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Abstrakt 

Närståendes delaktighet vid omvårdnad i livets slutskede är ingen självklarhet. Palliativ 

omvårdnad vid livets slutskede är känsloladdat för alla inblandade, och sjuksköterskans roll är 

att erbjuda vård till patienten och stöd till de närstående. Syftet med denna litteraturöversikt 

var att sammanställa aktuell kunskap angående faktorer som har betydelse för närståendes 

delaktighet vid palliativ omvårdnad.  Fyra olika databaser genomsöktes där 22 artiklar 

återfanns. Analysen resulterade i tre kategorier; Integration och öppen kommunikation med 

vårdpersonalen är viktigt för närståendes delaktighet. Information kan leda till minskade känslor av 

rädsla, hjälplöshet och frustration för de närstående. Att bevittna lidande uppmanar många 

närstående till att vilja hjälpa. Faktorer så som information och undervisning av sjuksköterskan 

kan öka närståendes känsla av delaktighet samt förmedla en känsla av kontroll och 

hanterbarhet över situationen. Detta kan leda till minskad rädsla hos närstående, vilket kan ge 

närstående ett lugn och ge dem en ökad möjlighet att delta i omvårdnaden av den sjuke. 

Resultatet av denna studie kan användas för att öka sjukvårdspersonalens kunskap hur de kan 

underlätta närståendes delaktighet i palliativ vårdnad.   

 

Nyckelord: Närstående, delaktighet, palliativ omvårdnad, sjuksköterska, litteraturöversikt.  
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Hälso- och sjukvårdsarbetet är kantat av många olika möten. Sjukvårdspersonal kan möta 

patienter med allt från lindriga skador till patienter med sjukdomar som har dödlig utgång. 

Det svåraste och kanske mest känsliga möte är mötet med patienter i livets slutskede och 

deras närstående som befinner sig i känslomässigt kaos (Socialstyrelsen, 2005). En 

sjuksköterska ska erbjuda vård till patienten och stöd till dennes närstående (ICN:s etiska kod 

för sjuksköterskor, 2005). Som närstående definieras i första hand familjen och andra viktiga 

personer som patienten har/haft kontakt med. Tidigare partner eller en god vän kan i detta fall 

också betraktas som närstående (Olsson & Hultkvist, 2009). Enligt Hertzberg, Ekman och 

Axelsson (2003) bör sjuksköterskan se de närstående som en del av vården och de bör bli 

betraktade som en människa som hör till patienten. Närstående kan inge trygghet för den 

sjuke, de kan även vara den sjukes språkrör när denne inte själv kan föra sin vilja fram, samt 

att det kan vara en källa till information. Sjuksköterskan kanske inte alltid har tillräckligt med 

tid att sitta ner och prata med patienten, men det kan oftast närstående göra.   

 

Kurativ vård är botande, men när en patient inte längre går att bota blir palliativ vård aktuell 

(Henock, 2007). WHO (2009) definierar palliativ vård som ett förhållningssätt som syftar till 

att förbättra livskvaliteten för patienten och dennes familj. Enligt Nationella Rådet för 

Palliativ Vård (NRPV, 2006) bör palliativ vård vila på fyra hörnstenarna som; 

symtomkontroll, samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag, god kommunikation och 

relationer sinsemellan inom arbetsteamet men också med patienten och de närstående med 

syfte att förbättra deras livskvalitet, samt ge stöd till närstående under sjukdomstiden och efter 

den sjukes död (NRPV, 2006). Att som sjuksköterska vara stödjande handlar om att investera 

i relationen med familjen så att de kan känna trygghet och säkerhet i vårdandet. Det handlade 

också om timing, det vill säga att sjuksköterskan såg efter rätt tillfälle att visa vägen genom 

svåra situationer och försöka hålla en jämn takt med de närstående, kunna ändra prioritering 

vid minsta vink och visa att de hade viljan och gott om tid att sitta ner och lyssna när det 

behövdes, även om de var upptagna (Stoltz, Lindholm, Udén & Willman, 2006).  

