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Abstrakt 

Palliativ vård avser att förbättra livskvaliteten för patient och närstående 

som lever med obotlig sjukdom. Närstående utgör en fundamental del av 

patientens liv, och finns ofta vid dennes sida när livet går mot sitt slut. 

Det är sålunda viktigt att uppmärksamma närståendes erfarenheter vad 

gäller palliativ vård, då deras upplevelser kan bidra till förbättringar av 

vården. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva närståendes 

upplevelser av palliativ vård i livets slut. En avgränsning gjordes mot 

palliativ vård på institution. Med hjälp av en kvalitativ manifest inne-

hållsanalys analyserades 15 vetenskapliga studier. Analysen resulterade i 

fyra kategorier: god information ökar kunskap och underlättar delaktig-

het; humanism och individuell omvårdnad ger känslor av värdighet; bris-

ter i kompetens och organisation försämrar vårdkvaliteten samt en än-

damålsenlig vårdmiljö bidrar till förhöjd livskvalitet vid livets slut. När-

ståendes upplevelser bör tas tillvara och fungera som en riktlinje i ut-

formningen av en god palliativ vård. De områden som denna litteratur-

studie behandlat utgör fundamentala delar av omvårdnad, vilka bör ut-

vecklas i den palliativa vården.  

 

Nyckelord: närstående, palliativ vård, upplevelser, livets slut, sjukhus-

vård, kvalitativ innehållsanalys  
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När en familjemedlem drabbas av livshotande sjukdom så drabbas också hela familjen av den 

svåra utmaning som detta innebär. För de närstående utgör den förestående döden en djup kris 

(Metha, Cohen & Chan, 2009). Öhman och Söderberg (2004) beskriver hur närstående till 

svårt sjuka personer ofta känner maktlöshet inför det faktum som insjuknandet innebär. När 

en familjemedlem blir sjuk så förändras inte bara den sjukes liv, utan också de närståendes. 

Vidare är skuld, oro, ensamhet och förlust vanliga känslor hos närstående till svårt sjuka per-

soner. Den närstående tvingas ta ansvar och känner ofta att den sjuke är beroende av ens 

hjälp, även om den sjuke är inlagd på sjukhus (Öhman & Söderberg, 2004). De närstående är 

utsatta för en hög grad av osäkerhet vad gäller prognos, omvårdnad och behandling, samtidigt 

som de sörjer den sjuke (Aoun, Kristjanson, Hudson, Currow & Rosenberg, 2005).  

 

Närstående utgör en fundamental del i den sjukes hälsoprocess (Metha et al., 2009), eftersom 

det stöd som närstående utgör för patienten är starkt förknippat med upplevelsen av hälsa 

(Duhamel & Dupuis, 2003). Begreppet närstående definieras ur ett brett perspektiv. Närståen-

de måste inte nödvändigtvis tillhöra familjen, utan närstående innefattar alla som patienten 

anser hör dit. Det kan till exempel inbegripa släkt, partner och vänner, det vill säga de som 

står den sjuke närmast (Metha et al., 2009). De närstående är vanligtvis de som känner patien-

ten allra bäst (Aoun et al., 2005). Trots att vårdpersonal uppmuntras att skapa omvårdnadsin-

terventioner som inkluderar närstående i omvårdnaden så förekommer tillkortakommanden. 

Sjuksköterskor upplever ofta vanmakt inför det lidande de möter hos de närstående (Duhamel 

& Dupuis, 2003). I och med att närstående tenderar, trots den komplicerade situation de be-

finner sig i, att förbises av vårdpersonal så förvandlas de till ”dolda patienter” (Aoun et al., 

2005). Detta är negativt, då exempelvis närståendes stress och missnöje kan påverka patien-

tens upplevelser av hälsa. Det är också negativt sett utifrån det lidande de närstående måste 

genomleva (Duhamel & Dupuis, 2003). För att palliativ vård också till fullo ska omfatta de 

närstående, är det av vikt att veta vilka behov de närstående har av omvårdnad och stöd från 

vårdpersonalen. Fridriksdottir (2006) menar att uppfyllandet av de närståendes omvårdnads-

behov också bör ses som en viktig kvalitetsindikator för den palliativa vården.  

 

Palliativ vård syftar till att förbättra livskvaliteten för patient och närstående som lever med 

livshotande sjukdom. Det innebär en helhetsvård där symtomlindring av fysiska, sociala, psy-

kologiska, andliga och existentiella symtom är centralt. Döden ska betraktas som ett normalt 

förlopp och palliativ vård ska omfatta alla patienter som befinner sig i livets slutskede, obero-

ende av diagnos. Valet att avsluta kurativ behandling beror på om sjukdomen är möjlig att 
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bota eller inte och om patienten närmar sig livets slut. Vården ska fungera som stärkande och 

varken förlänga lidande eller påskynda döden. Palliativ vård syftar till att ge ett system av 

stödåtgärder där både patient och närstående är i fokus, för att kunna ha en så givande sista tid 

som möjligt (WHO, 2009). Henoch (2002) kompletterar denna definition genom att peka på 

att en av den palliativa vårdens viktigaste uppgifter är att bevara hoppet hos patient och fa-

milj. Den svenska palliativa vården ska enligt SOU 2001:6 dessutom grundas på en god rela-

tion och kommunikation mellan vårdpersonal, patient och närstående. Närstående ska vara be-

rättigade till inflytande vad gäller beslutsfattande kring vårdens utformning.   

 

Enligt Higginson et al. (2002) har andelen dödsfall på institutioner ökat i de flesta länder. Ök-

ningen av institutionaliserad vård tros fortsätta öka. Fastän dödsfall på sjukhus ofta är förvän-

tade så hanteras de inte alltid på bästa sätt, och varken patienter, närstående eller vårdpersonal 

anser att sjukhus är den bästa platsen för vård i livets slut (Higginson et al., 2002). En stor del 

av de patienter som lever med livshotande sjukdom skulle välja att dö hemma om de kunde. 

Detta till trots sker majoriteten av dödsfall på sjukhus (Docherty et al., 2008). Sjukhusvård vid 

livets slut korrelerar med en mängd negativa faktorer. Patienten blir mer beroende av om-

vårdnad, har mer smärta, illamående, anorexi, en kortare terminal period och mer oroliga och 

ångestfyllda närstående. Den vård i livets slut som tillhandahålls på sjukhus har under många 

år vetenskapligt kritiserats. Detta bottnar i brister i uppmärksammandet av patienter och när-

ståendes behov, exempelvis psykologiskt, emotionellt och socialt stöd. Det finns också tillkor-

takommanden vad gäller fysisk symtomkontroll, såsom smärtlindring (Higginson et al., 

2002).  

 

Det är viktigt att de närstående får vara delaktiga i den palliativa vården, som ett led i att stär-

ka och garantera livskvalitet vid livets slut. Det är också viktigt att vårdpersonalen klarar av 

att bemöta den sorg de närstående känner, eftersom döende till stor del är en familjeangelä-

genhet. I den palliativa vården bör de närstående fungera både som en partner i omvårdnaden 

men också som en person med stort omvårdnadsbehov (Duhamel & Dupuis, 2003). Målet för 

palliativ vård är, som tidigare nämnts, att uppnå livskvalitet för patient och närstående, men 

det finns lite forskning kring vad denna livskvalitet egentligen innebär för de inblandade. 

Dock är det till stor del de sjuksköterskor som arbetar med palliativ vård som är ansvariga för 

utveckling och implementering av omvårdnadsinterventioner som stärker livskvaliteten (Jo-

cham, Dassen, Widdershoven & Halfens, 2006).  
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Den roll som de närstående spelar och de preferenser de har är alltför betydande för att igno-

reras, samtidigt som brister i vård vid livets slut pekar på behovet av ytterligare forskning 

kring vad som utgör en god palliativ vård. Studier av de närståendes upplevelser är således 

grundläggande som vägledning mot ändamålsenlig och barmhärtig palliativ vård (Metha et 

al., 2009). Med detta som bakgrund tycks det uppenbart att närståendes upplevelser och öns-

kemål av och kring palliativ vård är viktiga delar för att kunna tillhandahålla bästa möjliga 

vård, och därmed livskvalitet, vid livets slut. Vi finner det sålunda betydelsefullt att skriva föl-

jande examensarbete ur ett närståendeperspektiv.  

 

De problem och brister som sjukhusvård i livets slut uppvisar samt det faktum att ett stort an-

tal palliativa patienter spenderar sin sista tid i sjukhusmiljö (Docherty et al., 2008), gör att vi 

inriktat följande studie på palliativ vård som tillhandahålls vid palliativa enheter på sjukhus. 

Vidare har vi har valt att fokusera på närståendes upplevelser ur ett brett perspektiv, då vi vill 

utröna vilka delar i den palliativa vården som de närstående lägger störst vikt vid. Sådana 

upplevelser kan sedan utgöra ett riktmärke för vilka behov både närstående och patient har.  

 

Syftet med denna studie var att beskriva närståendes upplevelser av palliativ sjukhusvård vid 

livets slut. 

