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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Inom palliativ vård är sjuksköterskans uppgift inte enbart riktad åt att vårda 

patienten utan även i allra högsta grad att skapa förtroendefulla relationer till 

de närstående. Närstående har en viktig funktion då många personer som 

befinner sig i livets slutskede har en önskan om att få dö i hemmet. Detta 

kan innebära en stor påfrestning för de närstående och sjuksköterskan har 

därmed som uppgift att även stödja dem. 

Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av relationen till närstående som 

vårdar en familjemedlem inom palliativ vård. 

Metod: En litteraturöversikt har genomförts, där tio artiklar har inkluderats i 

resultatet. Artiklarna har analyserats utifrån likheter och skillnader med hjälp 

av färgkodning som sedan bildade underlaget för resultatets teman. 

Resultat: Resultatet presenterades i form av fem teman: Att balansera mellan närhet 

och distans, Att inneha kommunikationsfärdigheter, Att vara uppmärksam 

och lyhörd, Att skapa förtroende och trygghet, Att ge närståendevårdare 

information. Benämningen på dessa teman visade på de aspekter som 

sjuksköterskan menade var viktiga för att relationen med närstående skulle 

främjas. 

Diskussion: Resultatet har diskuterats med hjälp av Andersheds teori om delaktighet i 

ljuset – delaktighet i mörkret samt konsensusbegreppet vårdande. Aspekter 

som berördes i diskussionen var hur sjuksköterskan kan främja relationen 

med närstående samt att sjuksköterskan har ett ansvar att, med sin 

kompetens, säkerhetsställa att vårdrelationen med närstående förblir 

vårdande.  

Nyckelord: Sjuksköterskans perspektiv, närstående, palliativ vård, relationer. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Abstract 

 

Background: Within the palliative care the role of the nurse is not only to give support to 

the patient but also to establish trusting relationships with the family. Many 

individuals wish to die at home and family members therefore have an 

important function. This could involve a great burden for the family and the 

nurse’s role is then to support them. 

Aim: The aim was to explore nurses’ experiences of the relationship to the family 

caregiver within palliative care. 

Method: The method consisted of a literature review, where ten articles were 

included. The data were analysed based on similarity and differences in 

content, which then formed the basis of the themes presented in the results.  

Results: The result was based on five themes: To balance between becoming close 

and keeping a distance, To possess communication skills, Being attentive 

and perceptive, To build faith and security and To provide information to 

the family caregiver. The titles of these themes indicated which aspects 

nurses found important in promoting the relationship to the family caregiver. 

Discussion: The result was discussed based on Andershed’s theory of involvement in the 

light - involvement in the dark. Aspects addressed in the discussion were 

how the nurse can promote the relationship with the family caregiver as well 

as the nurse’s responsibility to assure that the relationship with the family 

remains caring. 

Keywords: Nurse perspective, family caregiver, palliative care, professional family-

relations 
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Inledning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning inom palliativ vård kom vi i kontakt med många 

närstående. Vi blev medvetna om att det är viktigt att se de närstående som en del av 

helhetssynen på patienten samt att skapa förutsättningar för att de närstående blir delaktiga i 

vården av patienten. Den palliativa vården omfattar således inte bara vård till patienten utan 

en väsentlig del av sjuksköterskans roll inkluderar också att etablera en relation till de 

närstående, fortsättningsvis i detta arbete kommer vårdrelationen med närstående benämnas 

som relationen. Inom den palliativa hemsjukvården mötte vi tillsammans med sjuksköterskan 

närstående som vårdade en patient, och vi noterade att de bar ett stort ansvar och vi upplevde 

att behovet av stöd var påtagligt. För att få mer kunskap om detta vill vi i denna 

litteraturöversikt undersöka sjuksköterskors erfarenheter av relationen till de närstående som 

vårdar en familjemedlem inom palliativ vård.  

 

Bakgrund  

Palliativ vård 

Att lindra lidande och främja välbefinnande är det övergripande målet inom vården men inom 

palliativ vård har det ett särskilt fokus som grundar sig på ett förhållningssätt där helhetssynen 

på människan är centralt (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2014; Socialstyrelsen, 2013). 

Jakobsson, Andersson och Öhlén (2014) menar att palliativ vård omfattar en helhetsvård där 

både patient och närstående ska ingå ända fram till döden. Världshälsoorganisationen (WHO) 

definition av palliativ vård är: 

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för 

patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt, 

bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem 

som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom (http://www.nrpv.se/vad-ar-

palliativ-vard/). 

 Enligt Socialstyrelsen (2001) ska en god palliativ vård utgå från fyra hörnstenar vilka är: 

god symtomkontroll; samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag; god kommunikation med 

patient och dennes närstående; samt stöd till närstående under sjukdomens förlopp och efter 

dödsfallet. Dessa fyra hörnstenar vilar på människovärdesprincipen och WHO:s definition av 

palliativ vård. Människovärdesprincipen innebär att alla människor har lika värde och samma 

rättigheter oavsett personliga egenskaper och roller i samhället (Werntoft, 2014). Den andra 

hörnstenen där närståendestöd ingår är en viktig och nödvändig del av vården (Strang, 2012). 

Om närstående får stöd kan det bidra till att de känner sig trygga och orkar då ge mer stöd till 
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patienten. Den svåra situationen kan också orsaka både fysiska och psykiska påfrestningar för 

den närstående och därför är stödet av stor betydelse.  

 

Vårdformer inom palliativ vård  

I Sverige avlider mer än 90 000 personer varje år och allt fler dödsfall sker i hemmen 

(Socialstyrelsen, 2006). Den palliativa vården kan idag erbjudas i hemmet, i ett vård- och 

omsorgsboende, på ett särskilt boende, på ett sjukhus eller på en palliativ enhet, ett s.k. 

hospice (http://www.nrpv.se/vad-ar-palliativ-vard/). I en intervjustudie tillfrågades personer i 

åldern 65 år eller äldre var de skulle vilja tillbringa sin sista tid i livet (Fried, van Doorn, 

O’Leary, Tinetti & Drickamer, 1999). Av de 275 personer som deltog i studien svarade 48 % 

att de skulle vilja tillbringa denna tid på sjukhus och 43 % skulle vilja vara hemma. De 

faktorer som påverkade valet av vårdform var t.ex. tillgången till fungerande stöd, 

tillgänglighet av kvalificerad personal, sjukdomsförloppet, samt de närståendes inställning 

och situation. I en studie av Tang (2003), där deltagarna var patienter med cancer inom 

palliativ vård, rapporterade majoriteten (87,2 %) att de helst skulle vilja dö hemma om det var 

möjligt. De faktorer de tog hänsyn till när de uttryckte var de önskade dö var i linje med 

studien av Fried et al. (1999) där t.ex. närståendes tillgänglighet och förmåga att ta hand om 

patienten var en av aspekterna patienterna tog med i beaktning. 

 Hospicemodellen har som idé spritt sig till alla världsdelar i flertal olika 

organisationsformer (Eckerdal, 2012). Det som skiljer hospice från vanliga 

sjukhusavdelningar är att prästen finns med i teamet och alla erbjuds möjligheten att få träffa 

prästen samt att hens närvaro ofta ger närstående stöd under livets slutskede. Några av 

grundmomenten inom hospicerörelsen är t.ex. helhetssynen på patienten och de närstående 

och bemötande av existentiella frågor kring döendet. Volontärer är vanligt förekommande 

inom hospiceverksamheter och de flesta volontärer är närstående vilka är delaktiga i 

omvårdnaden av patienten. Utbredningen av hospice är begränsad och av alla dödsfall är det 

en liten del som inträffar på hospice och skälet anses vara av psykologisk natur. Många 

palliativa patienter vill inte vårdas på en enhet där det är uppenbart att livet lider mot sitt slut.  

     En annan palliativ vårdform är hemsjukvård som Socialstyrelsen definierar enligt följande: 

”hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad eller motsvarande och där ansvaret för de 

medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden” (Socialstyrelsen, 2008, s.14). I studien 

av Fried et al. (1999) visade resultatet att de som ville vårdas hemma förklarade att orsaken 

var att de önskade vara tillsammans med sina närstående så mycket som möjligt. Men de 

patienterna oroade sig över var att de skulle belasta sina närstående och de befarade att de 

http://www.nrpv.se/vad-ar-palliativ-vard/)
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närstående inte skulle klara av att ge patienten den omvårdnad som krävdes. Hemsjukvård är 

ett positivt alternativ för de patienter som föredrar att vårdas i hemmet och i Sverige sker en 

del av den specialiserade palliativa vården inom avancerad sjukvård i hemmet, med dygnet-

runt-vård (Beck-Friis & Jakobsson, 2012; Eckerdal, 2012). Möjligheterna till avancerad 

medicinsk hjälp i hemmet har också ökat de senaste 30 åren. För att en palliativ hemsjukvård 

ska fungera krävs det teamarbete dygnet runt inklusive läkarinsatser, vård med kontinuitet och 

en väl fungerande kommunikation mellan patient, personal och närstående samt att de 

närstående får stöd. Utvecklingen inom den palliativa vården riktar sig mot att god palliativ 

vård ska kunna erbjudas var än patienten befinner sig, om de så må vara i hemmet, på 

sjukhuset eller inom olika vårdboenden (Eckerdal, 2012). 

