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Det är både fysiskt och mentalt krävande att vårda en döende människa. 

Närstående som vårdar är i behov av stöd, inte bara för att ta hand om den sjuka 

människan utan också för att ta hand om sig själv. Sjuksköterskan har möjlighet 

att stödja närstående och syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att 

undersöka hur sjuksköterskan kan stödja närstående till personer som befinner sig 

i livets slutskede. Till denna systematiska litteraturöversikt har 15 vetenskapliga 

artiklar analyserats med beskrivande syntes. Analysen resulterade i fem faktorer: 

att vara närvarande, att vara tillgänglig, att vara ärlig, att ge vägledning och att ge 

praktiskt stöd. Resultatet visade hur sjuksköterskan genom tillämpning av dessa 

fem faktorer kan identifiera de närståendes behov, bygga en god relation som 

öppnar upp möjligheter för god kommunikation och skapa tillit som gör att 

närstående kan uttrycka sina behov. Vidare kan sjuksköterskan stödja närstående 

genom att ge dem praktiskt stöd. Slutsatsen är att sjuksköterskan genom att 

använda sig av dessa faktorer i omvårdnaden om närstående till personer i livets 

slut kan ge dem ett individanpassat och mångsidigt stöd genom den svåra 

processen.   

 

Nyckelord: stöd, närstående, sjuksköterska, livets slutskede.  
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Att drabbas av sjukdom innebär att kroppen inte längre kan tas för given, samtidigt som den 

inte går att ignorera och den drabbade kan inte längre leva sitt liv som tidigare. Den sjuke 

upplever en förlust av helheten där kroppen och självet inte längre fungerar som den enhet 

eller helhet de utgör hos den som är frisk (Toombs, 1993, s. 90). Smärta, trötthet och svaghet 

hindrar den som drabbats av sjukdom från att utföra vardagliga sysslor och innebär att den 

sjuke blir beroende av hjälp från andra vilket resulterar i förlust av självständighet och 

möjligheten att själv bestämma över sitt liv. Att inte längre kunna fatta självständiga beslut om 

sitt eget liv gör att det förlorar sitt värde. Om sjukdomen är kronisk och inte går att bota blir 

den också ett direkt hot mot livet och skapar en rädsla för döden hos personen som blivit sjuk 

(Öhman, Söderberg & Lundman, 2003).  

 

När någon drabbas av en svår, kronisk sjukdom hotas också närståendes levnadssituation och 

inte heller deras liv kommer längre att vara som förut (Öhman & Söderberg, 2004a). När en 

kronisk sjukdom går in i en palliativ fas kan det vara de närståendes första konkreta möte med 

döende och död och väcka en mängd frågor, så väl praktiska som känslomässiga (Andershed, 

1998, s.19). I och med den sjukes ökade behov av hjälp kan närstående känna sig tvingade att 

sätta sina egna behov åt sidan och alltid planera utifrån den sjukes behov. Närstående beskrev 

också hur svårt det var för dem att se hur den sjukes tillstånd försämras och hur de närmar sig 

livets slut utan att kunna påverka detta (Öhman & Söderberg, 2004a).  

  

Enligt Socialstyrelsens termbank (2004) definieras närstående som ’person som den enskilde 

anser sig ha en nära relation till’ och termen anhörig definieras som ’person inom familjen 

eller bland de närmaste släktingarna’. I denna studie kommer ordet närstående att användas då 

denna term inkluderar samtliga personer som personen som befinner sig i livets slut har en 

nära relation till.   

 

Till personer som befinner sig i livets slutskede ges en speciell typ av vård, palliativ vård. Den 

syftar till att lindra lidande och förbättra livskvaliteten under den tid personen med sjukdom 

har kvar, genom att förebygga, upptäcka och behandla fysiska, psykosociala och andliga 

problem som kan uppstå (Karlsson, 2008, s.18, 256). I Världshälsoorganisationens (WHO, 

2011) definition av palliativ vård finns beskrivet att denna typ av vård innebär att lindra 

symtom, bekräfta livet och se döden som en normal process, att inte påskynda eller fördröja 

döden. Att ge vård i livets slutskede innebär också att se till både patienten och de närståendes 

behov, att stödja patienten att leva så aktivt som möjligt och även stödja de närstående under 
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sjukdomstiden och i sorgearbetet. Kelley och Meier (2010) beskriver vidare att den palliativ 

vården ska fokusera på att ge bästa möjliga livskvalitet till både patienten och dennes 

närstående. Den inkluderar behandling av symtom, stöd för att fatta beslut och att ge 

information för att möjliggöra att patientens och familjens egna mål nås.  

 

Forskningsresultat visar att god palliativ vård ger en ökad livskvalité, både för de som vårdas i 

hemmet och de som vårdas på sjukhus (Kelley & Meier 2010). Enligt Davis, Cowley och 

Ryland (1996) upplever närstående en stor börda när en person som står dem nära befinner sig 

i livets slutskede. Många närstående upplever mycket stress, både fysisk och mental, samtidigt 

som många av de närstående själva är äldre och har sina egna hälsoproblem. I en studie av 

Öhman och Söderberg (2004a) uttryckte närstående till personer med svår kronisk sjukdom 

att livet tillsammans med den sjuke gjorde dem till informella vårdgivare och gav dem en 

känsla av att vara konstant bundna till något som hade tydligt negativa effekter på deras egen 

mentala hälsa. Att de närstående ges möjlighet att vara delaktiga i vården trycks ändå ha 

positiva effekter för både dem och patienten och en positiv inverkan på de närståendes 

sorgearbete (Andershed, 1998, s.21).  

 

Andershed (1998, s.29) beskriver att vara närstående i livets slut som delaktighet i ljus och 

mörker, där delaktighet i ljuset kännetecknas av tillit och förtroende till personalen och 

delaktighet i mörkret som ett isolerat engagemang. Som delaktiga i mörkret upplevde 

närstående att de inte fick sina behov mötta av sjukvårdspersonalen vilket ledde till att de 

famlade i blindo när de försökte stötta den sjuke. Även Munn et al. (2008) har i en studie om 

vad som är god vård i livets slut påvisat att de närstående upplevde att personalen sällan hade 

tid att ge dem stöd och att de därför hade svårt att känna tillit till personalen och känna sig 

trygga med vården. En annan studie (Riley & Fenton, 2007) visar att närstående till personer i 

livets slutskede ofta förnekar sitt eget behov av stöd då all deras energi är riktad mot den sjuke 

och att de själva kan ha svårt att avgöra vilken typ av stöd de har behov av.    

 

Många närstående till personer som befinner sig i livets slut saknar tillgång till någon form av 

stöd och bristande stöd till de närstående leder ofta till känslor av ensamhet, depression och 

beteenden som påverkar deras hälsa negativt (Riley & Fenton 2007). Även om många 

närstående beskrev att de hade stöd ifrån övrig familj och vänner upplevde de att det stödet 

inte var tillräckligt utan att de också behövde vårdpersonalens stöd. Att som närstående få 

stöd av sjukvårdspersonalen är enligt Munn et al.(2008) viktigt för att de ska kunna känna 
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tillit och trygghet i att den sjuke får god vård men också för att klara av att acceptera 

situationen. Närstående beskriver också att det var betydelsefullt för dem att få hjälp att 

förbereda sig inför den kommande döden (Hawker et al., 2006).    