 

 

Metod   

 

Litteratursökning  

Litteratursökningen syftade till att finna internationella vetenskapliga artiklar som svarade 

mot syftet att beskriva närståendes upplevelser av palliativ vård. Sökningar utfördes i de bib-

liografiska databaserna AMED (ebsco), CINAHL och Medline, vilka fanns till vårt förfogan-

de via Luleå tekniska universitets bibliotek. De sökord som valdes var: relative, family, family 

member, dying, terminal care, palliative care, hospital, experience, end of life, end of life 

care, bereaved, spouse, terminally ill. Dessa sökord användes både enskilt och i kombination 

med hjälp av den booleska sökoperatorn AND. Vissa av sökorden förseddes med en asterisk 

(*), vilket i databaserna kallas för högertrunkering. Högertrunkering innebär att ändelsen på 

ett ord tas bort vilket innebär att databaserna använder sig av sökordet med flera olika ändel-

ser, utan att ordstammen förloras (Willman, Stoltz och Bahtzevani, 2006, s. 66, 69). Vidare 
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togs hänsyn till de använda databasernas uppbyggnad genom att använda MesH-termer och 

thesaurus-termer. Willman et al. (2006, s. 63) förklarar att dessa termer används i de olika da-

tabaserna för att veta att rätt sökord används i respektive databas och fungerar således som ett 

uppslagsverk.  

 

Inklusionskriterier var artiklar publicerade på engelska mellan åren 1999-2009 samt att de var 

peer-reviewed. Enligt Willman et al. (2006, s. 81) innebär peer-reviewed att expertis inom 

området har granskat artikeln innan den publicerats. Exklusionskriterier var således barn och 

ungdomar under 19 år, kvantitativa studier samt artiklar som berörde palliativ vård i hemmet. 

En systematisk översikt över litteratursökningen presenteras i bilaga 1. Endast litteratursök-

ning över de artiklar som ingick i studien presenteras.  

 

Kvalitetsgranskning  

Litteratursökningen resulterade i 61 funna artiklar. Ett första urval av de funna artiklarna 

gjordes utifrån titel och abstrakt, där det fanns tillgängligt. Efter genomgång av de funna ar-

tiklarna valdes 18 stycken artiklar ut för granskning. Av dessa valdes 15 stycken artiklar ut till 

analysen. Artiklar som inte svarade mot syftet exkluderades. Artiklarna (n=15) kvalitets-

granskades enligt protokoll för kvalitativa studier (jfr. Willman et al., 2006, s. 156-157). Ar-

tiklarna granskades enligt bedömningsskalorna låg, medel respektive hög. Fokus på kvalitets-

granskningen var urvalsförfarandet, etiskt resonemang, dataanalysmetod och kommunicerbar-

het. Enligt Willman et al. (2006, s. 96) kan kvalitetsbedömningen ske med hjälp av ett poäng-

system, där varje positivt svar för studien får 1 poäng. Poängen omvandlas sedan till totala 

möjliga procent. Procentfördelningen för en artikel som befinner sig mellan 80-100 % erhåller 

således hög kvalitet (tabell 1). Vi inkluderade artiklar som bedömdes vara av medel och hög 

kvalitet. En översikt över artiklar ingående i analysen presenteras i bilaga 2.   

 

Tabell 1. Procentindelning vid kvalitetsgradering  

      

Procentindelning    Kvalitetsgradering 

   

80-100%  Hög 

70-79%  Medel 

60-69%  Låg 
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Dataanalys  

Kvalitativa studier är ämnade för att närma sig människors upplevelser med ett inifrånper-

spektiv och få tillgång till deras upplevda livsvärld (Holloway & Wheeler, 1996, s. 2-3). Då 

syftet med studien var att beskriva närståendes upplevelser av palliativ vård analyserades de 

utvalda artiklarna med hjälp av en manifest innehållsanalys, som är en metod inom kvalitativ 

forskning som finns beskriven av bland annat Burnard (1991) och Downe-Wamboldt (1992). 

Enligt Burnard (1991) och Downe-Wamboldt (1992) innebär en manifest ansats att beskriva 

det som är synligt och uppenbart i manifestet, vilket betyder att ingen underliggande tolkning 

används.  

 

Analysmetoden är således en modifierad variant inspirerad av Burnard (1991) och Downe-

Wamboldt (1992). Ett första steg i analysen innebar att den artikel som skulle genomgå analy-

sering lästes flertalet gånger, detta för att få en förståelse för innehållet och en inblick i den 

livsvärld som till exempel en intervjutext gav uttryck för (jfr. Burnard, 1991). Varje utvald 

textenhet, vilka bestod av ord, fraser och meningar som svarade mot syftet valdes ut och bear-

betades. Dessa kom senare att kallas för meningsenheter (jfr. Downe-Wamboldt, 1992). Dessa 

översattes till svenska och kondenserades. Ett viktigt moment var att kondensera utan att för-

lora textens betydelse. Vidare menar Burnard (1991) och Downe-Wamboldt (1992) att kod-

ning av meningsenheterna under processen innebär ett systematiskt tillvägagångssätt som för-

valtar kontroll och tillförlitlighet. Varje översatt och kondenserad meningsenhet kodades och 

placerades sedan i olika namngivna kategorier. Kodningen gjorde det möjligt att jämföra med 

originaltexten under processens gång.  

 

Den första kategoriseringen resulterade i 30 kategorier som under ca 5 steg successivt mins-

kade. Kategoriseringen syftar till att placera meningsenheter som förmedlar likheter med var-

andra i en homogen kategori. Detta innebar således att en meningsenhet endast fick passa in i 

en kategori och inte i flera. Kategorisering skedde tills rena kategorier erhållits, vilket innebar 

att kategorierna skulle vara heterogena sinsemellan varandra medan meningsenheterna skulle 

vara homogena inom kategorin (jfr. Burnard, 1991; Downe-Wamboldt, 1992). I analysen har 

ca 350 stycken analysenheter bearbetats, vilka slutligen fördelats i fyra namngivna kategorier 

(tabell 2) som speglar varje kategoris innebörd.  
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Resultat 

 

Analysen resulterade i fyra kategorier som redovisas i tabell 2. Dessa presenteras nedan i form 

av brödtext och med citat från de artiklar som ingått i analysen.  

 

Tabell 2. Översikt av kategorier (n=4)   
      

Kategorier     

   

God information ökar kunskap och underlättar delaktighet  

   

Humanistisk omvårdnad med individen i fokus innebär värdighet   

   

Brister i kompetens och organisation försämrar omvårdnaden  

   

En ändamålsenlig vårdmiljö bidrar till förhöjd livskvalitet   
      

 

 

God information ökar kunskap och underlättar delaktighet 

Flertalet studier (Andershed & Ternestedt, 2000; Dunne & Sullivan, 2000; Main, 2002; Miet-

tinen, Alaviuhkola & Pietila, 2001; Mok, Chan, Chan & Yeung, 2002; Payne et al., 2007; Ro-

gers, Karlsen & Addington-Hall, 2000; Royak-Schaler et al., 2006; Shiozaki et al., 2005; Spi-

chiger, 2008; Wong & Chan, 2007) visade att närstående hade ett stort behov av uttömmande 

information och god kommunikation av och med sjuksköterskor då detta sågs som ett stöd. In-

formation om sjukdom, prognos och tillstånd gav kunskaper och minskade negativa känslor 

såsom stress och osäkerhet. När sjuksköterskor förklarade för de närstående vad de hade att 

vänta och varför, så förbereddes de och den ovisshet som sjukdomen innebar upplevdes som 

mer uthärdlig (Andershed & Ternestedt, 2000; Spichiger, 2008; Wong & Chan, 2007).  

 

I was very thankful. They gave me a good description of the whole thing and what 

could happen. And I asked how long it could take, and then they said 6 months to 

a yeas as a guess, but that there could be a rapid course. I knew, thanks to the fact 

that I had been informed - I had a program to follow (Andershed & Ternestedt, 

2000, p. 156). 

 

När information inte gavs dagligen framkallades en känsla av att något undanhölls (Miettinen 

et al., 2001). Ärlighet från sjuksköterskor ansågs mycket viktigt (Andershed & Ternestedt, 

2000; Royak-Schaler et al., 2006) och de ville att informationen skulle ges direkt till dem och 
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inte komma genom personen som var sjuk (Andershed & Ternestedt, 2000). I Dunne och Sul-

livan (2000) tyckte närstående att det var svårt att ställa frågor till vårdpersonalen eftersom de 

inte visste vad de skulle fråga. Royak-Schaler et al. (2006) fann att medicinsk terminologi 

hämmade förståelse, och ofta var de närstående tvungna att finna egna källor till information. 

 

I think the medical people assume that we know a lot about these diseases and 

things, but we don‟t. . . . And thank God for the Internet, because I went home and 

I became, not an expert, but knowledgeable of cancer and stage IV. . . . I had all 

the printouts and everything, but something like that, why do they assume that I 

know what stage IV cancer is? (Royak-Schaler et al., 2006, p. 757). 