 

Sjuksköterskans roll  

Att jobba som sjuksköterska inom palliativ vård kräver att sjuksköterskan besitter specifika 

kunskaper för att kunna möta patienten och de närstående (Friedrichsen, 2012). Att skapa 

förtroendefulla relationer är en betydelsefull funktion och sjuksköterskan ska i största möjliga 

mån agera i patientens och de närståendes intressen. Att bygga relationer handlar bland annat 

om sjuksköterskans förmåga och vilja att sätta sig in i patientens och de närståendes situation 

samt knyta ett band med dessa. I en studie av Bergdahl, Wikström och Andershed (2007) 

framkom det att sjuksköterskor inom palliativ vård behöver vara lyhörda gentemot 

vårdtagarens behov samt inneha en förmåga att se den unika personen oavsett omständigheter 

för att klara av sitt arbete. Vidare visade studien att sjuksköterskorna behövde ha god 

självkännedom och att de måste kunna lita på sin kliniska blick i olika situationer. I studien 

framkom det även att sjuksköterskor som väljer att jobba inom palliativ vård ofta drivs av 

viljan att göra gott för vårdtagaren. 

    Sjuksköterskans stödjande funktionen kan yttra sig på många sätt, t.ex. genom att 

underlätta, uppmuntra och vara närvarande (Friedrichsen, 2012). Att underlätta kan innebära 

att delge sin kunskap och erfarenhet t.ex. genom att ge information som är anpassad till 

patientens och den närståendes nivå. Att stödja genom att uppmuntra är också en betydelsefull 

uppgift för sjuksköterskan där strävan är att kunna se och hitta positiva aspekter i patientens 

och den närståendes liv. Det handlar ofta om att ta reda på patientens intressen och önskningar 

och därmed hitta resurser hos patienten eller närstående för att kunna förverkliga dessa. En 

betydelsefull aspekt av sjuksköterskans roll är att synliggöra den närstående och bekräfta de 

insatser som hen utför. Att vara närvarande är en ovärderlig del av den stödjande funktionen 
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och behöver ibland endast betyda en fysisk närvaro utan ord eller aktiva handlingar. Närvaron 

kan bestå av att bara vara, utan att egentligen göra något som syns för omgivningen men med 

full koncentration, förståelse och uppmärksamhet. 

 

Närstående i palliativ vård 

Enligt Socialstyrelsens termbank definieras närstående som: en person som den enskilde anser 

sig ha en nära relation till (http://termbank.socialstyrelsen.se/showterm.php?fTid=272).  

 I Sverige har det blivit allt mer vanligt att närstående tar på sig rollen att vårda en sjuk 

familjemedlem och majoriteten av dessa närstående är äldre personer som ofta har egna 

krämpor och sjukdomar (Erlingsson, 2012). Beslutet att vårda som närstående är oftast en 

oreflekterad handling som uppkommer naturligt och är grundad i kärleken för en 

medmänniska. Att vårda en familjemedlem eller annan individ som står en nära kan innebära 

en stor och tung börda med stress, sömnlöshet, utmattning, depression och oro vilket kan leda 

till försämrad hälsa, detta har därmed lett till att närståendes hälsa har fått uppmärksamhet de 

senaste åren. Om det går så pass långt att närstående inte orkar längre får detta inte bara 

konsekvenser för den närstående utan också den sjuke och för resten av familjen.  

I en studie av Linderholm och Friedrichsen (2010) menar närstående att det var bortom 

diskussion ifall de skulle vårda sin sjuka familjemedlem eller ej då det sågs som en skyldighet 

och moralisk plikt inte bara från den sjukas sida utan också från vårdteamet. Närstående som 

vårdar har visat känslor av tvivel, oro, maktlöshet och en osäkerhet på hur de skulle kunna 

klara av situationen. De har också beskrivit att allt vårdrelaterat fokus låg på patienten. Det 

var därför avgörande att ha en bra relation till sjuksköterskorna eftersom de var först då de 

upplevde att de blev involverade i vården och att sjuksköterskorna såg dem samt genuint 

lyssnade på dem.   

     I en rapport av WHO (2011) konstateras att tillgängligheten av närstående som vårdar är 

avgörande för om patienter inom palliativ vård ska kunna vårdas i hemmet och att de ska 

kunna dö i hemmet om de önskar. I vissa länder i Europa är det norm att speciellt kvinnor ska 

vårda sina äldre familjemedlemmar i hemmet men familjer blir också mindre i storlek och 

många medelålderskvinnor arbetar heltid. Trots betydelsen av närståendes insats är 

stödinsatserna för närstående få. WHO (2011) menar att de faktorer som påverkar närståendes 

förmåga att hantera deras roll behöver belysas. Detta för att, bland andra, sjuksköterskor ska 

kunna avlasta och stödja dessa i sin roll.   
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Relationen mellan närstående och sjuksköterskan 

Upplevelsen av ömsesidighet har en stor betydelse för närstående (Erlingsson, 2012). Deras 

upplevelser av ömsesidighet i mötet med vårdpersonal, eller brist på ömsesidighet, påverkar 

hur utfallet av mötet blir. Resultatet av mötet kan vara skäl till om närstående accepterar hjälp 

och bibehåller sin hälsa eller om de avsäger sig assistans och istället riskerar att drabbas av 

utbrändhet. Mötet beskrivs utifrån ett vårdande i ömsesidighet, vilket handlar om att finna 

mening och att vårda i en ömsesidig relation i samhörighet med patienten, med andra 

familjemedlemmar eller med professionell stödpersonal samt att bli sedd i sin roll som 

närstående. Ett möte kan även innebära att den närståendes hälsa påverkas vilket då beskrivs 

som ett vårdande i isolering som kan uppstå när ömsesidighet saknas och när de närstående 

upplever att hen står helt utan stöd. Det är därför av stor vikt att personal inom vård och 

omsorg tar reda på om närstående upplever ömsesidighet i vårdande situationer och de 

konsekvenser som kan uppstå om ömsesidighet saknas. Erlingsson (2012) menar att det också 

är viktigt att ta reda på vilka föreställningar den närstående har om den egna rollen.  

 

Problemformulering  

Inom palliativ vård är det sjuksköterskans roll att tillgodose behoven hos både patienten och 

de närstående. Att möta patienten och närstående på hospice eller i hemmiljö kan innebära att 

närstående är involverade i patientens vård och detta kräver att sjuksköterskan har en stor 

lyhördhet. Att välja att bli en närstående som vårdar är för många en självklar handling men 

på grund av de känslomässiga banden mellan parterna är beslutet inte alltid välgrundat. Det 

kan innebära att närstående inte är införstådda med vad rollen innebär och konsekvenserna av 

detta kan leda till försämrad hälsa på grund av den tunga bördan. Sjuksköterskornas roll är att 

vara tillgänglig och stödja närstående i deras svåra situation. Sjuksköterskans perspektiv 

behöver belysas för att förstå deras erfarenheter av relationer med närstående. I brist på denna 

förståelse riskeras viktig kunskap om sjuksköterskans upplevelse av vårdandet i relationen att 

gå förlorad som skulle kunna vara avgörande i främjandet av närståendes välbefinnande. 

 

Syfte 

Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av relationen till närstående som vårdar en 

familjemedlem inom palliativ vård. 
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Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt har författarna tillämpat ”Delaktighet i ljuset – delaktighet i 

mörkret”, en teori om delaktighet och utanförskap som har kopplats till konsensusbegreppet 

vårdande. Konsensusbegreppet vårdande har kopplats till teorin eftersom delaktighet innebär 

att den närstående är inkluderad i vården och är då ett villkor för ett gott vårdande medan 

utanförskap medför att den närstående är exkluderad och leder därmed till det motsatta.  

 

”Delaktighet i ljuset – delaktighet i mörkret”, en teori om delaktighet och 

utanförskap  

I ett flertal studier har patienters, närståendes och vårdpersonalens vårdande samt delaktighet 

studerats där ett antal olika begrepp har vuxit fram som har organiserats i en teori (Andershed, 

2013). Närståendes delaktighet har åskådliggjorts genom begreppen att veta, att vara och att 

göra (Andershed, 1998). Att veta omfattas av både den närståendes och patientens strävan att 

få kunskap om och öka förståelsen för situationen. Kunskap som bidrar med att närstående 

kan begripa och hantera det som sker. Att vara inbegriper behovet av närvaro och att ge stöd 

där patientens och de närståendes existentiella behov står i fokus. Att göra innefattar de 

aktiviteter som den närstående hjälper patienten med, ofta handlar det om basal omvårdnad. 

Här ingår även de vårdaktiviteter som vårdpersonal tidigare utförde. 

     Delaktighet i ljuset, ett av två huvudantaganden inom teorin, innebär att närstående har 

tillräcklig kunskap för att kunna vara delaktig i vårdandet på det sätt de önskar och det 

ökar känslan av meningsfull delaktighet (Andershed, 1998; Andershed, 2013). Personens 

känsla av sammanhang och sjukdomsförloppets utsträckning är två begrepp som har betydelse 

för teorin och bidrar till att den närstående ska kunna begripa, hantera och känna mening. Det 

begrepp som dock har störst betydelse för teorin är personalens förhållningssätt eftersom 

patienten och de närstående ofta blir beroende av vårdpersonal. Det är av stor vikt att 

personalen har ett förhållningssätt där de bemöter patient och närstående med respekt, 

öppenhet och uppriktighet samt att de är bekräftande och har en vilja till samarbete. 