 

I en studie (Juminsko, Lexell & Söderberg, 2007) beskrev närstående att hela deras värld 

rasade samman när den sjuke fick sin diagnos och upplevde att sjukdomen började styra deras 

framtid. Familjen kände att de ville göra allt för den sjuke och de la ner mycket energi för att 

hitta nya lösningar för att kunna leva tillsammans. De led med den sjuke och deras eget 

välbefinnande syntes hänga samman med den sjukes hälsa. Sjuksköterskor beskriver i sin tur 

att de upplever det väldigt stressande att vårda en döende patient och att de tvivlar på om 
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deras yrkesmässiga kompetens är tillräcklig, särskilt när det handlar om att informera om 

dåliga nyheter för familjen (Stayt, 2009). Enligt Karlsson och Sandén (2007) krävs det både 

engagemang och helhetssyn hos sjuksköterskan för att den sista tiden i livet ska bli så bra som 

möjligt för den sjuke och familjen. Känsla av balans och jämvikt i livet uppnåddes när 

närstående kunde hantera situationen och betrakta den så positiv som möjligt. Närstående 

visade tydligt att de kunde få hjälp från vänner och yrkesverksamma, både i de praktiska 

aspekterna av vardagslivet och genom lämplig information och känslomässigt stöd. Enligt 

Rose (1998) ledde ett misslyckande vid överlämning av information de närståendes tilltro till 

både vårdteamets effektivitet men även sitt eget värde. De kände sig värdelösa och upplevde 

skuld när de inte kunde ge den hjälp den sjuke behövde och undrade om de kunde ha gjort 

något mer eller annorlunda för den sjuke. 

 

Enligt NRPV (2006) kan den tidiga fasen av palliativ vård pågå i flera månader eller år, 

medan sjukdomens senare fas består av de sista veckorna eller dagarna i livet. I den tidiga 

sjukdomsfasen vårdas ofta den sjuke i hemmet med lindriga symtom, och i den senare 

sjukdomsfasen kan den sjuke behöva dygnetrunt- vård (NRPV, 2006). I en enkätundersökning 

(SOU 2001:6) med frågor om önskemål och val av vård vid livets slut, angav de flesta 

patienter att de ville dö i hemmet om de fick välja. Det har visat sig att valet kan ändras under 

sjukdomsförloppet. Några patienter valde i ett senare sjukdomsskede att vårdas på sjukhus, 

dels för att de kände sig tryggare men också för att närstående inte fullt ut orkade vårda den 

sjuke i hemmet. Whitlatch et al. (2001) beskriver att närstående fortsätter ofta att ge vård och 

är engagerade i den sjukes tillstånd, även när vård ges från sjukvårdspersonal. Deras uppgifter 

kunde förändras, till exempel kom de att spela en viktig roll som företrädare för den sjuke i 

svåra beslut både när det gällde behandling, transport, besök och ekonomisk förvaltning.  

 

I SOU (2001:6) poängteras det att det är viktigt att närstående får uppskattning för de insatser 

de gör i vården. Insatsernas längd bestäms av patienten och de närstående själva, men även 

vårdpersonalens råd och handledning är av värde. Delaktighet definieras av International 

Classification of Functioning, Disability and Health som ”en persons engagemang i en 

livssituation” (Socialstyrelsen, 2003). Statens Folkhälsoinstitut (2008) definierar delaktighet 

som ”en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan”. Delaktighet går att 

bedöma utifrån olika faktorer som utförande och kapacitet, där man i utförande beskriver vad 

personen gör i sin omgivning och kapacitet syftar på förmågan att göra en handling eller 

uppgift (Socialstyrelsen, 2003, s.14, 18). I Borell et al. (2006) beskrivs känslan av delaktighet 
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hos personer med kronisk smärta, som en förmåga att kunna ta initiativ och göra egna val, att 

kunna göra något för andra och genom deltagande i olika aktivitet. För vissa var själva det 

fysiska utförandet av aktiviteten det viktiga och hos andra låg aspekten mer på det sociala i 

aktiviteten. De sociala aspekterna av aktiviteten kunde innebära känslan att bara vara i 

sällskap med någon annan och ibland behövdes en specifik aktivitet som utfördes tillsammans 

med någon för att samvaron skulle kännas meningsfull.  