 

I Shiozaki et al. (2005) efterlystes skriftlig, aktuell och konkret information. Närstående öns-

kade information kring vad de kunde förvänta sig av den palliativa enheten. De kände sig 

övergivna när de fick veta att ingen kurativ behandling fanns att ge, och behövde information 

för att verkligen förstå orsakerna till detta. Utan information var de osäkra om de gjorde rätt i 

att avbryta behandling. Rogers et al. (2000) fann behov av information om vilken hjälp som 

fanns kring praktiska problem, till exempel ekonomiska, som ofta uppstod under den sista ti-

den i livet. Empowerment var nära sammanlänkat med information och vårdpersonalens för-

måga till kommunikation (Miettinen et al., 2001; Mok et al., 2002). Det beskrevs att sjukskö-

terskor som svarade på frågor, var goda lyssnare, läste av outtalade signaler samt kommunice-

rade adekvat ansågs som professionella (Andershed & Ternestedt, 2000; Spichiger, 2008). 

Det var chockande när känslig information och dåliga nyheter inte förmedlades på ett förstå-

ende sätt (Main, 2001; Rogers et al., 2000). Flera studier (Andershed & Ternestedt, 2000; 

Main, 2002; Mok et al., 2002; Royak-Schaler et al., 2006; Shiozaki et al., 2008, Wong & 

Chan, 2007) vittnade att det var negativt att vara tvungen att kämpa för att få information.  

 

Information was offered instead of being sought, I never had to explain who I 

was…the staff would tell me how he was. I sometimes didn‟t have to say who I 

was on the phone (Main, 2002, p. 799). 

 

Flera studier (Andershed & Ternestedt, 2000; Dunne & Sullivan, 2000; Miettinen et al., 2001; 

Mok et al., 2002; Pierce, 1999; Shiozaki et al., 2005; Spichiger, 2008; Wong & Chan, 2007) 

fann att det var av stor betydelse att vara delaktiga i omvårdnaden. God information underlät-

tade känslor av delaktighet i omvårdnaden (Andershed & Ternestedt, 2000; Dunne och Sulli-

van, 2000). Närstående i Rogers et al. (2000) ansåg att de hade kunnat ta bättre hand om den 

sjuke anhörige om de hade haft bättre förståelse för dennes tillstånd. Tillräcklig information 

underlättade bland annat beslutsfattande samt möjligheten att ta hand om patienten i hemmet 
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(Miettinen et al., 2001; Royak-Schaler et al., 2006). Flera författare (Andershed & Ternestedt, 

2000; Dunne & Sullivan, 2000; James et al., 2009; Mok et al., 2002; Pierce, 1999; Shiozaki et 

al., 2005; Wong & Chan, 2007) beskrev vikten av att sjuksköterskor verkade för att involvera 

de närstående i omvårdnaden samt gav dem uppmuntran att de hade gjort sitt bästa för sina 

kära (Mok et al., 2002).  

 

I would have liked the nurse to teach me how to take care of his oral hy-

giene…turn him in bed…do exercises etc. We would have liked to take care of him 

ourselves, but we did not know how to carry out basic care. We worried that we 

might hurt him (Wong & Chan, 2007, p. 2361). 

 

The staff made a point of saying how much morphine he got and how often (An-

dershed & Ternestedt, 2000, p. 158). 

 

Närstående kunde ofta läsa av outtalade signaler från den sjuke personen, och ville att vård-

personalen skulle lyssna till de råd de gav (James et al., 2009). Det fanns en uppfattning om 

att patienter som hade närstående som var delaktiga i omvårdnaden också fick bättre vård. 

Närstående hade velat prata mer med den sjuke under de sista dagarna och ansåg att sjukskö-

terskor hade kunnat hjälpa dem genom att berätta om deras närvaro kunde uppfattas eller ej 

(Andershed & Ternestedt, 2000; Dunne & Sullivan, 2000; Hawker et al., 2001). Ibland upp-

levdes omvårdnaden som skrämmande, och de kände ånger när de inte vågat eller fått möjlig-

het att vårda den sjuke (Andershed & Ternestedt, 2000). 

 

We had put up notes all over the place that said the staff could phone us if he got 

agitated, even in the middle of the night, he didn‟t have to be dying for them to 

call us, they never called us and afterwards I feel so terribly awful about it (An-

dershed & Ternestedt, 2000, p. 158). 

 

I Dunne och Sullivan (2000) samt Pierce (1999) beskrevs att sjuksköterskor var rädda för att 

behandla ämnen som handlade om döden. Det framkom också hur värdefullt det ansågs att 

sjuksköterskor informerade om att den sjuke personen var nära döden så att det fanns möjlig-

het att vara närvarande vid dödsfallet (Andershed & Ternestedt, 2000; Dunne & Sullivan, 

2000; Mok et al., 2006; Pierce, 1999; Wong & Chan, 2007). När vårdpersonalen inte hade 

kunnat eller velat informera i tid, kände de sig besvikna (Hawker et al., 2001; Rogers et al., 

2000, Shiozaki et al., 2005).   
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She was there 45 days…. On Friday, the doctors and nurses knew she would die – 

she probably knew too – but she wasn‟t told. If they had just come out and said it, 

then we could have all said our goodbyes; we didn‟t (Pierce, 1999, p. 10). 

 

 

Humanistisk omvårdnad med individen i fokus innebär värdighet  

Närstående poängterade vikten av att se människan bakom sjukdomen (Andershed & Terne-

stedt, 2000; Enes, 2003; Main, 2002; Mok et al., 2002; Pierce, 1999; Shiozaki et al., 2005; 

Wong & Chan, 2007). Det var också viktigt att sjuksköterskor såg dem då detta minskade 

känslor av ensamhet (Andershed & Ternestedt, 2000; Main, 2000; Mok et al., 2002; Wong & 

Chan, 2007). En omvårdnad grundad i humanism medförde en känsla av ökad värdighet och 

respekt. Det var fundamentalt för värdigheten att få upprätthålla så stor självständighet som 

möjligt (Enes, 2003). En önskan beskrevs att den sjuke personen själv skulle få bestämma hur 

han/hon ville ha det och få dö som den ville, utan att någon annan satte gränser (Miettinen et 

al., 2001; Pierce, 1999; Spichiger, 2008; Wong & Chan, 2007).   

 

She wanted us to assist her to change into her own clothes after she died. We dis-

cussed this with the nurse and the nurse and I did the last offices together. This 

fulfilled her last wish. I thank the nurse for listening to our request and making it 

happen (Wong & Chan, 2007, p. 2361). 

 

Miettinen et al. (2001) beskrev vikten av att sjuksköterskor visade att de tyckte om patient och 

närstående. Sjuksköterskor som uppmärksammade dem genom att hälsa och presentera sig, el-

ler som stannade till och småpratade, gav några uppmuntrande ord och visade tålamod och 

kärlek var uppskattade (Andershed & Ternestedt, 2000; Dunne & Sullivan, 2000; Mok et al., 

2002; Spichiger, 2008). En nära kontakt till sjuksköterskor var en viktig faktor (Andershed & 

Ternestedt, 2000; Dunne & Sullivan, 2000; Hawker et al., 2006; James et al., 2009; Miettinen, 

2001; Mok et al., 2002; Spichiger, 2008) och särskilt mycket uppskattades när relationen 

grundades på vänskap (Andershed & Ternestedt, 2000; Hawker et al., 2006; Main, 2002; Mok 

et al., 2002). Närstående kände trygghet när vården gavs av vårdpersonal som kände honom 

eller henne (Main, 2001).  

 

The nurse is our good friend. When she was promoted to another position, both 

my mother and I felt very unhappy. I didn‟t want to see her go. We had estab-

lished a relationship. Her attitude towards her work was not only a job, she en-

gaged in her relationship with the patient (Mok et al., 2002, p. 141). 
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Vidare sågs det som positivt att omvårdnad gavs i form av till exempel musik och beröring 

(Miettinen et al., 2001; Pierce, 1999). Andra viktiga delar handlade om att bevara autonomi 

samt att tillgodose behov av psykisk, social och andlig omvårdnad (Miettinen et al., 2001; 

Spichiger, 2008). Det var viktigt att sjuksköterskor visade engagemang och att de brydde sig, 

då detta gjorde tiden på sjukhuset mer uthärdlig (Hawker et al., 2006; Spichiger, 2008). Flera 

studier (Hawker et al., 2006; James et al., 2009; Main, 2002; Miettinen et al., 2001; Pierce, 

1999; Spichiger, 2008) visade att det uppskattades när vårdpersonalen var villiga att göra mer 

än bara anmodade uppgifter. 

 

Nurses should have given emotional support to my husband, not only an injection 

or measuring his blood pressure. I wish they had simply stayed at his bedside, 

holding his hand, even once a week (Shiozaki et al., 2005, p. 322).  

 

Närstående upplevde att omvårdnaden, i varierande utsträckning, inte var utformad efter indi-

videns behov (James et al., 2009; Hawker et al., 2006; Payne et al., 2007; Pierce, 1999; Ro-

gers et al., 2000; Royak-Schaler et al., 2006; Shiozaki et al., 2005; Spichiger, 2008). Rogers et 

al. (2000) beskrev klagomål från närstående som tyckte att behov förbisetts, i och med att per-

sonen inte fått hjälp med att äta och dricka, blivit lämnad blöt i sängen eller klätts i andra pat i-

enters kläder. Sjukhusets regler och normer, med de begränsningar de innebar, utgjorde ett hot 

mot individuella önskemål och värdighet (Enes, 2003). Varje situation var unik, men alltför 

ofta behandlade sjuksköterskor alla patienter lika (Shiozaki et al., 2005).  