Samspelet mellan närstående och den professionella vården kan bidra till ett främjande av 

patientens och den närståendes livskvalitet och öka upplevelserna av meningsfullt vårdande 

samt öka förutsättningarna för en god död. Sammanfattningsvis, det som bör främja 

delaktighet i ljuset är en stark känsla av sammanhang, goda resurser, ett tillräckligt långt 

sjukdomsförlopp och personalens positiva förhållningssätt (Andershed, 1998). 
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     Delaktighet i mörkret, det andra huvudantagandet i teorin, involverar både delaktighet och 

utanförskap (Andershed, 1998; Andershed, 2013). Utanförskap innebär att patienten och/eller 

den närstående exkluderas från den professionella vården trots sin delaktighet i det informella 

vårdandet. I dessa situationer kan patienten och/eller de närstående uppleva att de inte är 

informerade, sedda eller bekräftade av vårdpersonalen. Ett utanförskap kan föranleda 

upplevelse av mindre meningsfullhet, en sämre död och ett svårare sorgearbete. Ett mycket 

snabbt sjukdomsförlopp kan också inverka på upplevelsen av delaktighet i mörkret där den 

närstående inte får adekvat information för att nå insikt. En annan aspekt är att en svagare 

känsla av sammanhang kan minska tilltron till sig själv vilket kan bidra till att färre frågor 

ställs till vårdpersonal. Sammanfattningsvis, det som bidrar till delaktighet i mörkret bör 

således vara en svag känsla av sammanhang, brist på andra resurser, ett alltför snabbt 

sjukdomsförlopp och avsaknad av personalens positiva förhållningssätt (Andershed, 1998). 

Den teoretiska utgångspunkten kommer användas i resultatdiskussionen.  

 

Metod  

Författarna har genomfört en litteraturöversikt vilket innebär att skapa en översikt över det 

nuvarande kunskapsläget inom ett visst kunskapsfält (Friberg, 2012a). Det innebar att ta reda 

på befintlig forskning för att få en uppfattning om det nuvarande kunskapsläget.  

  

Datainsamling  

De databaser som har ansetts lämpliga att söka artiklar i var Cinahl och PubMed eftersom 

dessa två databaser har en stor mängd vetenskapliga artiklar inom aktuellt område. Svenska 

MeSH har använts för att finna lämpliga översättningar på sökord och dessa har sedan 

tillämpats i fritextsökningarna. De sökord som användes i en första sökning var: Palliative 

care, family caregiver och nurs*. Sammanlagt i de två databaserna hittades nio artiklar och 

för att hitta fler artiklar utökade författarna sökorden med terminal care, end of life care, 

professional- family relations, caregiver*, carer*. Med dessa sökord hittades ytterligare en 

artikel samt samtliga av de nio redan funna artiklarna. Boolesk sökteknik har tillämpats, vilket 

har som syfte att bestämma vilket samband de olika sökorden ska ha till varandra (Östlundh, 

2012). För att bestämma sambandet användes AND och OR för att komma så nära det 

angivna ämnet som möjligt. Trunkering (*) i slutet av ordet användes för att få träffar på det 

valda ordets olika böjningsformer.  
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Urval 

Följande begränsningar har tillämpas i sökningarna: Peer reviewed då denna begränsning ger 

enbart träffar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Vidare användes begränsningarna 

language: Swedish och English samt en tidsbegränsning som sträckte sig från 2006 till april 

2016. Detta för att avgränsa sökresultatets omfång men också för ett aktuellt urval. För att 

hitta lämpliga artiklar utifrån resultatet tillämpades Fribergs (2012a) analysmetod vilket 

innebar att abstrakten lästes först för att få en övergripande bild av artikelns resultat och för 

att säkerställa att den gav svar på syftet. Vid funnen intressant artikel läste författarna först 

igenom artikeln enskilt. Artiklarna lästes och bearbetades sedan gemensamt av författarna för 

att en djupare bild skulle skapas av artikelns innehåll. De tio artiklar som inkluderades i denna 

litteraturöversikt och därmed svarade på uppsatsens syfte redovisas i sökmatrisen i bilaga 1 

och har sammanfattats i bilaga 2.  

 

Analys 

Analysen gjordes med Fribergs (2012a) analysmetod som ledstjärna. Författarna läste igenom 

artiklarna med ett så öppet och kritiskt förhållningssätt som möjligt, detta för att inte på 

förhand låta sig styras av förutfattade meningar och kunskaper. Text som svarade på 

uppsatsens syfte markerades och sammanfattades därefter. Sammanfattningarna gjordes för 

att skapa en översikt över innehållet i de olika artiklarna. Friberg (2012a) beskriver att detta 

kan fungera som en slags validering för att säkerställa att det väsentliga i artikelns innehåll 

har uppfattats och dokumenterats. När sammanställningen hade gjorts identifierades likheter 

och skillnader i artiklarnas resultat. Innehåll som hade samma innebörd sorterades och 

kodades med olika färger som sedan resulterade i olika teman.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetikens huvudsyfte är att inte utsätta människor för fysisk, psykisk obehag eller 

skada (Olsson & Sörensen, 2011). Vid en litteraturöversikt är det därför väsentligt att endast 

inkludera artiklar som visar att etiska överväganden har gjorts eller att de har fått tillstånd från 

en etisk kommitté eftersom detta ökar det vetenskapliga värdet på en artikel (Forsberg & 

Wengström, 2008, refererad i Wallengren & Henricson, 2012). Därför inkluderades endast 

artiklar som har gjort dessa överväganden. Det togs även hänsyn till eventuella etiska frågor 

som kan uppstå när språkförbistringar kan ske genom att artiklarna först lästes enskilt för att 

sedan diskuteras tillsammans (Kjellström, 2012).  
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Resultat  

Resultatet presenteras i form av fem teman: Att balansera mellan närhet och distans, Att 

inneha kommunikationsfärdigheter, Att vara uppmärksam och lyhörd, Att skapa förtroende 

och trygghet och Att ge närstående information. 

 

Att balansera mellan närhet och distans  

Sjuksköterskor inom palliativ hemsjukvård talade om en balansgång mellan att skapa och 

bevara nära relationer till närstående samtidigt som en viss distans krävdes för att skydda sig 

själva (Funk, Stajduhdar & Purkis, 2010; Stajduhar, Funk, Roberts, McLeod et al., 2011; 

Stoltz, Lindholm, Udén & Willman, 2006). Studiedeltagarna betonade vikten av att etablera 

goda relationer med närstående men vissa sjuksköterskor hade en tendens att skydda sig 

själva från att komma för nära. Sjuksköterskor i studierna av Stajduhar, Funk, Roberts, 

McLeod et al. (2011) och Stajduhar, Funk, Roberts, Cloutier-Fisher et al. (2011) hade ett 

behov av att styra relationerna på grund av personliga känslor som kunde utvecklas i 

förhållandet med närstående. De talade om att dessa känslor behövde kontrolleras för att 

upprätthålla deras välbefinnande, objektivitet och professionalitet. Sjuksköterskorna menade 

att för mycket personligt engagemang kunde mynna ut i att närstående begärde mer än 

behovet krävde. Enligt sjuksköterskor i studien av Funk et al. (2010) och Stajduhar, Funk, 

Roberts, McLeod et al. (2011) kunde konsekvensen bli att sjuksköterskor inte hade förmågan 

att säga nej och det kunde t.ex. handla om att sjuksköterskan gav ut sitt privata 

telefonnummer eller besökte familjen på fritiden. Dessutom påtalade deltagarna i studien av 

Stajduhar, Funk, Roberts, McLeod et al. (2011) att allt för nära relationer med närstående 

kunde förblinda sjuksköterskan och hen kunde därmed bli utsatt för manipulation. I studien av 

Stoltz et al. (2006) underströk sjuksköterskorna att nyckeln till god vård inom palliativ 

hemsjukvård var att lära känna de närstående. Några sjuksköterskor upplevde dock att vissa 

närstående saknade tillit till sjuksköterskan eller att de inte var redo att knyta an till 

sjuksköterskan och till följd av detta ville de inte ta emot hjälp. Därmed uppstod en ofrivillig 

distans i deras relation vilket då blev en bromskloss i sjuksköterskornas vårdande. 

Målsättningen var att etablera en relation med närstående men sjuksköterskorna talade också 

om att behålla en viss distans genom att balansera mellan att komma nära närstående och att 

komma för nära. Sjuksköterskorna var noga med att inte involvera sig i familjens 

angelägenheter samt att inte ta på sig familjens sorg. En strategi som vissa sjuksköterskor 

använde sig av var att inte tränga sig på för att upprätthålla goda relationer (Funk et al., 2010). 

Sjuksköterskorna menade att de inte ville vara för pådrivande med risk för att bli avvisade. Ett 
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exempel är när närstående ville göra saker på “sitt sätt” fast det inte var förenligt med 

sjuksköterskans åsikter men istället för att uttrycka sina synpunkter var sjuksköterskan öppen 

och lyssnade på de närstående.  

  

Att inneha kommunikationsfärdigheter 

Hur sjuksköterskor kommunicerade hade en inverkan på hur relationen med närstående 

utvecklades samt närståendes upplevelse av stöd (Cloyes, Berry, Reblin, Clayton & Ellington, 

2012; Dosser & Kennedy, 2014). Deltagarna i studien av Dosser och Kennedy (2014) deltog i 

ett utbildningsprogram för att främja närståendes känsla av stöd genom förbättrad 

kommunikation med sjuksköterskorna. Några sjuksköterskor belyste att efter 

utbildningsprogrammet upplevde de ett ökat självförtroende och de kände sig mer trygga med 

att närma sig och tala till närstående. En sjuksköterska beskrev att innan utbildningen brukade 

hon bara fokusera på patientens välbefinnande och undvek att involvera sig i närståendes 

situation för att sjuksköterskan kändes sig obekväm. Under utbildningen fick 

sjuksköterskorna öva på att använda ord som t.ex. “död” i konversationer med närstående, 

tidigare hade sjuksköterskorna istället använt sig av orden “gått bort” eller liknande för att de 

ansåg att det var för hårt att använda ordet “död”. Men efter utbildningen hade 

sjuksköterskorna lärt sig att det inte var orden i sig, utan hur de sades som hade betydelse. 