 

I denna studie definieras delaktighet som allt från att bara få finnas till och närvara för 

patienten till att handgripligen hjälpa den sjuke med grundläggande omvårdnad. 

Delaktigheten ska utgå från närståendes individuella önskemål. Att som närstående kunna ha 

inflytande och en möjlighet att påverka den sjukes vård tror vi kan främja närståendes hälsa, 

medan utanförskap kan bidra till ohälsa. Syftet med studien var att beskriva faktorer som har 

betydelse för närståendes delaktighet i palliativ omvårdnad. 

 

Metod 

Metoden i studien utgjordes av en systematisk litteraturöversikt, vilken lämpar sig bra när en 

stor mängd data ska sammanställas ur ett begränsat område (Polit & Beck, 2004, s. 108). Som 

modell möjliggör litteraturöversikten en analys av ett befintligt kunskapsläge med 

utgångspunkt från problemformuleringen och innefattar ett strukturerat tillvägagångssätt för 

att få fram en bild över olika forskningsresultat (Friberg, 2006). Enligt Polit och Beck (2008, 

s. 106) är kunskapsöversikter en bas av kunskapsläget och bidrar därmed till en grund för 

fortsatt forskning.  

 

Litteratursökning 

För att hitta publicerade artiklar inom området gjordes en systematisk litteratursökning i 

databaserna Cinahl, Pubmed, PsycInfo och AMED, samt genom manuella sökningar från 

referenslistor till litteraturöversikter. AMED är en databas inriktad mot palliativ vård, men för 

att få en vidd så kompletterades sökningen med sökningar även i övriga databaser. Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 65-66) menar att om osäkerhet råder i forskargruppen vad 

gällande översättning av det svenska sökordet, är MeSH- termer ett bra alternativ. Vid 

sökning av vetenskapliga artiklar användes både MeSH- termer och fritext, då det ibland 

saknades MeSH- term för valt sökord. I analysen användes både kvalitativa och kvantitativa 
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studier i resultatet (Friberg, 2006, s. 115). Sökord som användes var: Cancer, Care, 

Communication, End of life, Experience, Family, Hospice, Need*, Needs, Nurs*, Nurse, 

Nurses, Nursing Intervention, Palliative Care, Palliative Nursing, Participation, Spouse, 

Support, Terminal Care. Sökorden har använts i olika kombinationer, separat, eller med hjälp 

av de booleska operatorerna, i detta fall AND och OR, vilket kan vara till hjälp för att bredda 

och/eller även smalna av sökningen (Willman et al. 2006, s. 66). Sökorden svarade till det 

givna syftet och ledde fram till faktorer som har betydelse för närståendes delaktighet i 

palliativ omvårdnad. För att få en överblick om vad artiklarna handlade om lästes först titeln 

och i nästa steg abstraktet, om dessa svarade mot syftet sparades den till nästa sortering. I den 

slutliga sorteringen lästes hela artikeln igenom. Trots mångfalden av artikelträffar vid 

sökningen i databaserna, svarade få på syftet och valda inklusions- och exklusionskriterier. 

 Med studiens syfte som utgångspunkt inkluderades artiklar som behandlade såväl närståendes 

som vårdpersonals erfarenheter över vilka faktorer som kan påverka delaktigheten för de 

närstående. Vetenskapliga studier skrivna på svenska, engelska eller norska, var utgivna på 

2000-talet, fanns utgivna i fulltext och studier med vuxna deltagare inkluderades. Med vuxna 

ansåg författarna personer över 19 år. Intensivvårdsavdelningar exkluderades ur studien 

eftersom patienter oftast är inlagda under kortvariga och akuta skeden, för att sedan föras 

vidare till andra avdelningar. Slutligen valdes litteraturöversikter och studier av låg kvalitet 

bort (Polit & Beck, 2004, s. 88-89). 