 

One of the hardest things, that is burned indelibly right in my brain [drawing a 

line across her forehead], is what a nurse said to me when I questioned why Ben 

had a feeding tube. She said: These patients do better when they are fed early – 

“these patients!” – not Ben – not your husband – but “these patients”, like he 

were a number, or one of a herd or something, that hurt a lot, I‟ll never forget it, I 

wanted to scream: He‟s not a these patients! – he‟s Ben – he‟s my husband 

(Pierce, 1999, p. 9). 

 

Åtskilliga närstående konfirmerade att sjuksköterskor uppträdde som att det var rutin att vårda 

döende människor (Pierce, 1999; Rogers et al., 2000; Shiozaki, 2005). De upplevde att vård-

personalen hade en affärsmässig attityd och att arbetet bara var en arbetsplikt (Shiozaki et al., 

2005). Pierce (1999) fann att sjuksköterskor hade uppträtt ouppmärksamt och nonchalant i 

samband med dödsfall. I studier (Pierce, 1999; Shiozaki et al., 2005) poängterades den stora 

betydelse som tiden på sjukhuset, patientens sista tid i livet, hade för de efterlevande.  
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This is not just a routine for us - this is the one-in-a-lifetime-(yeah)-thing. It mat-

ters. Everything matters - what people say, how they touch the patient, and you, 

how they look at you - whether or not you matter (Pierce, 1999, p. 10). 

 

 

Brister i kompetens och organisation försämrar omvårdnaden   

Närstående önskade kompetent vårdpersonal från olika professioner (Spichiger, 2008) samt 

möjlighet till kontinuerlig utbildning (Hawker et al., 2006; James et al., 2009; Rogers et al., 

2000; Shiozaki et al., 2005). Det var av yttersta vikt att den sjuke personen fick en bekväm 

sista tid (Wong & Chan, 2007). Brister i kompetens uppmärksammades emellertid, till exem-

pel gällande hantering av medicinteknisk utrustning och symtomkontroll (Rogers et al., 2000). 

Okunnighet ledde till onödigt lidande för den sjuke samt oro hos de närstående (Dunne & Sul-

livan, 2000) samt utgjorde ett hot mot rätten till säker vård (James et al., 2009; Shiozaki et al., 

2005). I studier (Hawker et al., 2006; Shiozaki et al., 2005) framkom att omsorgen inte höll 

likvärdiga mått på grund av variationer i sjuksköterskors omvårdnadskompetens. Närstående 

upplevde att sjuksköterskor hade blivit för tekniska i sitt handlande än vad som ansågs vara 

god omvårdnad (Rogers et al., 2000).  

 

When a nurse suctioned sputum from my wife‟s throat, she violently opened her 

mouth and started suctioning. The nurse behaved like she was cleaning a toilet 

with a vacuum cleaner (Shiozaki et al., 2005, pp. 322-323). 

 

I Enes (2003) framkom som viktigt att inskrivningen på den palliativa avdelningen inte tog 

alltför lång tid. Shiozaki et al. (2005) fann att det var viktigt att snabbt få komma till avdel-

ningen närhelst behovet fanns, utan att måsta vänta. Vidare upplevdes underskott i ekonomis-

ka resurser, vilket resulterade i för få sjuksköterskor (Rogers et al., 2000; Shiozaki et al., 

2005). Patienters omvårdnad kom i andra hand då sjuksköterskor var upptagna med annat, så-

som dokumentering och möten (Enes, 2000; Hawker et al., 2006; James et al., 2009; Payne et 

al., 2007; Rogers et al., 2000; Shiozaki et al., 2005). Detta gjorde att kvaliteten på vården upp-

fattades som dålig (Royak-Schaler et al., 2006). I Dunne och Sullivan (2000) hade närstående 

upplevt att den sjuke personen vid upprepade tillfällen på ett olämpligt sätt blivit omplacerad 

till olika rum. 

 

And as I say, if you can get up and wash yourself and take yourself to the toilet 

and do those bits, you‟re fine […], but if you are waiting to go to move you, to 

wash you, to take you to the toilet, there‟s so much turning off the bell, „I‟ll be 
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back in a minute‟ I‟m engaged elsewhere, and you could be sat there for another 

half hour, hour (Payne et al., 2007, p. 498). 

 

Problem och förseningar vid transporter och behandlingar gjorde att närstående upplevde slö-

seri med den lilla tid som fanns kvar (Rogers et al., 2000), och vissa behandlingar ansågs som 

onödiga och som något som ökade lidandet (Shiozaki et al., 2005). Sjukhuset uppfattades som 

en olämplig plats att dö på (Dunne & Sullivan, 2000). Närstående var också missnöjda med 

bristen på fortlöpande stödsystem för sörjande familjemedlemmar (Andershed & Ternestedt, 

2000; Shiozaki et al., 2005). Fungerande samordning var viktig, men brister i samordningen 

mellan sjukhus och kommunala tjänster gjorde att de många gånger kände att de som var sju-

ka lämnades åt sitt öde (Andershed & Ternestedt, 2000; Rogers et al., 2000).  

 

Nobody would take responsibility for him, nobody seemed to care. He was dis-

charged before Christmas when they should never have sent him out. Never 

checked there was anyone there to look after him, they didn't arrange any support 

for him (Rogers et al., 2000, p. 771). 

 

 

 

En ändamålsenlig vårdmiljö bidrar till förhöjd livskvalitet  

I studier (Dunne & Sullivan, 2000; Miettinen et al., 2009; Payne et al., 2007; Pierce, 1999; 

Shiozaki et al., 2005; Spichiger, 2007) framkom vikten av vårdmiljöns utformning. Miettinen 

et al. (2001) menade att ändamålsenlig vårdmiljö bidrog till förhöjd livskvalitet vid livets slut. 

Det var viktigt att patienters rum hade den utrustning som krävdes för omvårdnaden men ock-

så att det fanns möjligheter att arrangera sitt rum på eget vis (Spichiger, 2008). Vidare var det 

viktigt med närhet till sjukhuset då besök hos den sjuke kunde ske kontinuerligt och efter egna 

önskemål (Hawker et al., 2006; Shiozaki, 2005; Payne et al., 2007). Det framkom i Payne et 

al. (2007) att utbudet av generösa besökstider uppskattades då de upplevde att den sjuke per-

sonens välbefinnande ökade när familjemedlemmar kom på besök. Dunne och Sullivan 

(2000) samt Spichiger (2008) betonade att det var värdefullt att närstående och patient kunde 

göra saker som gjorde att de kände sig som hemma. 

 

And he had a lovely, lovely room, a little doorway out on to a little patio. Yes, 

gorgeous, as I say he was really happy there (Payne et al., 2007, p. 498). 

 

Listening to the radio or reading a certain journal regularly were happy to keep 

up these customs. Patients were also allowed to carry on certain other habits, 

such as drinking a glass of wine with a meal (Spichiger, 2008, p. 224). 
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Det var värdefullt att kunna vara hos personen som vårdades under längre perioder, vilket in-

nebar ett behov av bekväma möbler och tillgång av förfriskningar (Payne et al., 2007). Miss-

nöje uppstod när avdelningen inte hade tillräckligt med utrymme för familjen att vistas på el-

ler vid brister i rummets faciliteter (Shiozaki et al., 2005). För åtskilliga närstående innebar 

vistelsen på sjukhuset en inskränkning på det privata (Dunne & Sullivan, 2000; Miettinen et 

al., 2009; Payne et al., 2007; Pierce, 1999). Enkelrum, när sådana fanns, erbjöd däremot pri-

vatliv och lugn (Payne et al., 2007). 

 

 In the ward where my husband was there really was no privacy. There didn‟t 

seem to be any place in the ward where you could talk in private to the staff or in-

deed to my husband. I never felt at ease when we were talking because I always 

thought there was somebody who could hear you (Dunne & Sullivan, 2000, p. 

173). 

 

Att mötas av ett fräscht rum och en nybäddad säng betydde att god omvårdnad gavs, och bris-

ter i renlighets- och hygienstandard var oacceptabelt (Hawker et al., 2006; Rogers et al., 

2000). Det framkom att avdelningens atmosfär beskrevs som stressande och bullrig (Dunne & 

Sullivan, 2000; Hawker et al., 2006; Payne et al., 2007). Störande ljud kändes svårt att behöva 

uppleva i samband med ett stundande dödsfall (Payne et al., 2007).  

 

The casualty bell is a very strident bell, you know . . . I‟m not complaining about 

it at all, it´s just they are constantly busy, it‟s not a quiet place. It‟s not a peaceful 

place (Hawker et al., 2006, p. 545). 