Sjuksköterskorna påtalade att reflektion skapade en självmedvetenhet hos dem, vilket gav 

dem en röst som bidrog till att de kände ett förtroende för sig själva och på så sätt mer 

effektivt kunde stödja närstående. I studien av Cloyes et al. (2012) framkom det att 

sjuksköterskor med en så kallad främjande kommunikationsstil hade förmågan att kunna kliva 

in i en hemmiljö, som är både personlig och privat, och samtidigt kunna knyta an till 

närstående. Dessa rutinerade sjuksköterskor använde ett uttrycksfullt och känslomässigt språk 

och gav närstående utrymme att prata samt att sjuksköterskornas språkbruk var anpassat efter 

närståendes behov. Sjuksköterskans sätt att kommunicera innebar att stödja, underlätta, skapa 

band, att vara uppmärksam och bekräfta. För att skapa ett band med närstående använde 

sjuksköterskorna ord som var både positivt och negativt värdeladdade vilket var en medveten 

handling som minskade det psykologiska avståndet mellan sjuksköterskan och närstående. I 

studien uttryckte sjuksköterskorna att det mest primära i bemötandet inom vård i hemmiljö 

var att ha en förmåga att anpassa kommunikationsstilen efter närståendes behov. 

Sjuksköterskorna påtalade att mellanmänskliga kommunikationsfärdigheter behövde 

utvecklas och att de behövde öva på att i stunden reflektera över samspelet med närstående.  
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Att vara uppmärksam och lyhörd  

För att en värdefull relation skulle kunna skapas var det väsentligt att sjuksköterskorna hade 

ett observant och lyhört förhållningssätt gentemot de närstående (Cloyes et al., 2014; Lau, 

Masin-Peters, Berdes & Ong, 2010; Stajduhar, Funk, Roberts, McLeod et al., 2011; Stoltz et 

al., 2006). I främjandet av relationen mellan närstående och sjuksköterska var det viktigt att 

sjuksköterskorna var observanta på tecken av behov hos närstående. Det underlättade om 

sjuksköterskan kände de närstående väl eftersom sjuksköterskan då lättare kunde urskilja 

behov hos närstående som annars kanske hade gått obemärkt förbi (Stajduhar, Funk, Roberts, 

McLeod et al., 2011; Stoltz et al., 2006). Sjuksköterskan behövde också besitta ett mod för att 

kunna ta initiativ till t.ex. svåra samtal där de hade förmågan att lyssna och tillåta tysta pauser 

samt att också vara observant på indikationer om ett samtal behövde uppföljning (Stoltz et al., 

2006). I hemsjukvård menade sjuksköterskorna att det var viktigt att lära sig hur de skulle 

bete sig och agera när de besökte en familj (Cloyes et al., 2014; Lau et al., 2010; Stoltz et al., 

2006). Det handlade om att kunna anpassa sig till varje situation och att förstå att alla 

närstående är unika och att detta var något som sjuksköterskan behövde ta hänsyn till i sitt 

vårdande (Lau et al., 2010). I de fall när närstående hade ett stort kontrollbehov balanserade 

sjuksköterskorna mellan att ge efter för kontrollbehovet men samtidigt också kunna 

uppmärksamma när det var lämpligt att sätta stopp och då istället utföra en uppgift 

tillsammans med den närstående (Cloyes et al., 2014). Inom palliativ hemsjukvård betraktade 

sjuksköterskor hemmet som ett privat utrymme och något som var heligt (Lau et al., 2010; 

Stoltz et al., 2006). Därför var det viktigt att ta de tog hänsyn till familjens integritet inom 

deras hem vilket lätt kunde äventyras av vårdutrustning och de ständiga besöken av 

vårdpersonal. Sjuksköterskor ansåg också att det var värdefullt att bli medveten om familjens 

rutiner och beteenden. 

Att skapa förtroende och trygghet 

Hur sjuksköterskorna bemötte närstående påverkade hur förtroendet formades (Cloyes et al., 

2014; Funk et al., 2010; Stajduhar, Funk, Roberts, McLeod et al., 2011; Stoltz et al., 2006). 

När det ömsesidiga förtroendet hade etablerats ansåg sjuksköterskor att närståendes 

självständighet skulle främjas samt att deras insatser skulle bekräftas. Sjuksköterskorna 

behövde vara fördomsfria, empatiska, ha självförtroende samt vara sociala för att skapa 

förutsättningar i att etablera relationer med närstående (Stajduhar, Funk, Roberts, McLeod et 

al., 2011). Enligt sjuksköterskornas upplevelser började närstående öppna sig och ställa frågor 

först när förtroendet var på plats (Stoltz et al., 2006). Sjuksköterskans uppgift var att lyssna 
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utan att döma med målet att närstående kände sig trygga med att dela med sig av sina känslor 

såsom ångest, uppgivenhet, oro, ilska och även tabubelagda känslor där de t.ex. uttryckte att 

de önskade att patienten snart skulle dö. Sjuksköterskorna i studien av Stajduhar, Funk, 

Roberts, McLeod et al. (2011) poängterade att en tillitsfull relation främjade att den 

närstående lättare berättade om hur hen har det. En indikation på att närstående kände 

förtroende för sjuksköterskorna var att de var mer benägna att ringa vid behov och de tog 

emot hjälp när det erbjöds. Sjuksköterskor i studien av Stajduhar, Funk, Roberts, Cloutier-

Fisher et al. (2011) såg att ett etablerat förtroende påverkade samspelet mellan 

sjuksköterskorna och närstående vilket innebar att färre konflikter uppstod. Vissa 

sjuksköterskor schemalade t.o.m. tid för att etablera relationer och detta gynnade grundandet 

av förtroende. Sjuksköterskorna i studien av Stoltz et al. (2006) påtalade att det var viktigt att 

närstående kände att sjuksköterskorna alltid fanns till hands för att hjälpa dem att hantera 

olika situationer. De uttryckte frustration när närstående saknade förtroende för dem. Enligt 

sjuksköterskor kunde bristfälligt förtroende bero på närståendes upplevelser av att 

sjuksköterskor inte uppfyllde de förväntningar som de hade på vårdkvalitet och vårdnivå 

(Stajduhar, Funk, Roberts, McLeod et al., 2011).  

     När ett förtroende hade etablerats mellan närstående och sjuksköterskor påtalade 

sjuksköterskor i ett flertal studier att de inte ville att familjen skulle vara helt beroende av 

sjuksköterskan (Funk et al., 2010; Stajduhar, Funk, Wolse et al., 2011; Stoltz et al., 2006). 

Därmed främjades närståendes självständighet genom att sjuksköterskorna lärde dem att 

utföra vissa omvårdnadsuppgifter och målsättningen var att närstående skulle känna sig 

trygga med uppgifterna och att de kunde lita på deras egna förmågor. Som ett led i att 

förstärka den närståendes funktion beskrev sjuksköterskorna att närstående själva avgjorde 

vilka omvårdnadsuppgifter de var kapabla till att utföra samt att sjuksköterskorna gav dem 

komplimanger för deras insatser eftersom detta gav dem kraft att fortsätta vårda patienterna 

(Cloyes et al., 2014; Stajduhar, Funk, Wolse et al., 2011; Stoltz et al., 2006). 

Sjuksköterskorna angav att de också hade ett behov av att få återkoppling för deras insatser 

som sjuksköterska. Att få uppskattning var något som stärkte sjuksköterskorna i deras arbete 

och om de inte fick något erkännande uttryckte sjuksköterskorna en känsla av att inte bli 

uppmärksammad. 

 

Att ge närstående information  

Sjuksköterskan hade en viktig roll i att förmedla information till närstående vilket främjade 

deras delaktighet i omvårdnaden av patienten (Cloyes et al., 2014; Funk et al., 2010; 
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Stajduhar, Funk, Wolse et al., 2011; Stoltz et al., 2006; Sutherland, Ward-Griffin, McWilliam 

och Stajduhar, 2015). Olika aspekter påverkade närståendes förmåga att tillgodose sig 

informationen och där bland annat sjuksköterskans inställning till könsroller inverkade.   

I en studie av Cloyes et al. (2014) urskiljde sjuksköterskorna att det största behovet hos 

närstående var att få information. Sjuksköterskorna förknippade närståendes behov av 

information med att främja deras delaktighet i omvårdnaden av patienten. Därför ansåg 

sjuksköterskorna att undervisning till närstående var en viktig del av sjuksköterskans roll. 

Som en del av främjandet av delaktighet var det enligt sjuksköterskorna också av stor 

betydelse att involvera närstående i vårdplaneringen och i den beslutsfattande processen 

(Funk et al., 2010; Stajduhar, Funk, Wolse et al., 2011; Stoltz et al., 2006). Tidsbristen i att ge 

stöd och utbilda närstående var dock en aspekt som sjuksköterskorna beskrev som vanligt 

förekommande. Sjuksköterskorna var noga med att säkerställa att närstående var tillräckligt 

mogna att ta emot information (Cloyes et al., 2014; Funk et al., 2010; Stajduhar, Funk, Wolse 

et al., 2011). Det var viktigt att inte "driva på" viss information om de misstänkte att familjen 

inte var mottaglig eller om de inte skulle uppskatta informationen. Mängden och innehållet av 

information ansåg sjuksköterskorna att det behövde individanpassas efter närståendes 

situation. Sjuksköterskorna menade att deras bedömning av närståendes beredskap 

förhindrade att de eventuellt skulle bli överväldigade av situationen och gå händelserna i 

förväg.  