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syfte: Faktorer som har betydelse för närståendes delaktighet i palliativ omvårdnad 
PubMed 2010-03-19 
Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 FT Nurs* 550928  

2 MSH Palliative Care  31674  

3 MSH Family 189050  

4  1 AND 2 AND 3 389 4 

5 MSH Communication 291852  

6 FT Participation 90611  

7  4 AND 5 8 2 

8 MSH Terminal Care 34068  

9  3 AND 6 AND 8 220 1 

PsycInfo 2010-03-09  

1 TH Palliative Care 3946  

2 TH Family 58608  

3 FT Experience 248984  

4  1 AND 2 AND 3 153 1 

5 TH Nurse 11976  

6 TH Participation 7355  

7  4 AND 5 10  
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AMED 2010-03-09 

1 KW Palliative Care 3517  

2 KW Family 2187  

3 KW Experience 50  

4  1 AND 2 AND 3 0  

5 FT Family 9140  

6  1 AND 5 AND 3 160 2 

7 KW Participation 411  

8 KW Spouse 57  

9 KW Communication 1794  

10  7 OR 3 OR 10 2243  

11  2 OR 8 2239  

12 KW Terminal Care 1874  

13 FT End of Life 2397  

14 KW Needs 517  

15 KW Support 1051  

16 KW Care 20233  

17  14 OR 15 OR 16 21375  

18  12 OR 13 OR 1 6275  

19  10 AND 17 AND 18 105  

Cinahl  2010-01-25 

1 MH Spouses 3022  

2 MH Nurses 23427  

3 MH Hospice AND Palliative Nursing  

OR Palliative Care 

12173  

4 FT Support 95663  

5 MH Family 11983  

6 FT Cancer 75220  

7 MH Family OR Spouse 14786  

8  3OR 6 84295  

9  8 AND 7 1626  

10  9 AND 2 AND 4 5 1 

11  Nursing Intervention 2852  

12  11 AND 8 AND 7 3 1 

13 MH Nurses 23427  

14 MH Palliative Care 10506  

15  1 AND 14 6 1 

   Antal valda artiklar: 13 

   Funna genom referens: 9 

   Totalt: 22 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitén på artiklarna granskades genom protokoll (se bilaga 1 & 2) hämtat ur Willman et al. 

(2006, s. 152-157). Artiklarna klassificerades där poäng tilldelades för varje delfråga. Detta 

innebar att delfrågorna kunde få 1 poäng om delfrågan gav ett positivt svar och 0 poäng om 

delfrågan gav ett negativt svar. Sedan räknades poängen om till ett procenttal som besvarade 

om artikelns kvalitet var hög, medel eller låg (Tabell 2). För att kunna bedöma artiklarnas 

kvalitet granskades artiklarnas urval, metod, datainsamling och giltighet (Willman et al. 2006, 

s. 95-96).  
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Tabell 2 Kvalitetsbedömning i procent 
Procent (%) Kvalitet 

80-100% Hög 

70-79% Medel 

60-69% Låg 

 

 

Tabell 3 Översikt över artiklar som ingick i resultatet (n=22). 
Författare (år) 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare  Metod 

Datainsamling/ analys 
Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, medel, 

låg) 

 

Beckestrand et al. 

(2009) USA 

Kvantitativ 375 onkologisjuk- 

sköterskor  

Statistisk analys. 

Innehållsanalys. 

Frågeformulär.  

Onkologi sjuksköterskor har 

genom erfarenheter blivit 

experter att arbeta med 

närstående till döende 

patienter. De var mer 

bekväma att diskutera med 

patienter och närstående om 

döden än andra 

sjuksköterskor. 

 

Medel 

Benkel et al. 