 

I ett försök att definiera ordet stöd har Stoltz, Pilhammar Andersson och Willman (2006) 

funnit att det har en mängd olika betydelser. Genom de data som ligger till grund för studien 

har de dock skapat en definition av stöd för familjer som vårdar en sjuk närstående. Stoltz et 

al. (2006) menar att stöd innebär att ge de närstående vanliga konkreta saker så som 

information, utbildning, ekonomisk hjälp, varor och externa tjänster. Vidare kräver stöd också 

kvaliteter som individualisering, anpassningsförmåga, uthållighet, möjlighet att få tala om 

känslor samt en uppfattning av ett ömsesidigt utbyte mellan alla inblandade.  

  

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) tydliggörs att 

sjuksköterskan ska ha förmåga att tillgodose patientens basala och specifika 

omvårdnadsbehov, att på ett empatiskt, lyhört och respektfullt sätt kommunicera med 

patienter och närstående, möjliggöra för dem att vara delaktiga i vård och behandling och 

informera och uppmärksamma deras behov av information. Karlsson, Roxberg, Barbosa da 

Silva och Berggren (2010) beskriver att den palliativa vården ofta omfattar en hel familj och 

att detta är något som kan göra sjuksköterskans arbete svårt. I sin strävan efter att uppnå det 

som är bäst för den sjuke upplevde sjuksköterskor att det kan uppstå konflikter mellan dem 

och de närstående om vad som är bäst för patienten och att de då ställs inför svåra etiska 

dilemman. Sjuksköterskorna uttryckte också att de kände sig maktlösa på grund av 

närståendes krav och att de upplevde att de närstående saknade tillit till dem. 

Intensivvårdssjuksköterskor beskrev i en studie (Engström, Uusitalo & Engström 2010) att 

närstående är de personer som är viktigast för patienten samtidigt som de också har kunskap 

om den sjuke. De närstående kan därför bidra med information som är viktig för att 

sjuksköterskorna ska kunna skapa en helheltsbild av patienten och för att de ska kunna ge 

patienten bästa möjliga vård. Tack vare närståendes närvaro upplevde sjuksköterskorna också 

att de fick en bättre relation till den sjuke. I en annan studie (Stayt, 2007) beskrev 

sjuksköterskor hur deras arbete var mycket stressigt och att vetskapen om att de skulle behöva 

ge förklaringar till närstående och svara på deras frågor gjorde dem nervösa och oroliga över 

att inte kunna besvara dessa. Sjuksköterskorna upplevde också att de saknade självförtroende i 

mötet med närstående och att de ofta kände rädsla för att säga fel saker.   
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Litteraturgenomgången visade att det är mycket påfrestande för närstående när någon som står 

dem nära drabbas av en obotlig sjukdom. Det kan påverka både deras fysiska och psykiska 

hälsa negativt samtidigt som delaktighet i vården också kan ha goda effekter. Närstående till 

personer i livets slutskede upplevde att de inte fick stöd av vårdpersonalen i den utsträckning 

de behövde. Samtidigt beskrev sjuksköterskor att de upplever att det är en svår utmaning att 

bemöta de närstående men att de är mycket viktiga för patientens vård. Med detta som 

bakgrund var syftet med denna studie att identifiera hur sjuksköterskan kan stödja närstående 

till personer som befinner sig i livets slutskede.       

 

Metod 

Då studiens syfte var att identifiera hur sjuksköterskan kan stödja närstående till personer som 

befinner sig i livets slutskede användes systematisk litteraturöversikt som metod. Polit och 

Beck (2008, s.105-106) beskriver en systematisk litteraturöversikt som en kritisk 

sammanfattning av vetenskaplig forskning inom ett ämne av intresse som svarar mot en viss 

forskningsfråga. Studien ska ge läsaren en översikt av existerande evidens och utveckla ett 

motiverande behov för den nya studien. Polit och Beck (2008, s.107) beskriver vidare att den 

existerande evidens som söks bör vara från primära källor. Detta betyder att de bästa källorna 

att använda är studier där forskare själv har nått ett resultat. Evans (2002) beskriver vikten av 

att en litteraturöversikt innehåller flera studier som fått liknande resultat, då detta förstärker 

den nya studien. Vidare beskriver han två huvudansatser till en litteraturöversikt; beskrivande 

syntes och tolkande syntes. Beskrivande syntes syftar till att beskriva resultat från tidigare 

studier utan att analysera om data. En tolkande syntes tar data från tidigare studier för att 

analysera om resultaten. Beskrivande syntes är den mest använda metoden och användas även 

i den här studien då den bäst svarade mot syftet. Evans (2002) beskriver fyra distinkta faser 

till datasyntes; insamling av tidigare arbeten, identifiering av viktiga resultat från varje valt 

arbete, att resultaten från samtliga studier jämförs och att det sammanlagda resultatet 

rapporteras.    

 

Litteratursökning 

En systematisk litteraturöversikt påbörjas med en sökning av tidigare vetenskapligt arbete. 

Litteratursökningen för denna studie gjordes i de internationella databaserna PubMed 

(MeSH), CINAHL och PsycINFO. De sökord som användes var; palliative care, terminal 

care, hospice, relatives, family, spouse, caregiver, social support, encounter och nursing. 
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Sökorden användes i olika kombinationer med hjälp av de booleska sökoperatörerna AND 

och OR för att få en bred förståelse av ämnet. Enligt Willman, Stoltz och Bathsevani (2008, 

s.66) hjälper de booleska sökoperatorerna till att ringa in så mycket som möjligt av den 

relevanta litteraturen. Kriterier för de artiklar som ingick i analysen var att de var 

vetenskapliga, skrivna på engelska och publicerade år 2000 eller senare. Vuxna personer över 

18 år och alla typer av sjukdomar som nått ett palliativ skede inkluderades i sökningen för att 

få en så stor förståelse som möjligt för hur sjuksköterskan kan stödja närstående till personer 

som får palliativ vård. Vidare gjordes sökning av artiklar i tidigare publikationer för att hitta 

artiklar som inte fanns vid databassökningen men ändå var relevanta för det valda ämnet. 

Tabell 1 visar resultat av de artiklar som hittas i databaser utifrån de sökord som användes. 

Om artiklarnas titlar var relevanta utifrån syftet lästes abstrakten och om dessa var relevanta 

lästes hela artiklarna igenom noggrant. Av artiklarna som hittades valdes 20 ut för att 

kvalitetsgranskas. Artiklarna granskas för att avgöra vilka som svarar mot frågeställningen 

och även för att avgöra deras kvalitet.  

 

Tabell 1 Översikt av systematisk litteratursökning 

Syftet med sökningen: Litteraturöversikt för att undersöka hur sjuksköterskan kan stödja närstående till 

personer som befinner sig i livets slutskede 

Sökning: 2011-01-15, Limits: Date 2000-2011,  English language  

Söknr Söktermer PubMed [Mesh] CINAHL PsycINFO 

  Antal 

träffar 

Antal 

valda 

Antal 

träffar 

Antal 

valda 

Antal 

träffar 

Antal 

valda 

1 Palliative care 33257  3501  9238  

2 Terminal care 35360  1811  938  

3 Hospice 3625  1725  9124  

4 1 OR 2 OR 3 63166  5716  14129  

5 Family 197467  19201  216288  

6 Relatives 740969  1040  18313  

7 Spouse 5086  323  10029  

8 Caregiver 15416  2053  23544  

9 5 OR 6 OR 7 OR 8 747464  20871  232071  

10 Social support 39916  2052  43147  

11 Encounter 15373  932  11544  

12 Nursing 201476  75657  83279  

13 4 AND 9 AND 12 924 8 4360  5783  

14 4 AND 8 AND 12 132  59 2 3459  

15 4 AND 9 AND 10 AND 11 

AND 12 

3 2 0  36 1 
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Sju artiklar valdes från tidigare publikationer varav två publicerades 1990 och 1999. Dessa 

två valdes trots tidiga publikationsår eftersom kontexten i artiklarna ansågs värdefulla för 

analysen. 