     I studien av Cloyes et al. (2014) talade ett flertal sjuksköterskor om att närståendes ovilja 

att ge efter för deras behov av kontroll styrde deras förmåga att ta till sig information. 

Sjuksköterskor upplevde att ha kontroll var en stor fråga för många närstående och att inte 

vilja släppa taget om kontrollen. Vidare upplevde en del sjuksköterskor att det var svårt att 

acceptera närståendes behov av kontroll. Det kunde handla om sjuksköterskors 

evidensbaserade insatser och undervisning där närstående motsatte sig aktiviteter. Det största 

problemet var dock, enligt vissa sjuksköterskor, när någon från vårdteamet trodde sig veta vad 

som är bäst för den närstående och var i och med det inte lyhörd inför den närståendes behov.  

 Sjuksköterskorna i studien av Cloyes et al. (2014)  menade också att det var en absolut 

nödvändighet, ur ett etiskt och moraliskt perspektiv, att vara ärlig och uppriktig gällande 

sjukdomens utveckling och dödsförloppet. En vanlig situation var att närstående levde i 

förnekelse gällande patientens sjukdomsutveckling, vilket sjuksköterskorna upplevde som en 

svår situation då detta hindrade dem från att ge patienten den omvårdnad som hen behövde 

samt att en god relation mellan sjuksköterskan och den närstående lätt förhindrades. På grund 

av knappa resurser framkom det i en studie av Sutherland, Ward-Griffin, McWilliam och 
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Stajduhar (2015) att sjuksköterskor tenderade att överlåta omvårdnadsuppgifter mer frekvent 

till kvinnliga närstående än till manliga. Några sjuksköterskor beskrev att kvinnliga 

närstående hade en naturlig läggning för omvårdnad och framställde kvinnor som mer 

hängivna och omhändertagande än män. Därför ansåg sjuksköterskorna att kvinnliga 

närstående lättare accepterade delegering och upplärning av omvårdnadsuppgifter. 

Sjuksköterskorna uttryckte att deras förväntningar på manliga närstående var mer av praktisk 

karaktär t.ex. att inhandla läkemedel etcetera. I studien uttryckte dock sjuksköterskorna att de 

var könsneutrala i deras strategi när de värvade närstående för att delta i omvårdnaden. 

 

Diskussion 

I metoddiskussionen har litteraturöversiktens arbetsgång diskuterats och utvärderats avseende 

datainsamling, urval och analys (Friberg, 2012b). I resultatdiskussionen har författarna 

diskuterat kring litteraturöversiktens resultat med stöd av den teoretiska utgångspunkten, 

bakgrund samt ny litteratur och forskning.  

Metoddiskussion 

Målet med litteraturöversikten var att skapa en överblick över det aktuella kunskapsläget. 

Metoden var lämplig och ändamålsenlig för att tillräckligt kunskapsunderlag hittades som 

besvarade syftet i litteraturöversikten (Friberg, 2012b). Vi upplevde dock att det fanns få 

studier som beskrevs utifrån sjuksköterskans perspektiv och det var därför svårt att hitta 

studier som uppfyllde vårt syfte. I sökprocessen laborerade vi med olika söktekniker och blev 

medvetna om att forskningen var begränsad. Därför valde vi en bred fritextsökning vilket gav 

omfattande träffar i Pubmed vilket kan till synes verka oöverkomligt men med hänsyn till 

forskningsläget ansågs det vara nödvändigt att granska den långa träfflistan. En annan aspekt 

var att artiklarnas rubriker inte alltid gav oss en tydlig bild om informanterna i studien var 

sjuksköterskor med påföljden att vi kan ha förbisett relevanta artiklar trots att vi ansåg oss 

vara grundliga i vårt förfarande. Trots detta ledde våra sökningar i databaserna CINAHL och 

PUBMED till att vi hittade tillfredsställande resultatartiklar. Användandet av endast två 

databaser kan dock innebära en risk att relevanta artiklar går förlorade. I vår litteraturöversikt 

är resultatartiklarna till största del från Nordamerika vilket innebär att vi inte är insatta i 

strukturen av deras sjukvårdssystem och därför kan det finnas en risk att delar av resultatet 

inte är tillämpbara i Sverige. Å andra sidan ser vi att artiklar från andra länder också kan vara 

en styrka eftersom studier med ett annat ursprung än Sverige kan bredda sjuksköterskors 

perspektiv med nya infallsvinklar vilka eventuellt sjuksköterskor i Sverige inte är medvetna 
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om vilket därmed kan fördjupa deras kunskap. Alla artiklar var skrivna på engelska vilket inte 

är vårt modersmål och detta skulle därför kunna leda till feltolkningar och felaktiga 

översättningar av texterna. För att upprätthålla bästa möjliga kvalitet i litteraturöversikten 

läste vi artiklarna med stor noggrannhet och diskuterade sinsemellan innehåll samt vokabulär. 

Alla resultatartiklar var av kvalitativ design, förutom en som hade en mixad metod, vilket 

skulle kunna förklaras med att vi önskade belysa sjuksköterskors perspektiv och erfarenheter. 

På grund av den kvalitativa karaktären av vår litteraturöversikt behövde vi vara medvetna om 

vår förförståelse vilket kunde påverka analysarbetet (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Vi delade 

med oss av varandras erfarenheter från tidigare verksamhetsförlagd utbildning och 

reflekterade över de aspekter vi trodde eventuellt skulle kunna påverka vår analys. Detta 

skapade goda förutsättningar för att vara öppen och följsam med texterna som vi fördjupade 

oss i. Samarbetet har fungerat friktionsfritt och vi har haft en öppen samt respektfull relation 

där vi har delat med oss av varandras tankar, synpunkter och erfarenheter. Vår åldersskillnad 

på cirka 20 år har vi sett som en fördel eftersom våra diskussioner har präglats av synvinklar 

från två generationer.  

Resultatdiskussion  

Resultatet visade på att en betydelsefull aspekt i sjuksköterskans relation till de närstående var 

att ge information vilket främjade den närståendes delaktighet i omvårdnaden av patienten. 

Begreppet att veta, som är en komponent av delaktighet i ljuset – delaktighet i mörkret, anses 

vara en förutsättning för att den närstående ska känna sig delaktig i vården av patienten 

(Andershed, 1998). Vetandet ger den närstående möjlighet att själv välja vilken 

vårdomfattning hen önskar engagera sig i vilket då ökar känslan av meningsfull delaktighet 

och bidrar till en starkare känsla av sammanhang, vilket stämmer överens med resultatet där 

det framkom att sjuksköterskor förstod att tillgodose närståendes behov av information 

främjade deras delaktighet. De närstående som är välinformerade hyser en stark tilltro till sina 

egna resurser och har även ett förtroende för sjuksköterskan vilket innebär att närstående utan 

tvekan frågar sjuksköterskan när behov av information uppstår. Resultatet visade också på att 

närstående först behövde etablera ett förtroende med sjuksköterskan innan de efterfrågade 

information. I studien av McGrath (2001) framkom det att tillgänglighet av information 

ansågs vara en betydande aspekt för att närstående skulle veta vilka frågor de behövde ställa 

för att förstå situationen. Vidare ansåg närstående i en studie av Lundberg, Olsson och Fürst 

(2013) att det var ett stödjande samspel att få uppriktig information och det skapade en känsla 

av trygghet för de närstående.  
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I sjuksköterskans roll att delge information framkom det i resultatet att undervisning var en 

betydelsefull uppgift för sjuksköterskan. Undervisning till närstående möjliggjorde att de 

närstående blev involverade i omvårdnaden av patienten vilket begreppet att göra beskriver 

(Andershed, 1998). En närstående som har fått tillfredsställande information och undervisning 

kan ses som en närstående som är delaktig i ljuset. Ovan kan jämföras med Erlingssons 

(2012) begrepp, vårdandet i ömsesidighet, som beskrivs i bakgrunden där samspelet mellan 

sjuksköterska och närstående handlar om en ömsesidig relation samt att öka förutsättningar 

till att uppleva meningsfullhet. När de närstående har fått tillförlitlig information gällande 

patientens sjukdomsförlopp anses de närstående vara delaktiga i ljuset (Andershed, 1998). 

Sjuksköterskan förmedlar informationen på ett öppet och uppriktigt sätt med respekt för 

närståendes situation vilket stämmer överens med resultatet där sjuksköterskor talade om 

vikten av att vara ärlig. Sjuksköterskans humanistiska förhållningssätt anses minska risken för 

delaktighet i mörkret. I vårt resultat framkom det dock att närstående ibland levde i förnekelse 

trots att de hade fått uppriktig information om patientens sjukdomstillstånd. Antagligen kan 

då närstående uppleva delaktighet i mörkret trots att sjuksköterskan har som målsättning att 

den närstående ska nå insikt genom att förmedla sanningsenlig information. Detta kan leda till 

att de närstående erfar ett ofrivilligt utanförskap vilket kan resultera i ett svårare sorgearbete i 

framtiden. Det framkom i studien av Wallerstedt och Andershed (2007) att sjuksköterskan 

också kan uppleva ett utanförskap trots ambitionen att göra sig delaktig för att möjliggöra god 

vård. Brist på tid och resurser var också något som påtalades vilket inverkade negativt på 

personalens vilja och avsikt att vara delaktiga vilket därmed bedömdes orsaka en sämre 

vårdkvalitet. Resultatet i vår litteraturöversikt visade också på att sjuksköterskor ansåg att 

tidsbrist var ett hinder i att undervisa de närstående och att ge tillfredsställande stöd vilket var 

i linje med resultatet i studien av Ward-Griffin och McKeever (2000) där sjuksköterskor 

upplevde att tiden inte räckte till för att interagera med närstående.  