 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att beskriva närståendes upplevelser av palliativ vård vid livets 

slut. För att analysera den vetenskapliga litteratur som studien grundades på har kvalitativ in-

nehållsanalys med manifest ansats använts. Analysen resulterade i fyra slutkategorier: God in-

formation ökar kunskap och underlättar delaktighet; Humanistisk omvårdnad med individen i 

fokus innebär värdighet; Brister i kompetens och organisation försämrar omvårdnaden; En 

ändamålsenlig vårdmiljö bidrar till förhöjd livskvalitet.  

 

Resultatet i litteraturstudien visade att adekvat information och kommunikation fungerade 

stärkande för de närstående, då det genererade viktiga kunskaper som de närstående kunde ha 
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hjälp av. Clayton, Butow och Tattersall (2005) har studerat den roll information och kommu-

nikation från vårdpersonal till närstående spelar i den palliativa vården, och funnit att konse-

kvent information leder till att de närstående lättare vet vad de hade att förvänta sig. Bushinski 

och Cummings (2007) menar att effektiv kommunikation mellan vårdpersonal, patient och 

familj är ett verktyg för patient- och närståendeutbildning. 

 

Resultatet visade att närstående hade stora behov av information, vilket ofta bottnade i känslor 

av förlust av kontroll och osäkerhet kring framtiden och kring sjukdomens innebörd. Neville 

(2003) har studerat osäkerhet som en komponent i sjukdom. Osäkerhet gällande tid, behand-

ling, diagnos och prognos kan förknippas med negativa faktorer såsom ångest och depression. 

Sjuksköterskor har en viktig roll i att stödja patient och familj och därmed minska känslor av 

osäkerhet. Detta kan till exempel åstadkommas genom att sjuksköterskor hjälper den närstå-

ende till fördjupad kunskap och förståelse genom att förbättra kvaliteten på kommunikation 

och information. Information kan leda till att de närstående finner kunskap, mening och 

trygghet. Andreassen, Randers, Näslund, Stockeld och Mattiasson (2005) behandlar det fak-

tum att närstående ser information som ett verktyg i ledet att hantera osäkerhet. Neville (2003) 

pekar dock på det faktum att vissa individer ser osäkerhet, att inte veta, som något positivt. 

Med detta i åtanke är det essentiellt att sjuksköterskor ser vilka individuella behov av infor-

mation som föreligger, då dessa ofta varierar starkt.  

 

Wilkes, White och O’Riordan (2000) har funnit att informationsbrist till närstående i palliativ 

vård leder till hjälplöshet och frustration, känslor som tangerats i vårt resultat. Adekvat infor-

mation skapar upplevelser av kontroll och empowerment. När tillfredsställande information 

och kommunikation av och med vårdpersonalen existerar, så fungerar detta som en källa till 

stöd. Detta stöd utgörs således till stor del av sjuksköterskors skicklighet i att läsa av de när-

ståendes behov av information. Sjuksköterskor är den viktigaste källan till information och 

kommunikation, och utöver detta utgör också andra informationskällor, såsom skriftligt mate-

rial, en viktig del. Enligt Bushinski och Cummings (2007) har sjuksköterskor både stor del i 

vad som kommuniceras och på vilket sätt kommunikationen sker. En god kommunikation kan 

ha terapeutisk verkan och vara ett verktyg för att förbättra omvårdnaden. Wilkes et al. (2000) 

anser att goda kunskaper i kommunikation är speciellt viktigt när man, som i den palliativa 

vården, diskuterar frågor rörande döden. Fastän både sjuksköterskor och närstående många 

gånger uppfattar döden som något väldigt känsligt så måste det råda konsensus kring att det är 
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okej att prata om döden. Detta kräver ofta erfarenhet och utbildning, och det är följaktligen 

viktigt att sjuksköterskor får utbildning i och riktlinjer kring kommunikation vid livets slut.  

 

I denna studies resultat framkom betydelsen för de närstående att få vara involverade, vilket 

också Andershed (2006) pekar på. Författaren menar dock att det finns risker med delaktighet, 

då de närstående riskerar att ta på sig alltför stort ansvar. Detta, tillsammans med brister i stöd 

från vårdpersonal samt det faktum att de flesta förvärvsarbetar, gör att de närstående utsätts 

för stor stress. Öhman och Söderberg (2004) har studerat närstående till svårt sjuka personer, 

och menar att de ofta känner stort ansvar att ta hand om den sjuke. Även om patienten befin-

ner sig på sjukhus, så består känslan av att vara ansvarig. Många gånger finner de närstående 

tillfredsställelse i att kunna finnas där för patienten.  

 

Litteraturstudien visade att närstående behövde information och stöd av sjuksköterskor för att 

kunna vara delaktiga i omvårdnaden. Även Bee, Barnes och Luker (2008) pekar på vikten av 

att sjuksköterskor ger de närstående information och praktisk handledning, för att de ska ha 

möjlighet att vara delaktiga För att kunna ta hand om en svårt sjuk person måste tillräcklig in-

formation ges av vårdpersonal, för att omvårdnaden inte ska baseras på ”försök och misstag”. 

Närstående behöver till exempel information kring handhavande av mediciner och hur man 

bäst utför omvårdnadsåtgärder rörande nutrition, hygien samt förflyttningar. Vad som krävs 

är, förutom praktiskt stöd också skriftligt material, och att vårdpersonalen påminner sig om 

svårigheterna med en medicinsk jargong för en lekman (Bee et al., 2008).  

 

Denna studie accentuerade vikten av att sjuksköterskor hade en helhetssyn och kunde tillgo-

dose individanpassad omvårdnad. I resultatet framkom närståendes önskan om att den sjuke 

inte enbart skulle representera en sjukdom, utan vara en individ. Enligt Stolt (2003, s. 45) 

handlar ett humanistiskt förhållningssätt inom vården om att ta tillvara på och se helheten av 

människan i sitt sammanhang. När sjuksköterskor bortser från detta skapas en klyfta mellan 

vårdaren och vårdtagaren, vilket resulterar i upplevelsen av att bli kränkt och negligerad 

(Stolt, 2003, s. 45). Då en humanistisk vård inte alltid har varit given så innebär detta att 

vårdpersonal ideligen måste medvetandegöra och reflektera över den (Stolt, 2003, s. 46).  

 

Resultatet visade att närstående upplevde det som betydelsefullt när sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal gjorde mer än bara sin arbetsplikt. Det handlade om att ge patienten speciell 

omvårdnad såsom musik och beröring, sätta sig ned och småprata med de närstående eller hål-
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la patientens hand. Arman och Rehnsfeldt (2007) bekräftar att det ”lilla extra” innebär att 

vårdpersonal tillgodoser individens särskilda behov och önskningar samt har en holistisk syn 

på människan. Att skänka det ”lilla extra” innebär att sjuksköterskor är villiga att göra mer än 

vad som behövs. Det handlar om att vara hängiven, känna ansvar och vara i nuet men också 

om att förmedla omvårdnad på ett naturligt och spontant sätt.  

 

Denna litteraturstudies resultat pekade vidare på att närstående ville att den sjuke skulle få 

vara självständig och att önskemål skulle tillvaratas. Stolt (2003, s. 88-89) förtydligar att 

människan i längsta möjligaste mån måste tillåtas utöva autonomi. Genom att förnekas auto-

nomi försätts människan i beroendeställning och därmed är integriteten är hotad. Även om 

förmågan till självbestämmande upphör är människovärdet detsamma och får därför aldrig 

kränkas (Stolt, 2003, s. 88-89). Attre (2001) menar att närstående och patienter ser individua-

liserad vård som ett karaktärsdrag för innebörden av god omvårdnad. När vårdpersonalen en-

dast ser omvårdnaden som ett jobb, en rutin, så misslyckas de med att förmedla vård som vär-

nar om människans värdighet (Arman & Rehnsfeldt, 2007; Attre, 2001). Toombs (1993) be-

handlar människors levda erfarenhet och den stora roll den spelar i sjukvården, i synnerhet för 

att se den enskildes behov. För att kunna planera och utföra en individualiserad omvårdnad 

måste kunskap om patientens livsberättelse existera. Då det är individens subjektiva upplevel-

ser som konstituerar den verkliga upplevelsen av sjukdom, så måste sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal ha insikt i personens livsvärld och förståelse för dessa upplevelser (Toombs, 

1993, s. 26-27).  

 

En vårdrelation tycks sålunda vara grundläggande för en individbaserad vård. Litteraturstudi-

en visade att närstående upplevde det viktigt att vårdpersonalen utvecklade en vänskaplig re-

lation till både närstående och patient, för att på så sätt ha bättre förståelse för individuella be-

hov. Toombs (1993, s.89-118) har utarbetat vad hon kallar för ”the healing relationship”, där 

vårdgivaren, med hjälp av klinisk narrativ metod, lär sig att minska avståndet till vårdtagaren. 

Detta innebär att lyssna på vårdtagarens berättelse. Om sjuksköterskor verkligen kan sätta sig 

in i och reflektera över vårdtagarens berättelse, minskas avståndet mellan de två, och det är 

den unika situationen som avgör förfarandet.  