 

Kvalitetsgranskning 

För att kvalitetsgranska artiklarna användes protokoll beskrivna av Willman et al, (2008, 

s.152-157). Granskningsmetoderna är anpassade efter vilken typ av studie det är som ska 

kvalitetsgranskas. Exempel på frågor som kan inkluderas i en kvalitetsgranskning är om 

forskningsfrågan är klar och tydlig, om artikeln är relevant för studien, om urvalet var 

relevant och välplanerat, om metoden är tydlig beskriven och om resultatet är tydligt och lätt 

att förstå. Kvaliteten graderas med ett procentuellt värde: 80-100 procent blir Grad I, 70-79 

procent blir Grad II och 60-69 procent blir Grad III. Artiklar som får under 60 procent ska inte 

användas. Vid granskningen av de 20 utvalda artiklarna fick 15 stycken grad III eller högre 

och dessa valdes ut till analysen. Tabell 2 visar de kvalitetsgranskade artiklarna.  

Tabell 2  Översikt av tabeller som ingår i analysen , n=15 

Författare, år, 

land 

Deltagare Metod, 

datainsamling, 

analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Benkel, Wijk, 

& Molander, 

2009, Sverige. 

45 närstående 

till palliativa 
patienter deltog 

i en enkätstudie. 

1/3 valdes sedan 

ut till att delta i 

en intervju. 

Kvantitativ 

enkätstudie. 
Kvalitativ djup-

intervju. 

Vilken form av stöd en 

närstående behöver är beroende 
av hur de hanterar sin sorg och 

vilken relation de har till den 

sjuke. Palliativ vård bör 

innehålla sorgeterapi. 

Grad I    

 

Bushinski & 

Cummings, 

2007, USA 

8 

sjuksköterskor, 

samtliga 

kvinnor. 

Kvalitativ 

intervju, öppna 

frågor. 

Vilka faktorer som ansågs 

viktiga för god kommunikation 

med patienter och närstående i 

livets slut. Sjuksköterskor 

undviker samtal om döden pga 

bristande utbildning eller lite 
erfarenhet och det finns lite 

skrivet inom ämnet. Det behövs 

mer forskning. 

Grad III 

Inget etiskt resone-

mang, svag  

beskrivning av  

tillvägagångssätt.  

Clukey,  

2008, USA 

9 totala 

anhöriga 

vårdare 

5 till en döende 

mor 

2 till en döende 

far 

1 till en döende 
svärfar 

1 till en döende 

make 

Kvalitativ semi-

strukturerad 

intervju, latent 

innehållsanalys 

Närstående ville få stöd i att 

vara lyssnad till, att få 

information om döende 

processen och råd att göra svåra 

beslut. De vill vara sedda och 

förstod. Vidare kan vårdaren 

hjälpa med att upptäcka när 

närstående behöver vila.  

Grad I 
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Författare, år, 

land 

Deltagare Metod, 

datainsamling, 

analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Dunne 

2005, Irland 

53 referenser Kunskaps-

översikt 

Kommunikation är nyckeln till 

relationen mellan 

sjuksköterskan och närstående 

men det är svårt när patienten 

får palliativ vård. Dock måste 

sjuksköterskan förstå att 

interaktion med närstående inte 

kan glömmas bort.   

Grad III 

Välbeskriven och 

tydligt.  

Artikeln saknas 

metod beskrivning 

och artikel 

kvalitégranskning 

och gradering  

Engström & 

Söderberg, 

2007, Sverige 

24 
Intensivvårds-

sköterskor 

Kvalitativ semi-
strukturerad 

intervju i 

fokusgrupper, 

innehållsanalys 

Intensivvårds-sjökterskor vill ha 
en anknytning till den sjuka 

människan och deras 

närstående. De vill också stöda 

närstående emotionellt och ge 

dem bättre vård. 

Grad I  
 

Higginson, 

Wade & 

McCarthy, 

1990, 

Storbrittanien 

65 

cancerpatienter 

och 

65 närstående: 

31 fruar, 17 

män,  

6 döttrar, 4 
systrar,  

4 vänner och 3 

söner 

Kvantitativ 

intervju, Frågor 

mätas från 0-

bäst till 4-sämst  

 

Effekten av ångest på 

närstående och kontroll av 

cancer symtom var den största 

problem för både patienten och 

närstående. 

Grad III 

Studien var inte 

randomiserad och 

inga bortfall 

beskrivs 

Hudson, 

Aranda & 

Kristjanson, 

2004, 

Australien 

59 Referenser – 

Oklart hur 

många artiklar 

användas i 

resultat. 

Litteratur-

översikt, 

databaser 

CINAHL, 

MEDLINE, 

PsychINFO och 

Web of Science, 

År 1990-2002 

Beroende på situationen kan 

närstående ibland inte alltid ta in 

alla information som ges av 

vården. På samma sätt kan 

vårdpersonalen känna att det är 

svårt att berätta till närstående 

om den palliativa situationen 

eller har inte förmågan att 
kommunicera och lära 

närstående 

Grad III  

Välbeskriven, 

Saknas artiklarnas 

kvalitégranskning 

och värdering 

Kaarbø,   

2009, Norge 

50 närstående 

(11 makar, 33 

barn, 3 

syskonbarn and 

3 syskon) 

Mixade 

metoder, 

kvalitativ och 

kvantitativ.  

De närstående var till stor del 

nöjd med vården i livets 

slutskede. Dock ansåg de att 

kommunikation och information 

mellan sjuksköterskor och 

närstående behövde förbättras.  

Grad I  

 

 

Simon, 

Ramsenthaler, 

Bausewein, 

Krischke & 

Geiss,  

2009, Tyskland 

10 palliativ 

vårdare 

Kvalitativa 

intervjuer 

Arbete i palliativ vård kan 

innehålla egenskaper som 

styrka, uppmärksamhet, att vara 

öppet för att skapa nya 
relationer med patienten som 

görs av kompetent vård. 

Grad I 

 

Stajduhar, 

Martin & 

Cairns, 

2010, Canada 

19 Anhöriga 

vårdare:  

14 kvinnor, 5 

män 

14 vårdare:  

13 kvinnor, 1 

man 

Kvalitativa 

intervjuer med 

latent analys 

och kvantitativ 

enkät  

 

Närstående känner att det är 

svårt att handla de vanliga 

händelserna i vardagslivet, att 

vara vårdare och hade svårt med 

vårdsystemet.    

Grad II  

Urval om 

preliminär enkät 

inte tydligt och 

enkät har inte 

analyseras.  
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Författare, år, 

land 

Deltagare Metod, 

datainsamling, 

analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Stoltz, 

Lindholm, 

Udén & 

Willman,  

2006, Sverige 

20 

sjuksköterskor 

Kvalitativ 

intervju, 

fenomenologisk

-hermeneutisk 

analysmetod 

Närstående kan stödjas av 

sjuksköterskan med att formera 

en relation som skapas av 

förtroende och tillit och börjar 

med uppmärksamhet.   