Enligt vår teoretiska utgångspunkt ökar sjuksköterskors möjligheter till delaktighet i 

familjens situation när de bemöter patienten och närstående med respekt, öppenhet, 

uppriktighet, ett bekräftande förhållningssätt och samverkan, vilka alla är utmärkande 

kvaliteter som sammanfattar innebörden av delaktighet i ljuset (Andershed, 1998). 

Sjuksköterskan gör sig delaktig och möter patienten och deras närstående utifrån där de 

befinner sig. Detta förhållningssätt speglar vårt resultat där sjuksköterskor talade om att 

individanpassa informationen efter den närståendes situation och att vara intuitiv i sitt 

bemötande. Vårt resultat kan stödjas av Friedrichen (2012) som menar att sjuksköterskan ska 

underlätta för den närstående och ge information som är anpassad efter den närståendes 
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utgångsläge. I de fall när sjuksköterskor tror sig veta bäst och bestämmer, vilket enligt vårt 

resultat var ett problem, kan detta föranleda ett vårdande som präglas av delaktighet i mörkret 

(Andershed, 2013). De kvaliteter hos sjuksköterskor som sammanfattar delaktighet i mörkret 

är slutenhet, bristande uppriktighet, undvikande, ignorerande, bristande samverkan samt 

respektlöshet (Andershed, 1998). Detta kan kopplas till Erlingssons (2012) begrepp, vårdande 

i isolering, där ömsesidighet saknas i relationen.      

Ett annat exempel från litteraturöversiktens resultat som kan tolkas som delaktighet i 

mörkret innebar att sjuksköterskorna balanserade mellan att kunna bevara en nära relation 

med den närstående samtidigt som hen upplevde att en viss distans behövdes för att skydda 

sig själv. Denna balansgång kan dock tänkas vara hårfin då sjuksköterskans och den 

närståendes referensram om hur mycket närhet och distans som bör innefatta i relationen kan 

skilja sig åt. Det kan därmed uppstå ett utanförskap för de närstående där de blir ställda åt 

sidan för den professionella vården trots att de är delaktiga i vårdandet, de är med andra ord 

både delaktiga och utanför på en och samma gång (Andershed, 2013). De närstående hamnar 

därmed i delaktighet i mörkret som kantas av oro, osäkerhet och en känsla av att inte vara 

informerade, sedda eller bekräftade. Sjuksköterskans förhållningssätt är således en viktig 

komponent då den närstående är beroende av sjuksköterskan för att kunna utföra den 

omvårdnad som är nödvändig. Detta kan relateras till Linderholm och Friedrichsen (2010) där 

de närstående menade att de var först när relationen till sjuksköterskan var god som de 

upplevde att de blev involverade i vården och att sjuksköterskorna genuint såg och lyssnade 

på dem. I en studie av James, Andershed och Ternestedt (2009) beskriver flera närstående att 

de kände sig dåligt informerade eller att de fick vilseledd information samt att vissa 

sjuksköterskor var respektlösa och oförstående inför deras situation. Dessa känslor ledde till 

att närstående upplevde maktlöshet i situationen och en ständig oro inför patienten. Det kan 

tänkas att närstående upplevde dessa känslor på grund av att sjuksköterskor misslyckades med 

att balansera mellan närhet och distans i relationen och att följden kunde innebära att 

närstående hamnade i en delaktighet i mörkret.  

Vidare visade vårt resultat också att några sjuksköterskor upplevde att vissa närstående inte 

hade tillit till dem vilket kunde härledas till att de närstående inte var redo att ännu knyta an 

till sjuksköterskan. Detta gjorde att en ofrivillig distans uppkom i relationen vilket då också 

kan ses som en delaktighet i mörkret även om den troligen är ofrivillig. I en studie av Ward-

Griffin, McWilliam och Oudshoorn (2012) framkom det att de sjuksköterskor som hade en 

vilja att etablera kontakt med de närstående som medmänniskor bidrog med att utveckla deras 

relation och kontakten innebar ett känslomässigt band mellan sjuksköterska och närstående 
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vilket då kan ses som ett främjande av delaktighet i ljuset. Vissa sjuksköterskor hade dock en 

tendens att skydda sig själva från att komma allt för nära och fokuserade mer på den fysiska 

omvårdnaden av patienten än de emotionella och spirituella aspekterna inom palliativ vård 

vilket då kan tänkas leda till delaktighet i mörkret för de närstående. 

I resultatet poängterades betydelsen av sjuksköterskans förmåga att vara intuitiv, följsam 

och att se varje närstående som en individ med olika behov. Att kunna fånga upp hur den 

andra har det och att ge ett gensvar, både i hållning och handling, är betydande i en vårdande 

relation (Wiklund Gustin, 2015). Detta kan relateras till studien av Bergdahl, Wikström och 

Andershed (2007) som visade vikten av att sjuksköterskan är inkännande inför personens 

behov och att hen ser den närstående som en unik person. 

Resultatet i vår litteraturöversikt framhöll också att en tillitsfull relation främjade den 

närstående att känna sig trygg med att prata om sina känslor. För att skapa en trygg 

vårdrelation är sjuksköterskans medkänsla en viktig del i det mellanmänskliga samspelet 

(Wiklund Gustin, 2015). I vårt resultat framkom det att empati var en egenskap som ansågs 

vara avgörande i etablerandet av en god relation mellan sjuksköterskor och närstående. 

Empati är något som ofta betonas inom vårdandet och är centralt för sjuksköterskans 

professionella hållning (Wiklund Gustin, 2015). I likhet med vårt resultat menar Friedrichsen 

(2012) att sjuksköterskans inlevelseförmåga är en avgörande faktor i relationsskapandet. För 

att skapa förutsättningar för den närstående att uppleva hälsa i dennes utsatta situation kan 

sjuksköterskans empatiska bemötande vara en bidragande faktor. Detta resonemang kan 

jämföras med resultatet i studien av Lundberg, Olsson och Fürst (2013) där närstående 

framhöll att de upplevde ett välbefinnande när sjuksköterskor visade empati och tog sig tid för 

samtal.  

Resultatet i litteraturöversikten framhöll betydelsen av sjuksköterskans förmåga att 

kommunicera vilket handlade om att våga samtala om det som kändes obekvämt och därmed 

skapades förutsättningar att kunna knyta an till de närstående. Sjuksköterskans samtal och 

närvaro med de närstående kan tänkas främja de närståendes upplevelse av att vara 

tillsammans med patienten. Att vara omfattar närståendes behov av att ge stöd åt patienten 

vilket då kan understödja den närståendes delaktighet i ljuset (Andershed, 2013). Att som 

närstående få ventilera sina tankar om situationen med en sjuksköterska kan förmodligen ge 

den närstående kraft och energi att stödja patienten. 

     Vårdrelationen handlar om att skapa vårdande möten som är både inbjudande och 

berörande (Dahlberg & Segesten, 2010). Med sin kunskap, kompetens och ställning är det 

sjuksköterskans skyldighet att säkerställa att mötet blir vårdande. Öppenhet och följsamhet för 
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individen och dennes livsvärld är av stor betydelse. Ett professionellt vårdande präglas av att 

sjuksköterskan reflekterar över det som händer i relationen. Detta betonades i vårt resultat 

som en uppmaning av sjuksköterskor att öva på att reflektera över samspelet med de 

närstående för att det gynnade sjuksköterskors självmedvetenhet och självförtroende vilket då 

bidrog med att främja sjuksköterskans stöd till närstående. I en litteraturöversikt av 

Andershed (2006) visade resultatet, vilket bekräftar vårt resultat, att det är sjuksköterskans 

ansvar att etablera en förtroendefull relation med de närstående samt att sjuksköterskan är 

lyhörd inför dennes behov av information, kommunikation, undervisning och stöd.  

     

Kliniska implikationer  

Resultatet i litteraturöversikten kan bidra med kunskap till sjuksköterskor inom olika 

palliativa vårdkontexter där närstående som vårdar en familjemedlem är involverade, detta 

eftersom en inblick i sjuksköterskans upplevelse av relationen kan gynna närståendes 

välbefinnande. Kunskap om vilka aspekter som är viktiga i relationen mellan sjuksköterskan 

och den närstående kan hjälpa sjuksköterskan i sitt arbete att främja relationen med den 

närstående. Genom att sjuksköterskan får utbildning i vikten av att t.ex. förse närstående med 

information och uppmuntra delaktighet kan en ömsesidig och tillitsfull relation utvecklas. 

Litteraturöversiktens resultat kan ge sjuksköterskan en uppdatering om det senaste 

kunskapsläget och därmed tillämpa det i sin roll som sjuksköterska inom palliativ vård samt 

eventuellt förbättra och utveckla sitt stöd till den närstående. 