 

Närstående i denna litteraturstudie lade vikt vid att sjuksköterskor var engagerade och upp-

levdes som trevliga. För sjuksköterskor är en nära relation viktig, menar Hopkinson, Hallet 

och Luker (2005), då den kan fungera vägledande för i val omvårdnadsinterventioner. Detta 



 19 

finns även studerat ur patientperspektiv, där Williams och Irurita (2004) förklarar hur patien-

ter upplever att de får bättre vård av de sjuksköterskor som känner dem. Luker, Austin, Caress 

och Hallet (2000) behandlar en rad strategier som sjuksköterskor kan använda för att skapa 

gynnsammare förutsättningar för denna relation. Detta inkluderar att skapa tidig kontakt med 

familjen, att bemöta med vänlighet samt öka vårdkontinuiteten genom att begränsa antalet in-

blandade sjuksköterskor. Williams och Irurita (2004) beskriver att en sjuksköterska som be-

rättar saker om sig själv, som är trevlig och kanske berättar något roligt, har ett bemötande 

som verkar till en djupare relation. Chapple, Zieblad och McPherson (2006) styrker detta, då 

deras studie visar att sjuksköterskors engagemang och tillgänglighet är grundläggande för 

upplevelsen av trygghet i den palliativa vården.     

 

Enligt Williams och Irurita (2004) har interpersonell interaktion en terapeutisk verkan då den 

innebär en viktig känsla av att fortfarande vara en person och inte ha minimerats till en sjuk-

dom. Detta styrks av denna litteraturstudies resultat. Vård som är anpassad och utgår från in-

dividen medför att närstående och patienter känner respekt och värdighet. Det framstår som 

att vårdpersonal, närstående och patienter delar samma uppfattning och förväntningar på hur 

omvårdnad med individen och människan i fokus ska utföras. Trots detta tyder resultatet på 

att närstående tillsammans med den sjuke inte sällan möts av motsatsen.  

 

Studien har uppmärksammat hur viktigt närstående ansåg det vara att sjuksköterskor och an-

nan vårdpersonal var kompetenta och kunniga, för att omvårdnaden ska uppfattas som god. 

Andershed (2006) har undersökt närståendes behov i palliativ vård, och funnit hur betydelse-

fullt det är för de närstående att känna att patienten får bästa möjliga kvalitet på omvårdnaden. 

Närstående påverkas till stor del av kvaliteten på den vård som den sjuke anhörige erhåller 

(Stewart, Teno, Patrick & Lynn, 1999). Appelin och Berterö (2004) beskriver hur även patien-

ter lägger stor vikt vid att sjuksköterskor är kompetent i sitt omvårdnadsutövande, då detta le-

der till känslor av trygghet hos personen som mottar vård. Enligt Lowenberg (2003) är kom-

petens, utbildning och tillit de största aspekterna av professionalism.  

 

Enligt Calman (2006) är teknisk skicklighet grunden till upplevelsen av kompetens i omvård-

naden. Personliga karaktärsdrag kan aldrig göra vården mer tekniskt kompetent, men de kan 

förbättra upplevelsen av vård. Teknisk skicklighet tas många gånger för given, då det tycks 

självklart att sjuksköterskor med position på en sjukhusavdelning ska nå upp till ställda kom-

petenskrav. Calman (2006) uppmärksammar variationer i sjuksköterskornas kompetens. Detta 
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kan ha många negativa konsekvenser, såsom att vårdbehövande väntar med att be om hjälp, 

till den sjusköterska de känner förtroende för dyker upp.    

 

Närstående anser vanligtvis att patientens behov är viktigare än deras egna. Patientens välbe-

finnande är av yttersta vikt, och att när patienten får god omvårdnad så känner de närstående 

sig också väl omhändertagna. För att de närstående ska känna livskvalitet i palliativ vård, vil-

ket WHO’s definition av palliativ vård konstituerar, handlar sålunda en stor del om att patien-

ten ska ha det bekvämt. När vårdpersonalen inte kan tillhandahålla adekvat fysisk symtom-

kontroll, exempelvis gällande smärta, illamående eller dyspné, så uppfattas ofta vårdkvaliteten 

som undermålig (Stewart et al., 1999). Smärtlindring är det mest känsliga området vad gäller 

vårdkvalitet vid livets slut, och Ferry, Hancock, Newton, Taylor och Horton (2002) har i en 

studie funnit att även vårdpersonal är missnöjda med hur symtomkontroll uppfylls vad gäller 

just smärta. Smärta är ett av de vanligaste symtomen hos både cancerpatienter och icke-

cancersjuka i palliativ vård, och misslyckad smärtlindring försvårar fysisk bekvämlighet 

(Stewart et al., 1999).  

 

Litteraturstudiens resultat visade vidare att närstående bland annat var besvikna på bristen av 

stödåtgärder efter att patienten avlidit. Milberg, Olsson, Jakobsson, Olsson och Friedrichsen 

(2008) pekar på det faktum att närståendes behov inte automatiskt tar slut efter dödsfallet, vil-

ket implicerar vikten av uppföljning för de sörjande närstående. Sorg kan ha en dramatisk ef-

fekt, och det finns studier som visar på högre mortalitetsrisk för personer som nyligen förlorat 

en nära anhörig (Stewart et al., 1999). Milberg et al. (2008) har funnit att närstående har ett 

stort behov av stöd, framförallt att få tala med någon, under sorgeperioden. Många önskar ett 

personligt möte med den ut vårdpersonalen som haft störst kontakt med patient och närståen-

de. Närstående vill, förutom att ha svar på obesvarade frågor kring den anhöriges död, också 

få en chans att ge feedback på vården. Genom att ha funnits nära patienten i omvårdnaden kan 

sjuksköterskor trösta den närstående genom att de tillsammans kan se tillbaka och minnas. 

Sjuksköterskor kan ge positiv bekräftelse, tillexempel kring hur närstående försökte uppfylla 

den döendes önskemål vid livets slut. Den bekräftelse som de närstående får på att de gjort allt 

de kunnat, kan förhindra känslor av skuld och fungera som ett meningsfullt stöd. 

 

I resultatet framkom att närstående önskade en tilltalande sjukhusmiljö som kändes hemtrev-

lig, lugn och där möjligheten till personlig prägel var värdefull. Rowlands och Noble (2008) 

bekräftar att miljön påverkar upplevelsen av hälsa och kan ha en positiv inverkan på humöret. 
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Det framkommer i studier att vårdmiljön har en annan inverkan och betydelse för närstående 

och patienter inom palliativ vård jämfört med annan vård (Edvardsson, Sandman & Rasmus-

sen, 2006; Rowlands & Noble, 2008). Närstående, patienter och sjuksköterskor i Edvardsson 

et al. (2006) beskriver hur det känns att mötas av vissna blommor på en palliativ vårdavdel-

ning. Edvardsson et al (2006) samt Rowlands & Noble (2008) menar att det symboliserar liv 

och död, vilket påminner om den förestående döden.  

 

Litteraturstudiens resultat visade vikten av att kunna fortsätta med de intressen och hobbys 

man haft innan sjukdomen. Det var också positivt att under sjukhusvistelsen få ha personliga 

tillhörigheter och utföra aktiviteter som ökade känslan av att känna sig som hemma. Melin-

Johansson, Axelsson och Danielsson (2007) har undersökt närståendes upplevelser av livskva-

litet, och bland annat funnit att det är viktigt att försöka upprätthålla ett så normalt liv som 

möjligt. Både Edvardsson et al. (2006), Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2005) samt 

Rowlands och Noble (2008) visar på vikten av att kunna välja på enkelrum eller flerbädds-

rum. Dekorationer som tavlor, blommor, prydnader både i rummet och på avdelningen för-

medlar hemkänsla och fungerar helande för kropp och själ. Även fokus kring sjukdomen visar 

sig minska (Edvardsson et al., 2006; Edvardsson et al., 2005; Rowlands & Noble, 2008). När-

stående och patienter i Edvardsson et al. (2005) menar att en avdelning där de känner sig 

hemma inger känslor av hopp, livskvalitet, trygghet och säkerhet.  

 

I vårt resultat var det tydligt att miljön var en starkt påverkande faktor för hur närstående och 

den sjuke upplevde sin sjukhusvistelse. De upplevde att sjukvården i flera avseenden brast på 

denna punkt, vilket ledde till negativa upplevelser. Enligt Socialstyrelsen (2005) framgår det 

tydligt att sjuksköterskor har ett yrkesansvar att främja och utveckla vårdmiljön och sörja för 

estetiska aspekter för att bidra till god omvårdnad. Enligt Edvardsson et al. (2006) är det tyd-

ligt att närstående och patient är av åsikten att en vårdmiljö som inte är estetiskt tilltalande el-

ler möter andra miljörelaterande behov symboliserar vårdpersonalens syn på omvårdnad. 

Vårdpersonal måste sålunda förstå innebörden och dess effekter för människor som tillbringar 

tid på sjukhus, då de ska möjliggöra för närstående och patienter att bemötas av en tilltalande 

miljö (Caspari et al., 2006; Wikström, 2002). 
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Förslag till omvårdnadsintervention 

Stödgruppsprogram under den sena palliativa fasen 

Henriksson och Andershed (2007) har undersökt effektiviteten av ett stödprogram vid en pal-

liativ enhet, där närstående erbjöds att i grupp delta under den sena palliativa fasen. Syftet var 

att de närstående skulle få uttrycka sina behov samt dela erfarenheter med andra som befann 

sig i liknande situation. Varje vecka diskuterades ett nytt tema med en ”expert” ur vårdteamet. 

