gav dem stöd i detta. 

 

 

 