 

Grad I 

 

Söderström, 

Benzein & 

Saveman, 

2003, Sverige 

10 

sjuksköterskor 

Kvalitativ 

intervju, latent 

analys 

Sjuksköterskor beskrev två olika 

typer interaktioner med 

närstående, en ska närstående 
hjälpa med vård av den 

intensivvård patienten och en 

var sjuksköterskan kände att 

hon hade expertis och lite tid för 

närstående.  

Grad I 

White & 

Ferszt, 

2009, USA 

9 Nurse 

practitioners 

Kvalitativ semi-

struktuerad 

intervju, latent 

innehållsanalys 

Nurse practitioners beskriver 

symtom av sorg som fysiska 

problem, funktionshinder, 

välbefinnande- och 

copingproblem. Intervention 

som kan hjälpas är validation, 

läkemedel, lärande av 
sorgprocessen eller remiss.   

Grad I  

 

Wilkes & 

White,  

2005, 

Australien. 

17 närstående 

och 10 

sjuksköterskor. 

Kvalitativ 

tvärsnittsstudie. 

Det upplevdes utmanande att 

vårda personer i livets slut. I det 

stödjande arbetet måste 

sjuksköterskan ta med alla 

aspekter i familjens miljö. 

Grad I  

Wilkes, White 

& O’Riordan, 

2000, 

Australien 

19 närstående: 

16 kvinnor och 

3 män  

10 

sjuksköterskor   

Kvalitativ semi-

strukturerad 

intervju 

Närstående vill veta var och hur 

dem kan få information, 

information som hjälper att göra 

beslut, information om 

sjukdomen och sorgprocessen, 
olika medium av information 

som är tillgängligt. Med 

informationen kände närstående 

mer kontroll och hjälpte med 

daglig coping.  

Grad I 

 

 

 

Analys 

Whittemore och Knafl (2005) betonar vikten av att analysmetoden identifieras tydligt innan 

litteraturundersökningen påbörjas. Analysmetoden som rekommenderas för en systematisk 

litteraturöversikt innefattar att reducera data, organiseras primära källor på ett sådant sätt att 

alla liknande källor kan föras samman, klassificera källor, till exempel med ’en sjuksköterskas 

perspektiv’ eller ’åtgärder som stödjer närstående’ och att extrahera viktig data från artikeln 

för att organisera den till en användbar form. Sedan ska extraherad data presenteras vilket kan 

göras via en tabell eller en karta. Data ska därefter jämföras för att forskaren ska kunna 

identifiera mönster eller liknande variabler i tidigare forskning. Till sist ska forskaren 
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integrera all information och formulera en slutsats som svarar mot den valda 

forskningsfrågan.  

 

Litteraturundersökningen påbörjades genom att artiklarna lästes igenom och faktorer kring 

stöd identifierades. Artiklarna lästes igenom ytterligare några gånger för att skapa en god 

förståelse av innehållet med hjälp av de faktorer som tidigare identifierats. Texter i form av 

meningar och stycken extraherades ur artiklarna och sattes samman i en tabell. Tabellen 

fungerade som en översikt för att på ett bra sätt kunna jämföra data från de olika artiklarna.  

Informationen i tabellen har sedan analyserats och de liknande resultatfaktorerna som 

framkom i litteraturundersökningen sammanställdes sedan till faktorer som svarar mot den 

systematiska litteraturöversikts syfte.  

 

Resultat 

I analysen av de utvalda artiklarna identifierades fem faktorer (tabell 3) som beskriver hur 

sjuksköterskan genom att tillämpa dessa kan skapa möjlighet att ge närstående stöd. 

 
Tabell 3  Faktorer (n=5) 

Faktorer 
Att vara närvarande 

Att vara tillgänglig  

Att vara ärlig           

Att ge vägledning 

Att ge praktiskt stöd 

 

Att vara närvarande 

Ett flertal studier (Simon, Ramsenthaler, Bausewien, Kirschke & Geiss, 2009; Stajduhar, 

Martin & Cairns, 2010; Stoltz, Lindholm, Udén & Willman, 2006; Söderström, Benzein & 

Saveman, 2003) beskriver närvaro och uppmärksamhet från sjuksköterskan som viktiga för 

närstående. I studier beskrivs närvaro som att vara fullständigt närvarande här och nu, att ge 

de närstående odelad uppmärksamhet för att försäkra dem om att de för stunden är fokus för 

sjuksköterskan och att allt annat är sekundärt (Simon et al., 2009, Stoltz et al., 2006). 

Sjuksköterskor beskrev att de försökte att vara närvarande i mötet med de närstående och att 

det var viktigt att finnas där som en medmänniska med känslor och inte bara som en roll eller 

titel (Simon et al., 2009, Söderström et al., 2003).  
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To show that you are a human being. Daring to show that you have feelings. It  also 

needs courage to cry when it is the only thing you want to do when everything is so 

terrible (Söderström et al., 2003, s.188) 

 

För att uppfattas som närvarande krävs det att sjuksköterskan har ett genuint intresse för de 

närstående och en sann vilja att utföra sitt arbete (Clukey, 2008; Kaarbø, 2009; Simon et al., 

2009; Söderström et al., 2003), att hon är där för dem och inte bara för att utföra en uppgift 

(Clukey, 2008). Sjuksköterskan bör också sträva efter att inte ha någon brådska i mötet med 

de närstående (Stoltz et al., 2006). Uppmärksamhet innebär att sjuksköterskan är varsam, 

lyhörd, ödmjuk, visar acceptans och uppskattar den andre så som han eller hon är (Simon et 

al., 2009). Genom att vara uppmärksam och använda sin intuition kan sjuksköterskan läsa av 

den andre personen och se dennes behov (Simon et al., 2009; Söderström et al., 2003).  

Det krävs att sjuksköterskan är uppmärksam för att kunna uppfatta den andra människan som 

en unik individ och observera allt som finns i dennes beteende (Simon et al., 2009). Hon kan 

se vad situationen kräver och anpassa stödet efter det (Stoltz et al., 2006). 

 

Att vara tillgänglig 

Sjuksköterskor beskrev att en förutsättning för att stödja närstående är att finnas tillgänglig 

och ta sig tid för att kunna skapa en god relation (Stoltz et al., 2006). De upplevde att det är 

tidskrävande att skapa förtroendefulla relationer (Söderström et al., 2003) samtidigt som de 

beskrev att tid är mycket viktigt för huruvida relationen ska lyckas eller misslyckas (Stoltz et 

al., 2006). Vidare beskrev sjuksköterskor också en vilja att ha mer tid och ett specifikt ställe 

för att sätta sig ner med närstående för att ha ett samtal i en privat miljö (Söderström et al., 

2003). I två studier framhöll sjuksköterskor vikten av att välja en lämplig tidpunkt för samtal 

(Bushinski & Cummings, 2007; Dunne, 2005). Bushinski & Cummings (2007) menar att för 

att stödja närstående på bästa sätt bör sjuksköterskan ta reda på närståendes emotionella 

tillstånd och ta hänsyn till om de har energi och kraft nog för att delta i ett samtal.  