Det var viktigt med en öppen approach vad gällde närståendes behov och möjlighet att hante-

ra situationen. Teman valdes ut efter att ha studerat relevant litteratur, sjuksköterskor vid en-

hetens uppfattningar samt en undersökning av närståendes behov. Möten hölls på avdelningen 

och tiden lades upp så att cirka fem minuter veks till ankomst och välkomnande, cirka 20 mi-

nuter bestod av öppen dialog, 45 minuter av dagens tema och de tio avslutande minuterna be-

stod av reflektion och tankar.  

 

Henriksson och Andershed (2007) anser att närstående kan dra stor nytta av denna typ av 

stödprogram. Viktiga betydelser för de närstående innefattar att bli sedd och bekräftad, att få 

insikt och kunskap i sjukdomen, känslan av tillhörighet i grupp, större delaktighet i patientens 

omvårdnad, få möjlighet till vila samt få styrkan att stödja patienten. Essensen av dessa, me-

nar författarna, är att stödprogrammets möten medför en ökad känsla av säkerhet i den pallia-

tiva vårdens delar. Deltagandet hjälper de närstående i deras dagliga liv. Författarna menar 

emellertid att stödgruppsprogrammet ska ses som en separat intervention utan som ett kom-

plement till existerande omvårdnad.  

 

 

Metoddiskussion 

Inom kvalitativ forskning finns fyra viktiga komponenter för att styrka tillförlitligheten. Dessa 

är trovärdighet, pålitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet (Holloway & Wheeler, 1996, 

s.163; Polit & Beck, 2004, s. 430). Med hjälp av dessa begrepp kan för- och nackdelar disku-

teras för att påvisa studiens tillförlitlighet. I denna metoddiskussion behandlas ovanstående 

begrepp men tyngdpunkten vilar på begreppet trovärdighet som diskuteras i förhållande till att 

uppnå tillförlitlighet i utförd litteraturstudie.  

 

När val av databas ska väljas bör beaktanden tas till databasernas olika inriktningar (Willman 

et al., 2006, s. 72-73). Hänsyn togs till detta då bland annat CINAHL och Medline med inrikt-

ning på medicin och omvårdnad valdes för att försäkra om rätt val av artiklar. Trovärdighet 
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och pålitlighet är beroende av varandra och kan illustrera vikten av att läsaren kan förstå och 

följa forskarens tillvägagångssätt, resonemang och avvägningar (Holloway & Wheeler, 1996, 

s.164, 167), och om så önskas genomföra liknande studie (Polit & Beck, 2004, s. 434-435). Vi 

menar att vi varit tydliga och detaljerade i både tabeller och skrift vad gäller metodval, littera-

tursökning (bilaga 1), kvalitetsgranskning (tabell 1) och urval av artiklar (bilaga 2). Ytterliga-

re kan trovärdigheten förstärkas då handledare och studiekamrater granskat och kommit med 

synpunkter under hela uppsatsprocessen. 

 

Enligt Willman et al. (2006, s. 77) bör så många databaser som möjligt användas utifrån pro-

jektplanens förutsättningar. I vår litteraturstudie har vi valt att begränsa oss till tre databaser 

för sökning av artiklar till analysen. Eftersom begränsad tid för litteratursökningen fanns till 

förfogande ansåg vi att fler databaser inte var möjliga. Dock hade förmodligen fler databaser 

genererat i fler artiklar men inte i större variation. Vidare förklarar Willman et al. (2006, s. 

83) att kvalitetsgranskning av artiklar värderas högre om två personer oberoende av varandra 

utför detta. Trots att vi varit två som genomfört och jämfört våra granskningar med hjälp av 

protokoll för kvalitativa studier, så är det möjligt att vi inte granskat rättvist då vi har begrän-

sad erfarenhet av kvalitetsgranskning. 

 

Fördelen med en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats är att textenheterna som väljs 

ut för analys ska beskriva essensen av det synliga och uppenbara i människors unika upple-

velser och därmed vara fri från egen tolkning (jfr. Burnard, 1991; Downe-Wamboldt, 1992). 

Bekräftbarhet handlar delvis om att referenser ska gå att spåra (Holloway & Wheeler, 1996, 

s.168-169). Den tydliga referensteknik och referenslista, som ses i denna litteraturstudie, gör 

det möjligt för läsaren att återfinna originalkällan. Ett ytterligare steg i bekräftbarhet ses i 

samband med presenterat resultat, där vi förstärkt brödtext med citat från artiklar ingående i 

analysen, och därmed bekräftat närståendes upplevelser (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). 

Vidare har trovärdigheten och bekräftbarheten förstärkts genom att vi arbetat textnära och 

återvänt till originaltexten under processen för att försäkra detta. Holloway och Wheeler 

(1996, s. 165) menar att personerna i studierna ska kunna känna igen sig i de beskrivna upple-

velserna. Ett kritiskt moment i denna process är i samband med översättning från engelska till 

svenska. Vi menar att risken att engelska ord som inte kan översättas rättvist till svenska leder 

till att nyanser i en textenhet kan dämpas. För att minimera detta har vi tillsammans hjälpts åt 

med svårtolkade ord genom att vid behov använda lexikon och översättningsprogram.  
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Ett ytterligare moment i strävan mot trovärdighet är att kodning och kategorisering av samma 

material ska ske enskilt för att se om de överensstämmer med varandras (jfr. Burnard, 1991). 

Vid första grovkategoriseringen utfördes detta för att sedan jämföras, diskuteras och justeras. 

Därefter har vi gemensamt arbetat med kategoriseringen. Överförbarhet är kopplat till om stu-

dien kan appliceras inom liknande kontext (Holloway & Wheeler, 1996, s.166-167).  

 

 

Slutsats 

 

Vår framtida roll som sjuksköterskor kommer för flera av oss att innehålla möten med perso-

ner som befinner sig i palliativ vård, och deras närstående. Denna studie visade att närstående 

har ett stort behov av god information och kommunikation av och med vårdpersonal. Sjukskö-

terskor som strävar efter att förbättra information och kommunikation skapar större möjlighe-

ter till empowerment, samt känslor av kontroll och förutsägbarhet. Med detta i åtanke bör 

sjuksköterskor erbjuda både teoretisk och praktisk handledning till närstående i palliativ vård. 

För närstående är det av yttersta vikt med en humanistisk vård. En god relation ger gynnsam-

mare förutsättningar för en helande och individbaserad vård. Sjuksköterskor som arbetar för 

självständighet samt gör mer än enbart det nödvändiga värnar om humanismen i omvårdna-

den. Vidare utgör sjuksköterskors kompetens en stor del av upplevelsen av god palliativ vård, 

och sjuksköterskor måste arbeta mot att upprätthålla adekvat symtomkontroll. Också den fy-

siska miljön utgör en viktig del, då brister i miljö kan upplevas som brister i omvårdnad. Som 

sjuksköterska har man därmed ett ansvar att den fysiska miljön i palliativ vård är utformad på 

ett sådant sätt att både närståendes och patienters välbefinnande ligger i fokus. Närstående 

prioriterar ofta patientens behov före sina egna, vilket gör att sjuksköterskor måste vara ly-

hörd och skapa omvårdnadsinterventioner riktade mot närstående.  

 

Närståendeperspektivet i palliativ omvårdnad tycks vara relativt sparsamt behandlat, speciellt 

med inriktning på de närståendes egna behov. Ytterligare forskning kring detta är därmed mo-

tiverad. Vidare vore det både intressant och värdefullt att studera hur de närståendes upplevel-

ser kan användas för att utveckla den palliativa vården, då vårdformen som sådan måste förli-

ta sig på de närståendes åsikter efter vårdtidens slut. Förhoppningsvis kommer den palliativa 

vården i framtiden att använda sig av de närståendes erfarenheter för att utvärdera och förbätt-

ra upplevelsen av omvårdnad hos både närstående, patient och sjuksköterska. En fundamental 
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del av detta är att som sjuksköterska vara medveten om vikten av en god relation till patient 

och närstående. Vi tror att detta kan utgöra grundstommen för den tillit som krävs för att när-

stående ska våga kritisera och göra sina åsikter hörda.  
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Bilaga 1. 