 

Förslag till fortsatt forskning    

Sökningarna i denna litteraturöversikt tydde på att forskning utifrån vårt syfte med 

sjuksköterskans perspektiv som utgångspunkt var få i antal och därav anser vi att mer 

forskning behövs då litteraturöversiktens bakgrund tyder på att de antal patienter som önskar 

dö i hemmet ökar i omfattning. Med detta blir alltfler närstående en del av den palliativa 

vården vilket då även innebär att sjuksköterskans roll fortsättningsvis kommer innefatta ett 

ökat stöd för närstående och kontinuerlig forskning krävs då för att uppdatera kunskapen och 

att främja sjuksköterskans utveckling inom detta område. Vidare är närståendes perspektiv 

tillsynes ett välbeforskat område men för att förstå relationens komplexitet behöver 

sjuksköterskans perspektiv belysas ytterligare för att få en helhetsbild av relationens innebörd.  

 Ytterligare förslag till vidare forskning skulle kunna vara genusrelaterat med inriktning på 

sjuksköterskans upplevelse av relationen till kvinnor som är närstående respektive män som är 

närstående inom palliativ vård. En av våra resultatartiklar berörde detta perspektiv men för att 
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motivera tillämpning av kunskapen i vårdverksamheter anser vi att detta behöver styrkas av 

fler studier. Forskningen skulle kunna bidra med underlag till att sjuksköterskor ska bli 

medvetna om eventuella skillnader i deras bemötande gentemot kvinnliga närstående 

respektive manliga närstående inom palliativ vård.  

 

Slutsats        

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av relationen 

till närstående som vårdar en patient inom palliativ vård. I resultatet framkom det 

komponenter som sjuksköterskor upplevde som viktiga för att kunna främja en god relation 

till de närstående. Att kunna kommunicera på ett sätt som innebar att stödja, underlätta, skapa 

band och att vara bekräftande och uppmärksam gentemot den närstående ansågs vara en 

framgångssaga. Andra komponenter som uppkom var att kunna skapa ett förtroende och en 

känsla av trygghet hos de närstående, att ge information till de närstående ansågs främja deras 

delaktighet och insikt i patientens sjukdomsförlopp. Sjuksköterskor ansåg även att det var 

viktigt att hitta en balans mellan närhet och distans i relation med de närstående för att skydda 

sig själva mot känslor som kunde äventyra deras välbefinnande och professionalitet. 

Resultatet visar på att sjuksköterskans förhållningssätt är avgörande för det ömsesidiga 

samspelet i relationen mellan sjuksköterskan och närstående vilket är en viktig del av 

sjuksköterskans vårdande och främjar därmed närståendes välbefinnande.  
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

CINAHL Fritext: 

Palliative care AND family 

caregiver AND nurs* 
 

272 Peer Reviewed 

 

Language: 

English 

Swedish 

 

Publication dates: 

2006-april 2016 

55 11 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 
 

CINAHL Fritext: 

(palliative care OR end of life 

care OR terminal care) AND 

nurs* AND professional-

family relations AND 

(caregiver* OR carer*) 

113 Peer Reviewed 

 

Language: 

English 

Swedish 

Publication dates:  

2006-april 2016 

30 8  6, 1, 2, 4, 7, 8, 9 

PUBMED Palliative care AND family 

caregiver AND nurs* 

 
 

758 Language: 

English 

Swedish 

Publication dates: 

2006-april 2016 

74 14 · 2, 2, 4, 5, 6, 7, 10 
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Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

PUBMED (palliative care OR end of life 

care OR terminal care) AND 

nurs* AND professional-

family relations AND 

(caregiver* OR carer*)  

134 Language: 

English 

Swedish 

 

Publication dates: 

2006-april 2016 

22 6 2, 3, 4, 5, 7 
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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 

1)  

Cloyes, K.G., 

Carpenter, J.G., 

Berry, P.H., 

Reblin,M.,  Clayton, 

M., och Ellington, L 

 

‘‘A true human 

interaction’’ 

Comparison of 

family caregiver 

and hospice nurse 

perspectives on 

needs of family 

hospice 

caregivers 

 

2014, USA, 

Journal of 

Hospice and 

Palliative 

Nursing 

 

Att utforska om 

närstående upplevde 

att de fick tillräckligt 

med stöd från 

hemsjukvården och 

sjuksköterskorna 

samt vilket slags stöd 

de fick, utifrån 

närståendes 

perspektiv och 

sjuksköterskors 

perspektiv. 

  

Metod: 

En mixad metod med 

fokusgrupper 

Urval:  

4 fokusgrupper med totalt 

14 närstående och totalt 13 

sjuksköterskor. 

Datainsamling:  

Enkät, observation under 

sammankomsten för 

fokusgrupperna där öppna 

frågor ställdes och 

uppföljande frågor 

Analys:  

Kvantitativ data 

analyserades med 

beskrivande statistik. 

Kvalitativ data 

analyserades med 

Grounded Theory induktiv 

analys  

Fyra teman framträdde 

utifrån sjuksköterskans 

perspektiv. Närstående har 

ett behov av information, 

undervisning, ärlighet och 

erkännande. 

Sjuksköterskorna 

identifierade att 

det största behovet hos de 

närstående var att få 

information. 

Sjuksköterskornas bild av 

vilken information 

närstående behövde 

innefattade klinisk status, 

samt resurser och tjänster 

inom hemsjukvården. 

Dessutom ansåg 

sjuksköterskorna att 

behovet av information 

även bestod av att lära 

närstående att utföra vissa 

omvårdnadsuppgifter. 

Sjuksköterskor upplevde att 

närstående behövde ärlighet 

från vårdpersonalen och de 

syftade främst på att vara 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

uppriktig om sjukdomens 

utveckling. Att bekräfta och 

ge närstående 

komplimanger var ett sätt 

att erkänna närstående och 

att stärka närståendes 

funktion. 

 

2) 

Funk, L. M., 

Stajduhar, K.I., 

&  Purkis, M. E. 

 

An exploration of 

empowerment 

discourse within 

home-care 

nurses’ accounts 

of practice 

 

2010, Kanada, 

Nursing 

Inquiry 

 

Att utforska hur 

sjuksköterskor inom 

hemsjukvård tolkar 

patienters och 

närståendes egenmakt 

relaterat till 

sjuksköterskors  

utövande inom 

palliativ vård. 

 

Metod:  

Kvalitativ forskningsmetod 

med analys av sekundär 

data. 

Urval:  

27 sjuksköterskor som 

jobbar inom hemsjukvård 

med inriktning palliativ 

vård 

Datainsamling: Intervjuer 

med öppna frågor 

Analys:  

Etnografisk tolkningsmetod 

och social fenomenologi  

 

 

Inom palliativ vård betonar 

sjuksköterskorna ett 

förhållningssätt som 

handlar om att respektera 

och acceptera familjens 

beslut. Sjuksköterskorna 

talade också om vikten av 

att inte driva på för mycket 

och ta över situationen. Att 

respektera familjens val och 

att ha ett icke-dömande 

förhållningsätt är ett sätt att 

upprätthålla ”personliga- 

professionella” gränser i 

relationen. 

Sjuksköterskorna strävade 

efter att skydda deras 

relationer med närstående 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

genom att inte vara för 

pådrivande med att 

förmedla information.  

Sjuksköterskorna påtalade 

att de inte vill att familjen 

ska vara helt beroende av 

sjuksköterskan.  

 

3)  

Lau, D. T., Masin-

Peters, J., Berdes, C., 

& Ong, M. 
 

 

Perceived barriers 

that impede 

provider relations 

and medication 

delivery: Hospice 

providers’ 

experiences in 

nursing homes 

and private 

homes 

 

2010, USA, 

Journal of 

Palliative 

Medicine 

 

Att undersöka 

barriärer som kan 

hindra vårdaktörers 

relationer och 

medicin leveranser 

till vårdhem och 

privata hem. 

Metod:  

Kvalitativ metod 

Urval:  

14 sjuksköterskor, 4 läkare, 

4 socialarbetare 

Datainsamling: 

Semistrukturerade öppna 

intervjuer  

Analys:  

Kvalitativ data analys  

I hemsjukvård menade 

sjuksköterskorna att det var 

viktigt att lära sig hur de 

skulle bete sig och agera 

när de besökte en familj då 

de ansåg att hemmet var ett 

privat utrymme och något 

som var heligt. Det 

handlade om att kunna 

anpassa sig till varje 

situation och att förstå att 

alla närstående är unika och 

att detta var något som 

sjuksköterskan behövde ta 

hänsyn till i sitt vårdande. 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

4)  

Stajduhar, K. I., Funk, 

L.M., Roberts, D., 

Cloutier-Fisher, D., 

McLeod, B., 

Wilkinson, C., Purkis, 

M. E. 

 

Articulating the 

role of 

relationships in 

access to home 

care nursing  at 

the end of life 

 

2011, Kanada, 

Qualitative 

Health 

Research 

 

Att utforska hur 

sjuksköterskor ser på 

deras relationsarbete 

med närstående och 

hur tillgång till vård 

påverkar relationerna 

mellan 

hemsjukvårds-

sjuksköterskor och 

närstående.  

 

Metod: 

Kvalitativ etnografisk 

studie 

Urval:  
Bestod av två 

sjuksköterskegrupper inom 

hemsjukvård med 

inriktning palliativ vård. 

Grupp ett bestod av 29 

sjuksköterskor och grupp 

två bestod av 27 

sjuksköterskor. 

Datainsamling:  
Formella konversations- 

intervjuer med grupp ett 

och intervjuer med öppna 

frågor med grupp två. 