 

Det är viktigt att skapa en ostörd miljö där sjuksköterskan kan kommunicera med de 

närstående (Benkel, Wijk & Molander, 2009; Bushinski & Cummings, 2007). Det bör vara en 

avskild miljö med så lite avbrott som möjligt för att nå en effektiv kommunikation (Hudson, 

Aranda & Kristjanson, 2004; Stoltz et al., 2006). Sjuksköterskor beskrev att frågor är ett 

viktigt kommunikationsverktyg i alla lägen och genom att ställa öppna frågor kan 

sjuksköterskor få mer djupgående information från närstående. Frågorna kan inkludera ’Vad 
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hjälper att lugna dig?’ eller ’Hur har du klarat av svåra situationer tidigare?’ (Bushinski & 

Cummings, 2007; Dunne, 2005). De öppna frågorna ger sjuksköterskan en möjlighet att stödja 

närstående genom att reda ut missförstånd, avgöra om det finns orealistiska förväntningar och 

om det finns informationsluckor som bör fyllas (Dunne, 2005). I två studier beskriver 

sjuksköterskor hur de genom att skapa en ostörd miljö ger närstående en chans att diskutera de 

viktiga frågorna som inte är lätta att diskutera framför andra människor (Hudson et al., 2004; 

Stoltz et al., 2006).  

 

Vidare skapar den ostörda miljön en chans för sjuksköterskan att noggrant kunna lyssna till 

närstående (Stoltz et al., 2006). Att lyssna till närstående stärker relationens kvalitet (Wilkes, 

White & O’Riordan, 2000) och beskrevs av sjuksköterskor som den mest effektiva strategin 

för god kommunikation (Bushinski & Cummings, 2007). Närstående upplevde att det är 

viktigt att få berätta och att det känns bättre för dem då sjuksköterskan var villig att lyssna 

(White & Ferszt, 2009; Wilkes et al., 2000). I flera studier beskrev sjuksköterskor hur viktigt 

det är att ta sig tid till att lyssna och förstå, att inte avbryta de närstående, att bara lyssna utan 

att värdera eller försöka säga rätt saker (Dunne, 2005; Stoltz et al., 2006; White & Ferszt, 

2009). Sjuksköterskor beskrev hur de låter de närstående berätta om och om igen för att de ska 

ges möjlighet att ventilera och hantera sin situation (Stoltz et al., 2006). Genom att lyssna till 

närstående, försöka förstå och kommunicera sin förståelse kan sjuksköterskan ge dem en 

större förståelse för sin situation och en större möjlighet att handla med den som utgångspunkt 

(Dunne, 2005). Terapeutiskt lyssnande beskrevs av sjuksköterskor som en strategi som 

innefattar användningen av tonfall, fokus, förtydliganden, återberättande, omskrivningar och 

reflektion (Bushinski & Cummings, 2007). Med en bättre förståelse för närstående kan 

sjuksköterskan genom uppmuntran och beröm för deras arbete med att vårda den sjuke stärka 

de närståendes självkänsla och få dem att lita på sin egen förmåga. Sjuksköterskan kan även 

uppmuntra närstående till att fortsätta sina egna liv, att delta i aktiviteter som inte innebär 

omvårdnad om den sjuke för att hjälpa dem att tillgodose sina egna behov (Stoltz et al., 2006).  

 

Att vara ärlig 

Studier (Simon et al., 2009; Söderström et al., 2003) visar att ärlighet och uppriktighet är 

viktiga faktorer i skapandet av en god relation. Sjuksköterskor beskrev att ärlighet likaväl som 

medicinsk och teknisk skicklighet är en förutsättning för att bli accepterad av närstående 

(Söderström et al., 2003). När sjuksköterskan gav ärlig information om den sjukes diagnos 

och prognos förstärks relationen med närstående (Simon et al., 2009).  
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Flera studier visar att ärlighet innebär att sjuksköterskan ska se till att de närstående förstår 

allvaret i situationen (Clukey, 2008; Stajduhar et al., 2010; Stoltz et al., 2006). Sjuksköterskor 

beskrev att ärlighet innebär att förklara för närstående vilka problem som kan uppstå, hur 

dessa hanteras på bästa sätt och att få närstående att inse när behandlingen inte längre hjälper 

den sjuke. Sjuksköterskor ska inte sätta närstående i en situation med falska förhoppningar 

som kan leda till frustration (Higginson, Wade & McCarthy, 1990; Stoltz et al. 2006) och 

undvika att säga fraser som ’Allting kommer att ordna sig’ (Stoltz et al., 2006).  

 

Sjuksköterskor beskrev också vikten av att vara ärlig utan att vara okänslig (Stoltz et al., 

2006), att vara öppen för närståendes bekymmer och önskningar och att visa förståelse för att 

den närstående är en person med egna behov (Simon et al., 2009). Engström och Söderberg 

(2007) beskriver att sjuksköterskan ska vara ärlig men på samma gång inte frånta närstående 

hopp. Sjuksköterskan ska låta närstående ha sitt hopp men inte bekräfta det när det blir 

orealistiskt. Dunne (2005) beskriver att alla inte vill ha kännedom om alla detaljer och att 

sjuksköterskan ska vara lyhörd genom att ställa frågor som ’Vad känner du till om 

situationen?’ eller ’Förstår du provresultatet?’ för att bilda sig en uppfattning om närståendes 

förståelse, behov av förståelse eller om det finns orealistiska förväntningar. Vidare beskriver 

Stajduhar et al. (2010) att sjuksköterskan också måste ta hänsyn till patientens önskningar om 

hur mycket närstående ska veta. 

 

Att ge vägledning 

Flera studier (Benkel et al., 2009; Clukey, 2008; Stajduhar et al., 2010; Wilkes et al., 2000) 

visar att sjuksköterskan genom att informera närstående om patientens tillstånd kan hjälpa 

dem att få en djupare kunskap, insikt och förståelse för situationen samt hjälpa dem att skapa 

en förberedelse. Att vara förberedd innebär att veta vad som händer under sjukdomsförloppet. 

Sjuksköterskan kan förbereda närstående genom att förklara skillnaden mellan kurativ och 

palliativ vård för att undvika att döden kommer överraskande eller som en chock. Genom att 

vara införstådda och förberedda är det möjligt för närstående att finna en acceptans i 

situationen (Stoltz et al., 2006).  

 

Sjuksköterskan kan stödja närstående genom att förmedla kunskap om vad det innebär att 

vårda en döende person och kunskap som hjälper dem att hantera fysiska sjukdomsaspekter, 

få ökad symtomförståelse och lära sig hur smärta behandlas, vilket bidrar till att de upplever 
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större kontroll över situationen (Clukey, 2008; Higginson et al., 1990; Stoltz et al., 2006; 

Wilkes & White, 2005; Wilkes et al., 2000). Information om vilka problem som kan uppstå 

och vilka åtgärder som finns att vidta ska också inkluderas (Stoltz et al., 2006). Att 

sjuksköterskan ger information som ökar symtomförståelsen kan vara lugnande för 

närstående. 

The nurses perceived that knowing and recognizing these signs of a dying person calmed 

the family caregivers (Stoltz et al., 2006, s.169).  

 

Det kan vara svårt för närstående att fatta beslut för den sjuka människans räkning och därför 

är det viktigt att sjuksköterskan i omvårdnaden av de närstående ger råd som hjälper dem att 

ta ett informerat beslut (Clukey, 2008; Stajduhar et al., 2010; Wilkes et al., 2000). Kunskap 

om att ta ett beslut ska vara individuellt anpassad så att närstående inte känner sig kluvna och 

förvirrade. Information ger närstående makt och förmåga att känna att de ha mer kontroll då 

beslut ska tas.  