Översikt av systematisk litteratursökning      

                

AMED (EBS-

CO) Sök nr. TH/FT ¹  Sökord 

Antal träf-

far   

Antal an-

vända   

            artiklar    

        

 1 FT Relative*  4657  0  

 2 TH Family 1112  0  

 3 FT Famil* 9512  0  

 4 FT Bereaved  509  0  

 5 TH Palliative Care 3202  0  

 6 FT Palliative Care 7301  0  

 7 FT End of life Care 1128  0  

 8 FT End of life 2285  0  

 9 FT Experience* 12765  0  

 10 TH Terminal Care 1901  0  

 11 FT Terminal Care 2225  0  

 12 FT Terminally ill 966  0  

 13 FT Hospital 7887  0  

 14 FT Dying 2013  0  

        

 15 FT  1* AND 6 177  1  

        

 16 FT 1* AND 11 70  1  

        

 18 FT 1* AND 12 53  0  

        

 19 FT 1* AND 14 112  1  

        

 20 FT 1* AND 9* 425  0  

        

 21 FT 1* AND 7 AND 11 30  1  

        

 22 TH 2 AND 6 4294  0  

        

 23 FT 3* AND 6 1323  0  

        

 24 FT 3* AND 7 431  0  

        

 25 FT 3* AND 14 644  0  

        

 26 FT 3* AND 9* 1677  0  

        

 27 FT 3* AND 12 AND 13 52  1  

        

 28 FT 3* AND 9* AND 6  58  3  

   AND 13      

        

 29 FT 3* AND 4 AND 7 17  1  

        

 

30 

 

FT 

 

3* AND 4 AND 6 

 

52 

  

1 

  



 34 

 

Forts. Översikt av systematisk litteratursökning      

               

CINAHL Sök nr. TH/FT¹ Sökord 

Antal träf-

far   

Antal an-

vända   

            artiklar    

        
 1 FT Relative*  43200  0  

 2 TH Family 14117  0  

 3 FT Famil* 84099  0  

 4 FT Family member* 7519  0  

 5 FT Bereaved  1146  0  

 6 TH Palliative Care 10666  0  

 7 FT Palliative Care 12665  0  

 8 FT End of life Care 2414  0  

 9 FT End of life 4790  0  

 10 FT Experience* 101502  0  

 11 TH Terminal Care 7254  0  

 12 FT Terminal Care 7402  0  

 13 FT Terminally ill 6028  0  

 14 FT Hospital 69890  0  

 15 FT Dying 5812  0  

        

 16 FT 1* AND 7 371  0  

        

 17 FT 1s AND 7  130  1  

        

 18 FT 1* AND 13 55870  0  

        

 19 FT  1* AND 7 AND 14 66  0  

        

 20 FT  1* AND 10 3046  0  

        

 21 FT 8 AND 10 256  0  

        

 22 FT 8 AND 10 AND 2 134  1  

        

 23 FT 3* AND 7 2502  0  

        

 24 FT 4* AND 7 301  0  

        
 25 FT 4* AND 7 AND 14 52  1  
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Forts. Översikt av systematisk litteratursökning      

                

Medline Sök nr. MeSH/FT² Sökord 

Antal träf-

far  

Antal an-

vända  

            artiklar    

        

 1 FT Relative*  225091  0  

  2 MesH Family 15629  0  

 3 FT Famil* 341322  0  

 4 FT Bereaved  820  0  

 5 MesH Palliative Care 13382  0  

 6 FT Palliative Care 18423  0  

 7 FT End of life Care 2512  0  

 8 FT End of life 5308  0  

 9 FT Experience* 135552  0  

 10 MesH Terminal Care 6096  0  

 11 FT Terminal Care 6615  0  

 12 FT Terminally ill 3176  0  

 13 FT Hospital 903284  0  

 14 FT Dying 8277  0  

        

 15 FT 1* AND 6 421  0  

        

 16 FT 1* AND 7 96  0  

        

 17 FT 1* AND 11 343  0  

        

 18 MesH 2 AND 5 2150  0  

        

 19 FT 2 AND 12 746  0  

        

 20 FT  2 AND 12 AND 9 110  1  

        

 21 FT 3* AND 6 2726  0  

        

 22 FT 3* AND 9 21189  0  

        

 23 FT 3* AND 9 AND 6 693  0  

        
 24 FT 4 AND 9 298  0  

        

 25 FT 4 AND 9 AND 6 58  0  

        

 26 FT 4 AND 9 AND 7 19  1  

                

        

¹TH (Thesaurus Terms) / FT (Fritext)      

²MeSH (Medical Subject Headings) / FT (Fritext)     
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Bilaga 2 
      

Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=15)  

      

Författare, Typ av Deltagare  Datainsamling/ Huvudfynd Kvalitet  

år studie   analysmetod     

      
Andershed & 

Ternestedt 

(2000) 

Kvalitativ 52 Intervjuer/ herme-

neutisk 

Vårdkultur och vårdpersonalens 

sätt att agera gentemot de närstå-

ende är avgörande för deras möj-

lighet att vara delaktiga i den pal-

liativa vården.    

Hög 

Enes (2003) Kvalitativ 6 Djupintervjuer/ fe-

nomenologisk 

Värdighet är en stor del av pallia-

tiv vård vilket innefattar att vara 

mänsklig, att ha kontroll, goda re-

lationer och tillhörighet samt att 

kunna upprätthålla individualitet.  

Hög 

Dunne & Sul-

livan (2000) 
Kvalitativ 8 Djupintervjuer/ fe-

nomenologisk  

Närstående behöver stöd av vård-

personal. Sjukhusmiljön erbjuder 

inte önskat privatliv och stillhet, 

och information och kommunika-

tion med vårdpersonal är inte all-

tid adekvat.  

Hög 

Hawker et al. 

(2006) 

Kvalitativ 51 Intervjuer/ inne-

hållsanalys 

Närstående värderar lättillgänglig 

vård, en god och familjär vårdmil-

jö och god kontakt med kvalifice-

rade sjuksköterskor 

Hög 

James et al. 

(2009) 
Kvalitativ 27 Intervjuer/ tematisk 

innehållsanalys 
Vårdpersonal måste uppmärk-
samma och inkludera de närstå-

ende i omvårdnaden av den sjuke, 

då de närstående ofta har god 

kunskap i vilken vård som är bäst 

för den anhörige. 

Hög 

Main et al. 

(2002) 

Kvalitativ 7 Djupintervjuer/ 

tematisk analys 

Vårdkultur och individuella kun-

skaper hos sjuksköterskor påver-

kar hur vårdpersonalen genom 

kommunikation kan stödja och 

hjälpa de närstående genom den 

svåra situationen.  

Medel 

Miettinen et 

al. (2001) 

Kvalitativ 9 Intervjuer/ feno-

menologisk 

Professionell palliativ vård bidrog 

till upplevelsen av livskvalitet, 

genom att upprätthålla patientens 

värdighet. 

Hög 
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Forts. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=15)  

      

Författare, Typ av Deltagare  Datainsamling/ Huvudfynd Kvalitet  

år studie   analysmetod     

      
Mok et al. 

(2002) 

Kvalitativ 24 Semistrukturerade 

intervjuer/ inne-

hållsanalys 

Omvårdnadsinterventioner riktade 

mot närståendes behov såsom ut-

bildning och stöd kan stärka de 

närståendes möjligheter till em-

powerment. Genom att främja en 

god vårdrelation kan sjuksköters-

kor reducera de närståendes på-

frestning. 

Hög 

Payne et al. 

(2007) 

Kvalitativ 11 Semistrukturerade 

intervjuer/ groun-

ded theory 

Vårdpersonal måste ha tid till god 

omvårdnad och stöd för patient 

och närstående. En god fysisk 

miljö är viktig.  

Hög 

Pierce (1999) Kvalitativ 29 Djupintervjuer/ 

grounded theory 

Närstående har behov av rättfram 

information och utbildning. Vård-
personalen bör värna om värdig-

het och respekt gentemot patient 

och närstående. Omgivningen bör 

vara tilltalande. Stödgrupper ses 

som något positivt. 

Medel 

Royak-

Schaler et al. 

(2006) 

Kvalitativ 24 Fokusgrupper/ in-

nehållsanalys 

För att närstående ska uppfatta 

vård i livets slut som god måste 

kommunikationen mellan patient, 

familj och vårdpersonal vara god.  

 

Medel 

Rogers et al. 

(2000) 

Kvalitativ 229 Brevintervjuer med 

öppna frågor/ inne-

hållsanalys 

Det är viktigt att vårdpersonal har 

respekt för patienter och närstå-

endes autonomi och värdighet i 

den palliativa vården. 

Hög 

Schiozaki et 

al. (2005) 

Kvalitativ 22 Semistrukturerade 

intervjuer/ inne-

hållsanalys 

Stöd för att upprätthålla hopp, re-

spekt för individualitet, att om-

vårdnaden uppfattas som god, 

otillräckliga resurser, god infor-

mation, stöd med praktiska och 

ekonomiska bördor 

Medel 

Spichiger 

(2008) 

Kvalitativ 10 Observationer och 

semistrukturerade 

intervjuer/ feno-

menologisk her-

meneutisk 

Närstående uppskattade kunnig 

vårdpersonal som försökte lära 

känna patient och familj samt vi-

sar respekt och empati. Viktigt att 

individen och den sjuke uppmärk-

sammades, så långt det går, till att 

leva ett så normalt liv som möjligt 

Hög 
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Forts. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=15)  

      

Författare, Typ av Deltagare  Datainsamling/ Huvudfynd Kvalitet  

år studie   analysmetod     

      
Wong & 

Chan (2007) 

Kvalitativ 20 Semistrukturerade 

intervjuer/ feno-

menologisk  

Familjerna ville vara säkra på att 

patienten hade erbjudits god vård 

och led ingen smärta. Det ansågs 
viktigt att vara med patienten un-

der dödsprocessen. 

Hög 

 

 

 