Analys:  
Fenomenologisk 

hermeneutisk 

tolkningsanalys 

 

I sjuksköterskans yrkesroll 

är det en fin balansgång 

mellan deras önskan att 

bygga och bevara goda 

relationer samtidigt som de 

har ett behov av att sätta 

gränser i relationer med 

patienter och närstående. 

Sjuksköterskorna menade 

att ha god kontakt med 

patienterna och deras 

närstående gynnar 

förutsättningarna i att få 

tillträde till patienterna och 

deras närstående, och den 

andra fördelen bestod av att 

främja patienter och 

närståendes förtroende för 

sjuksköterskorna. Att bli för 

personligt involverad i 

relationerna med patienter 

och närstående kunde 

innebära negativa känslor.  
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

5) 

Stajduhar, K. I., 

Funk, L., Roberts, D., 

McLeod, B., 

Cloutier-Fisher, D., 

Wilkinson, C.,& 

Ellen Purkis, M. 

 

Home care 

nurses’ decisions 

about the need for 

and amount of 

service at the end 

of life 

 

2011, Kanada, 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

 

Att utforska 

sjuksköterskors 

beslutfattande 

gällande patienters 

och familjers behov 

av hjälp inom 

palliativ 

hemsjukvård. 
 

 

Metod:  
Kvalitativ etnografisk 

studie 

Urval:  

29 sjuksköterskor som 

jobbar inom hemsjukvård 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys:  
Etnografisk analysmetod 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relationer med patienter och 

familjer beskrivs utifrån två 

fördelar för sjuksköterskans 

utövande. Dessa fördelar är 

att att lära "känna" patienten 

och familjen och att etablera 

förtroende men även 

gränssättning är viktigt för 

att upprätthålla 

prfissionalitet  



 
 

32 (36) 
 

 

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

6) 

Stajduhar, K. I., 

Funk,L.,  Wolse, F., 

Crooks, V., Roberts, 

D., Williams, A. M., 

Cloutier-Fisher, D., 

& McLeod, B. 

 

Core aspects of 

”empowering” 

caregivers as 

articulated by 

leaders in home 

health care: 

Palliative and 

chronic contexts 

 

2011, Kanada, 

Canadian 

Journal of 

Nursing 

Research 

 

Att utforska hur 

hemsjukvårds ledare 

och managers i 

regionen British 

Columbia tolkar 

begreppet egenmakt  

Metod:  

Kvalitativ tolkande metod  

Urval:  

13 personer med olika 

vårdbakgrunder t.ex. 

sjuksköterskor och  

Datainsamling: 

Djupintervjuer 

Analys:  

Kvalitativ tolkande 

innehållsanalys   

 

 

 

 

 

Sjuksköterskorna främjade 

självständighet, deras 

ambition var att möjliggöra 

för närstående att göra så 

mycket som möjligt på egen 

hand tills att det inte funkar 

längre. Som ett led i att 

förstärka den närståendes 

roll som vårdare och att 

främja delaktighet 

undervisade 

sjuksköterskorna de 

närstående att utföra 

omvårdnadsuppgifter samt 

att förmedla viktig 

information om patientens 

sjukdom.  

7) 

Stoltz, P.,  

Lindholm, M.,  

Udén, G., & Willman, 

A. 
 

 

 

 

 

 

The meaning of 

being supportive 

for family 

caregivers as 

narrated by 

registered nurses 

working in  

 

 

 

 

2006, Sverige, 

Nursing 

Science 

Quarterly 

 

 

 

 

 

 

 

Att belysa betydelsen 

av att vara stödjande 

till närstående som 

vårdar 

familjemedlemmar i 

hemmet utifrån   

sjuksköterskors 

skildringar inom 

palliativ 

hemsjukvård. 
 

Metod: 

Fenomenologisk- 

hermeneutisk metod 

Urval:  

20 sjuksköterskor som 

jobbar inom ASIH.   

Datainsamling: Intervjuer 

Analys:  

Fenomenologisk- 

hermeneutisk 

tolkningsanalys  

I resultatet framkom det att 

etablera en tillitsfull 

relation med närstående var 

av stor betydelse men 

sjuksköterskorna talade 

även om vikten att behålla 

en viss distans för att inte 

komma alltför nära. Att 

vara lyhörd inför 

närståendes behov var 

viktigt samt att 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

 

 

 

 

 

 sjuksköterskan hade en 

förmåga att anpassa sig till 

varje unik situation. Det var 

viktigt för sjuksköterskan 

att ta hänsyn till integriteten 

inom ett hem. Att bekräfta 

den närstående för sina 

insatser som vårdare var av 

stor vikt för att det ansågs 

ge närstående kraft att 

fortsätta vårda en 

familjemedlem. Samt att 

målsättningen var att 

närstående skulle känna sig 

trygga och lita på deras 

egen förmåga. 

Sjuksköterskorna hade 

också ett behov av 

återkoppling för att uppleva 

tillfredsställelse. Ibland 

upplevde sjuksköterskorna 

dilemman när patienters 

och närståendes önskemål 

och behov inte var 

samstämmiga. 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

8) 

Dosser, I & Kennedy, 

C.  

Improving family 

carers’ 

experiences of 

support at the end 

of life by 

enhancing 

communication: 

an action research 

study 

2014. 

Storbritannien, 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing  

Fas 1: Att 

sjuksköterskor skulle 

fånga situationer i 

praktiken, i samband 

med kommunikation, 

och 

reflektera över dem 

under 

utbildningen. 

Fas 2. Att prioritera 

viktiga punkter från 

de analyserade 

uppgifterna som skett 

i  

fas ett och sedan hitta 

en handlingsgrupp 

som kan leda och 

underlätta  

nödvändiga 

ändringar. 

Metod: 

Aktionsforskning 

Urval:  

24 sjuksköterskor på en 

palliativ vårdavdelning 

Datainsamling: Intervjuer, 

ljudinspelningar, reflektion- 

och 

observationsanteckningar 

gjorda av författarna.   

Analys:  

Systematisk analys  

 

Deltagarna i studien deltog i 

ett utbildningsprogram för 

att främja närståendes 

känsla av stöd genom 

förbättrad kommunikation 

med sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna belyste att 

de efter 

utbildningsprogrammet 

upplevde ett ökat 

självförtroende och de 

kände sig mer trygga med 

att närma sig och tala till 

närstående. 

Sjuksköterskorna påtalade 

att reflektion skapade en 

självmedvetenhet hos dem, 

vilket gav dem en röst som 

bidrog till att de kände ett 

förtroende för sig själva och 

på så sätt mer effektivt 

kunde stödja närstående. 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

9) 

Cloyes, K. G., Berry, 

P. H., Reblin, M., 

Clayton, M., & 

Ellington, L. 

 

 

Exploring 

communication 

patterns among 

hospice nurses 

and family 

caregivers 

2012, USA, 

Journal of 

Hospice & 

Palliative 

Nursing 

Att undersöka 

mönster inom vanligt 

förekommande 

samtal mellan 

sjuksköterskor och 

närstående under 

hospice besök. 

 

 

Metod:  

Kvalitativ forskningsmetod 

med analys av sekundär data 

Urval:  

5 sjuksköterskor och 7 

närståendevårdare  

Datainsamling: 

Ljudinspelning 

Analys:  

Kvalitativ innehållsanalys 

De sjuksköterskor som hade 

en så kallad främjande 

kommunikationsstil hade en 

förmåga att kunna kliva in i 

en hemmiljö och knyta an 

till närstående. De använde 

ett uttrycksfullt och 

känslomässigt språk och 

gav de närstående utrymme 

att prata samt att 

sjuksköterskornas 

språkbruk var anpassat efter 

närståendes behov. 

Sjuksköterskans sätt att 

kommunicera innebar att 

stödja, underlätta, skapa 

band, att vara uppmärksam 

och bekräfta. I studien 

uttrycktes att det mest 

primära i bemötandet inom 

vård i 

hemmiljö var att ha en 

förmåga att anpassa 

kommunikationsstilen efter 

närståendes 

behov.   
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

10) 

Sutherland, N., 

Ward-Griffin, C., 

McWilliam, C., &  

Stajduhar, K 

Gendered 

processes in 

hospice palliative 

home care for 

seniors with 

cancer and 

their family 

caregivers 

 

2015, Kanada, 

Qualitative 

Health 

Research  

Att undersöka hur 

och varför 

genusrelationer 

förekommer i 

palliativ hemsjukvård 

 

 

Metod:  
Etnografi 

Urval:  
Sex triader bestående av 

patient, närståendevårdare 

och sjuksköterska varav 2 

sjuksköterskor vårdade mer 

än en patient och därför 

värvades totalt fyra 

sjuksköterskor. 

Datainsamling: Djupgående 

intervjuer och deltagande 

observationer samt 

granskning av journaler.    

Analys:  

Kvalitativ 

observationsanalys  

Det fanns en tendens att 

sjuksköterskor överlät 

omvårdnadsuppgifter oftare 

till kvinnliga närstående än 

till manliga. Det rådde en 

allmän inställning om att 

kvinnor hade en naturlig 

läggning för omvårdnad till 

skillnad från män. Det var 

därför ovanligt att kvinnliga 

närstående nekade att ta 

över vissa 

omvårdnadsuppgifter trots 

att de kanske egentligen 

inte ville. Manliga 

närstående uttryckte tydliga 

gränser för vilken 

omvårdnad de ville delta i. 

Detta tydde på att det fanns 

en bristande förmåga hos 

sjuksköterskorna att 

reflektera över 

könsförhållanden. 

 

 

 