As suggested by many of the nurses, empowerment through information was vital for the 
families’ survival. The families were in control if they could make informed choices 

(Wilkes et al., 2000, s.44).  

 

Att ge praktiskt stöd 

Sjuksköterskan kan underlätta för närstående genom att bidra med praktiskt stöd (Clukey, 

2008; Higginson et al., 1990; Stoltz et al., 2006; Wilkes et al., 2000). Det praktiska stödet kan 

bestå av att sjuksköterskan ser till att närstående får utrustning i form av hjälpmedel som kan 

behövas eller att sjuksköterskan hjälper dem med praktisk omvårdnad så som duschning då 

den sjuke vårdas i hemmet (Clukey, 2008). Vidare kan hon föreslå för närstående och hjälpa 

dem att söka praktisk hjälp i form av ekonomiska bidrag, stödgrupper, avlastningsvård, 

hemtjänst eller hospice (Higginson et al., 1990; Stoltz et al., 2006; Wilkes et al., 2000). Stoltz 

et al. (2006) beskriver att sjuksköterskan kan fungera som en länk mellan närstående och 

andra professioner som i vissa fall är bättre lämpade att hjälpa närstående.  

 

Då den sjuke vårdas på annan plats än i hemmet kan sjuksköterskan erbjuda närstående en 

viloplats eller säng så att de kan stanna över natten (Engström & Söderberg, 2005; Kaarbø, 

2009). Sjuksköterskan kan också ge dem möjligheten att komma och gå som de vill hos den 

sjuke och erbjuda mat och dryck då de närstående är på besök. Sjuksköterskan kan vidare 

stödja närstående genom att tillgodose den sjukes behov av klädbyten, munvård och 

positionsbyte i sängen för att minska intrycken av obehag vilket uppskattas av närstående som 

då kan känna trygghet i att den sjuke får god vård (Kaarbø, 2009).   
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She was always treated well. The nurses were fond of her and wanted her to look nice 

and pretty. They behaved in a very respectful manner (Kaarbø, 2009, s.1129).   

 

Diskussion 

Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att undersöka hur sjuksköterskan kan 

stödja närstående till personer som befinner sig i livets slutskede. Analysen resulterade i fem 

faktorer som beskrev hur sjuksköterskan kan stödja närstående genom att vara närvarande, att 

vara tillgänglig, att vara ärlig, att ge vägledning och att ge praktisk hjälp.  

 

I denna systematiska litteraturöversikt framkom att sjuksköterskan kan stödja närstående 

genom att vara närvarande. Att närvaro från sjuksköterskan ses som viktigt tycks dock inte 

vara något unikt just för vård i livets slutskede då Brilowski och Wendler (2005) identifierat 

att sjuksköterskans närvaro är en av grunderna i begreppet omvårdnad. I en annan studie 

(Wilkin & Slevin, 2004) beskrivs närvaro som en stark grund för att se den individuella 

personen som en helhet och för att ha ett holistiskt synsätt som innebär att sjuksköterskan 

genom att vara närvarande ser individen som en helhet med fysiska, psykiska och andliga 

behov.  Genom att sjuksköterskan befinner sig i nuet menar Christiaens, Abegglen och 

Gardner (2010) att hennes prioriteringar blir tydligare och den andres behov blir högsta 

prioritet. Hertzberg och Ekman (2000) beskriver närvaro som en av byggstenarna i 

sjuksköterskans förmåga att skapa en relation till närstående. Närvaro skapar tillit och ger 

närstående en känsla av att de blir sedda. I en annan studie beskriver patienter att 

sjuksköterskans närvaro bidrar till att de upplever att sjuksköterskan bryr sig. Att hon bryr sig 

visas genom hennes närvaro i omvårdnadsrelationen, en närvaro som är riktad mot den andra 

personen lidande.  En sådan närvaro bidrog till att lindra patienternas lidande (Karlsson & 

Bergbom, 2010).  

 

Att sjuksköterskan kan stödja närstående genom att vara tillgänglig framkom i resultatet i 

denna studie. Att vara tillgänglig beskrivs som att ta sig tid, lyssna och fråga. En studie av 

Barnard, Hollingum och Hartifiel (2006) beskriver att om sjuksköterskor tar sig tid för att 

skapa en relation med personen som är i livets slutskede och dennes familj blir det naturlig att 

de skapar en ömsesidig relation. I en sådan relation kan både patienter och närstående känna 

sig bekväma med att berätta om sig själv och sina behov och även sjuksköterskan kan känna 

sig bekväm att prata om sitt liv och sina upplevelser. Öhman och Söderberg (2004b) skriver 

om att lyssna för att förstå. De beskriver att sjuksköterskan genom att försöka förstå den andre 
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personens förståelse kan möta dennes behov. Denna ömsesidiga förståelse ger sjuksköterskan 

en möjlighet att agera i harmoni med den andre. Vidare beskrivs i studien att närstående är i 

behov av att diskutera sina känslor och att få ställa frågor om sådant som plågar eller oroar 

dem. Sådana frågor upplevdes svåra att ställa i den sjukes närvaro och det hände att 

närstående uppsökte sjuksköterskan på hennes arbetsplats för att ställa dem. I en studie om 

stöd till närstående med svår psykisk sjukdom upplevde de närstående ett stort behov av att 

personalen skulle lyssna till dem. När en vårdgivare är avslappnad och lyssnar skapas en 

tillitsfull atmosfär som möjliggör en god kommunikation. Det var mycket uppskattat av de 

närstående då personalen var villig att lyssna och det bidrog till att de kände sig bekräftade 

(Gavois, Paulsson & Fridlund, 2006). 

 

Denna studies resultat belyser att sjuksköterskan kan stödja närstående genom att vara ärlig. 

En studie av Rameriz, Addinton-Hall och Richards (1998) beskriver att sjuksköterskor inte 

ska skydda närstående genom att undanhålla dem viktig information. Att undanhålla 

information kan leda till att närstående förlorar tillit till sjuksköterskan och leder till en dålig 

relation med en bristande kommunikation. I en annan studie (Löfmark, Nilstun & Ågren, 

2007) som beskriver sjuksköterskornas roll då patienter flyttar från kurativ till palliativ vård 

betonas vikten av att vara ärlig i kommunikationen. Sjuksköterskan ska se till att patienter och 

deras familjer har en god förståelse för situationen och hon ska använda ett tydligt språk som 

kan förstås av alla för att undvika missförstånd. Närstående i studien hade behov av ärlig 

information redan från sjukdomens början. Löfmark et al. (2007) menar vidare att ärlig 

kommunikation ger närstående en känsla av tillit och en större acceptans av den svåra 

situationen. Hertzberg och Ekman (2000) beskriver ärlighet som en grundläggande faktor för 

att stödja närstående och att det är av stor vikt för att stärka relationen mellan sjuksköterskan 

och närstående.  

 

Den systematiska litteraturöversikten visade att sjuksköterskan kan stödja närstående till 

personer som befinner sig i livet slutskede genom att ge vägledning i form av information och 

kunskap, något som tycks gälla även för närstående till personer med icke palliativa 

sjukdomstillstånd så som stroke och hjärtinfarkt (MacIsaac, Harrison & Godfrey, 2010; Mc 

Lean & Timmins, 2007). I Socialstyrelsens termbank (2004) finns beskrivet att information 

syftar till att ge patienter och närstående ökad kunskap och i en studie av MacIsaac et al. 

(2010) beskrivs att närstående till personer som drabbats av stroke uttrycker ett stort behov av 

information. De menar att närstående för att försöka skapa en förståelse för vad som kommer 
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att ske vill ha information om sjukdomsorsak, diagnos och prognos. I Mc Lean och Timmins 

(2007) studie beskrev närstående till personer som drabbats av hjärtinfarkt att information var 

till stor nytta för dem. Informationen utgjorde ett stöd som hjälpte dem att hantera olika 

situationer. I en annan studie (Simon & Kumar, 2002) om strokepatienter och deras 

närståendes syn på stöd, framkom att de närstående försågs med mycket information under de 

första veckorna efter insjuknandet men att de hade svårt att tillgodogöra sig denna och att de 

heller inte visste vem de kunde kontakta då frågor dök upp vid senare tillfällen. Dock hade de 

blivit försedda med information även i broschyrform och strokenheten anordnade kurser för 

närstående vilket var mycket uppskattat och de upplevde att informationen de fick där var 

både av högsta relevans och praktiskt användbar.   

 

I denna studies resultat framkom det att sjuksköterskan kan ge praktiskt stöd till närstående. 

Enligt Kalnins (2006) upplevde närstående som inte har tillgång till hjälpmedel att det är svårt 

att vårda en sjuk anhörig i hemmet och att det är svårt för att få tag i vanlig utrustning så som 

sjukhussäng eller toalettstol att ha bredvid sängen. En närstående beskrev att hon fick ta hjälp 

av egna kontakter för att få hjälp med detta och att de inte visste något annat sätt att gå tillväga 

på. Proot et al. (2003) beskriver att närstående upplevde det som bristande stöd från 

sjukvårdspersonalen då hjälp och hjälpmedel inte fanns tillgängligt för dem. Om närstående 

inte vet vilken hjälp de har möjlighet att få och inte vet hur sjukvårdssystemen fungerar kan 

det leda till betydande missförstånd menar Simon & Kumar (2002). De beskriver vidare att 

närstående inte heller kände till vilken typ av tjänster samhället kunde erbjuda och inte heller 

vilken ekonomisk hjälp som fanns eller hur de bar sig åt för att söka. De närstående i studien 

betonade att de hade behov av lättillgänglig praktisk hjälp. I en studie fann Sit, Wong, Clinton, 

Li och Fong (2004) att närstående till strokepatienter upplevde att deras behov av ’konkret 

stöd’ inte tillgodosågs. Konkret stöd omfattade i studien utrustning, omkostnader och 

leveranser för att underlätta vård i hemmet, finansiellt stöd och avlastning för att ge närstående 

möjlighet till andra aktiviteter och vila. Dock fann man att de närstående som i högre grad fick 

konkret stöd tenderade att också ha bättre psykosocial hälsa.     

 

Toombs (1993, s.110) skriver att relationer öga mot öga är den dominerande relationen i 

konstruktionen av en social värld. I denna typ av relation delar individerna tid och rum och 

blir medvetna om varandra. Deltagarna delar utrymme i den bemärkelsen att deras kroppar 

finns inom räckhåll för varandra men de delar också tid genom att tillsammans skapa en 

’levande närvaro’. Den levande närvaron karaktäriseras av att individerna i relationen har en 
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gemensam erfarenhet av livets många dimensioner. Att relationsdeltagarna inte bara upplever 

det som händer i deras direkta närhet utan också delar en kommunikativ process som gör att 

de synkroniserar hur de uppfattar världen omkring sig. Det är bara genom denna relation, öga 

mot öga som människan kan uppfatta den andre som individuell och unik. I den typen av 

relation kan en kommunikativ, gemensam miljö skapas och hjälpa deltagarna att nå en 

gemensam förståelse. Relationen mellan sjukvårdspersonal och patient är en unik sorts 

relation där parterna ska nå en gemensam förståelse för patientens upplevelser i syfte att läka 

patienten, den läkande relationen (Toombs, 1993, s.110-111).  Som en del av sjuksköterskans 

kompetens ska hon ha förmåga att stödja även de närstående och enligt Socialstyrelsens 

termbank (2004) definieras ordet patient som en person som erhåller hälso- och sjukvård och 

därför antas det korrekt att applicera ovanstående även på närstående. Genom att vara 

närvarande, lyssna och kommunicera kan sjuksköterskan och närstående i mötet nå en 

gemensam förståelse för de närståendes situation och utifrån det kan sjuksköterskan stödja 

och leda dem mot högre grad av välbefinnande. 

    

Lögstrup (1956, s.41-42) menar att tillit är något som kommer naturligt i mötet med en annan 

människa, även om det är två för varandra främmande människor som möts för första gången. 

Att visa tillit till en annan människa innebär också att utelämna sig, något som är mycket 

emotionellt laddat för människan. I varje samtal utlämnar man sig till den andre vilket visar 

sig i att man i själva tilltalet ställer ett krav på den andre, ett outtalat krav där man förväntar 

sig tas emot av den andre. Om förväntningarna på den andra inte uppfylls, oavsett om denne 

inte handlat fel, resulterar det i en konflikt på grund av det mycket emotionella det innebär att 

utelämna sig. I mötet med andra människor har man därför alltid en liten del av den andres liv 

i sin hand vilket utgör ett krav att ta till vara på det. Enbart genom vår hållning till varandra 

bidrar vi till att forma den andres liv och hur denne ser på sitt liv och det finns ett outtalat krav 

att ta till vara på det liv som tilliten lägger i vår hand (Lögstrup 1956, s.48). I mötet mellan 

sjuksköterskan och närstående finns en förväntan på sjuksköterskan som hon genom att vara 

närvarande och uppmärksam kan se och bemöta. Genom att lyssna på och ställa frågor till de 

närstående kan hon också få reda på deras behov och på så vis ge ett anpassat stöd som har en 

positiv inverkan på deras liv och även stärker deras tillit. Lögstrup (s.41) menar att den 

naturliga tilliten försvinner först då den andre visat sig opålitlig.    

 

I värdegrunden för omvårdnad (Jacobsson, Palm, Willman & Torpenberg, 2010) finns 

beskrivet att den person som är i behov av omvårdnad också är i behov av stöd, guidning och 
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aktiv hjälp och att detta ska tillgodoses i omvårdnaden så att patient och närstående upplever 

delaktighet, känner sig trygga och respekterade men det finns ingen beskrivning av hur detta 

uppnås. Samtidigt beskriver Andershed (2006) att behovet av stöd har en mycket central 

betydelse för närstående till personer i palliativ vård, men att det trots detta ofta rapporteras 

om bristande stöd och bristande förståelse från vårdpersonal. Närstående upplever att de inte 

blir sedda och bekräftade, att de inte får information och inte involveras i vården och att de 

saknar förberedelse. Andershed menar vidare att sjuksköterskan har en viktig roll gällande att 

identifiera närståendes behov och skapa en tillitsfull relation men att hennes inställning till 

detta delvis är beroende av hennes kunskaper.  

 

I en studie av Caton och Klemm (2006) menar författarna att nyblivna onkologisjuksköterskor 

inte är ordentligt förberedda och inte besitter tillräcklig kunskap för att ge vård i livets slut. De 

menar att överväldigande stress och oro kan uppkomma då de ställs inför situationer med sorg 

och förluster utan kunskaper och färdigheter att hantera situationen. I en annan studie har 

författarna sett att studerande på sjuksköterskeutbildning och specialistsjuksköterskeutbildning 

ser de praktiska delarna av arbetet som det viktigaste medan de emotionella delarna så som att 

skapa tillitsfulla relationer och ge tröst kommer i skymundan (Khademian & Vizeshfar, 2008). 

Trots att omvårdnad är grunden för sjuksköterskans profession så minskar 

sjuksköterskestuderandes omvårdnadsinriktade beteende under utbildningen gång (Murphy, 

Jones, Edwards, James & Mayer, 2009) och Vanhanen och Janhonen (2000) har funnit att 

sjuksköterskestuderande vid utbildningens slut sett det motsägelsefulla mellan teori och 

praktik. De upplevde att sjuksköterskans arbete i praktiken var rutinmässig och mer fokuserat 

på sjuksköterskan istället för på patienten, dennes vänner och närstående som det borde vara. 

 

Att ta sig tid, lyssna, besvara frågor och se närståendes behov är några av de faktorer som 

beskrivs som delar av en stödjande attityd (Andershed, 2006) och Caton och Klemm (2006) 

skriver att utbildningsmaterial kan vara ett sätt att vägleda nyblivna sjuksköterskor när de ska 

stödja patienter och närstående genom processen av vård i livets slut. 

  

Med detta som bakgrund föreslås att mer kunskap om hur, istället för vad, sjuksköterskan kan 

göra för att stödja så väl närstående som patienter i vård i livets slut är nödvändigt på 

sjuksköterskeutbildningar. Vidare föreslås också att en mer konkret beskrivning av 

värdegrunders verkliga innebörd kan vara vägledande för hur sjuksköterskan kan tillämpa dess 

innehåll i praktiken. Genom att göra det lättare för sjuksköterskor att tillämpa sin 
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omvårdnadskunskap i praktiken kan det kanske leda till att deras arbete blir mer 

omvårdnadsinriktat och inte lika fokuserat kring de medicintekniska uppgifterna.  

 

Metoddiskussion 

Metoden i denna litteraturöversikt följer Evans (2002) fyra distinkta faser för datasyntes; 

insamling av tidigare arbeten, identifiering av viktiga resultat från varje valt arbete, jämförelse 

av resultaten från samtliga studier och sammanställning av resultatet i en rapport. Enligt 

Evans (2002) är denna metod ett bra sätt att generera forskning från flera tidigare studier för 

att förstärka deras resultat. Metoden användas ofta i hälso- och sjukvård när numeriska data 

inte är lämpligt. Polit och Beck (2008, s.538-540) beskriver att studiens kvalité kan beskrivas 

som hög om det är trovärdigt. Holopainen, Hakulinen-Viitanen och Tossavainen (2008) 

skriver att studiens trovärdighet kan uppnås genom att beskriva studiens 

datainsamlingsprocess. Beskrivning görs genom att informera om vilka databaser, vilka 

sökord samt inklusions- och exklusionskriterier som använts. Att tydlig visa hur de 

inkluderade artiklarna har granskats kritiskt och analyserats förstärker studiens trovärdighet. 

 

I tabell 1 återges en tydlig beskrivning av de sökord, databaser och inklusionskriterier som 

användes för litteraturstudien samt vilka resultat sökningen gav. I studien återfinns också en 

tydlig beskrivning av den kritiska artikelgranskningen och att bara artiklarna som fick Grad I 

till Grad III har inkluderats. För de studier som fick lägre än Grad I presenteras också orsaken 

till betyget i tabell 2. Trots att endast artiklar publicerade år 2000 eller senare skulle 

inkluderas i studien valdes två artiklar med tidigare publikationsår ut. Detta gjordes för att 

innehållet i studierna ändå ansågs viktigt, även om nyare forskning kunde ha ökat studiens 

trovärdighet. Andra faktorer, så som att alla artiklar i databaserna inte var tillgängliga samt att 

tiden för studien var begränsad, kan ha påverkat dess trovärdighet. 

 

Enligt Polit och Beck (2008, s.539) är bekräftbarhet möjligheten att det finns 

överensstämmelse mellan två eller flera forskare om datas validitet, relevans och mening. För 

att detta ska uppnås måste resultaten verkligen komma ifrån forskarens undersökningar och 

inte vara påverkad av dennes personliga motiv eller perspektiv. I denna studie har två 

sjuksköterskestuderande kommit fram till samma resultat med hjälp av handledare och 

seminariegrupper vilket förstärker studiens trovärdighet. Sjuksköterskestudenternas 

förförståelse för ämnet kan också stärka studiens trovärdighet då den är till hjälp för att se det 

meningsfulla för kontexten. En nackdel kan ha varit att studenterna har begränsad 
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forskningserfarenhet. Med stöd av Whittemore och Knafls (2005) analysmetod, som beskriver 

att organisera artiklarna, kategorisera data, extrahera data och sätta data i en matrix för att 

identifiera liknande variabler som kan jämföras, har dock studiens författare kommit till en 

gemensam slutsats.  

 

Överförbarhet innebär huvudsakligen att data kan generaliseras och i vilken utsträckning 

resultaten kan överföras till andra grupper eller situationer. Studien ska beskriva data på ett 

sådant sätt att läsaren kan värdera datas betydelse och använda den för sitt eget individuella 

behov (Polit & Beck, 2008, s.539). Studien belyser fem faktorer som kan bidra till hur 

sjuksköterskan kan stödja närstående till människor i livets slutskede och som kan användas 

utifrån läsarens behov. Dessa faktorer presenteras i tabell 3 samt i löpande text och har 

förstärkts med citat.  

 

Slutsats 

Närstående till personer som befinner sig i livets slutskede ställs inför en mängd olika frågor 

och situationer som de behöver hjälp med att hantera och de behöver därför stöd på flera olika 

sätt. Genom att tillämpa de faktorer som belyses i denna systematiska litteraturöversikt kan 

sjuksköterskan se de närstående som unika personer med individuella behov och ge dem ett 

mångfacetterat stöd. Att som sjuksköterska bara finnas där och lyssna är viktigt för de 

närstående samtidigt som det ger sjuksköterskan en chans att lära känna dem och se deras 

behov. Ärlighet och information kan ge de närstående ökad förståelse och möjlighet att 

hantera de situationer som uppstår samt förbereda dem inför det som ska komma. Praktiskt 

stöd underlättar för närstående att vårda den sjuke och god omvårdnad om den som befinner 

sig i livets slut bidrar till att de kan känna sig trygga med vården.  

 

Det finns ett behov av att sjuksköterskeutbildningen ger sjuksköterskestuderande en bättre 

förberedelse att ge vård i livets slut och att hantera de emotionellt svåra situationer som kan 

uppstå i sådana sammanhang. Därför krävs mer forskning kring vad sjuksköterskan kan göra 

för att stödja närstående till personer i livets slutskede. Det kan vara en fördel om 

sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande får konkret kunskap om hur de kan gå tillväga då 

det gör omvårdnaden lättare att applicera i praktiken. Detta underlättande kan förhoppningsvis 

bidra till att höja sjuksköterskans omvårdnadsinriktade beteende, vilket skulle gynna både 

patienter och närstående.   
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