(2009) Sverige 

Kvalitativ 45 närstående Semistrukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys. 

Faktorer som påverkar 

sorgearbetet för de 

närstående är information 

och att vara förberedd på 

vad som kan hända. Det är 

viktigt för sjukvårdspersonal 

att identifiera när sådana 

strategier är otillräckliga och 

när professionellt  

stöd ska erbjudas. 

 

Hög 

Benzein & 

Saveman (2008) 

Sverige 

Kvalitativ 6 par där partnern 

lidit av cancer.  

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys.  

Samtal med sjuksköterska 

om hopp och lidande gav 

positiv effekt. Paren 

upplevde att de fick en 

förtroendefull relation till 

sköterskan.  

Medel 

Eriksson & Lauri 

(2000b) Finland 

Kvantitativ  168 närstående Strukturerat 

frågeformulär. 

Statistisk analys. 

Närstående rapporterade att 

de inte fick tillräcklig 

information från 

vårdpersonalen. Mycket av 

informationen var kopplat 

till operationen, men lite 

information om patientens 

cancer och dess behandling.  

 

Hög 

Eriksson & Lauri 

(2000a) Finland 

Kvantitativ  168 närstående Enkät med 

skattningsskala. 

Principal- components 

analys användes. 

Närstående ansåg att det var 

viktigt att få information om 

möjligheten att delta i 

beslutsfattandet om vård av 

patienten.  

 

 

 

 

Hög 
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forts. Översikt artiklar använda i analysen (n=23) 

Författare (år) 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod  

Datainsamling/ Analys 
Huvudfynd Kvalitet  

(Hög, medel, 

låg) 

 

Hawker et al. 

(2006) England 

Kvalitativ  51närstående   Semistrukturerade 

intervjuer. Kvalitativ 

innehållsanalys 

Närstående upplevde det 

positivt att få vara delaktiga 

i vården av sin nära och att 

de fick stanna kvar på 

sjukhuset trots att de inte var 

besökstider. 

Hög 

Henriksson & 

Andershed (2007) 

Sverige  

Kvalitativa 40 närstående  Kvalitativa intervjuer. 

Fenomenologisk analys 

inspirerad av Giorgi 

(1989). 

Genom deltagande i 

stödgrupper fick de 

närstående känna sig 

bekräftade och erhålla ny 

information som medförde 

att de kände sig tryggare att 

vårda den sjuke och därmed 

fick ökad delaktighet. 

Hög  

Hudson et al. 

(2002)  Australien 

Kvalitativ  8 sjuksköterskor 

från palliativa 

team. 20 

närstående. 

Fokusgrupper. 

Kvalitativ 

innehållsanalys.   

Närstående identifierade 

stöd, tidigare erfarenheter, 

deras 

relation med den döende och 

ta en dag i sänder som 

centrala delar för att hantera 

sin roll. Palliativa 

vårdteamets centrala roll var 

att stödja de närstående för 

att minska deras börda. 

 

Hög 

Kelly et al. (2009) 

Kanada  

Kvalitativ  10 

familjemedlemma

r  

Semistrukturerade 

intervjuer. Kvalitativ 

innehållsanalys med 

fenomenologisk ansats.  

Kulturella skillnader finns 

och dessa måste sjukvården 

ta hänsyn till för att kunna få 

närstående delaktiga i 

vården. Respekt, 

kommunikation, miljöer, är 

några exempel som var 

viktiga för de närstående. 

Medel  

Morita et al. 

(2004) Japan 

Kvantitativ  318 närstående  Enkätunderökning. 

Statistisk analys. 

Att få besked att ingen 

behandling kan hjälpa 

patienten var känslomässigt 

stressande för de närstående. 

Vårdpersonal kan minska 

denna känsla genom att t.ex., 

tillhandahålla information, 

kunskap och förbättra deras 

kommunikationsmetoder.  

Medel 

Munn et al. (2008) 

USA 

Kvalitativ 65 deltagare 

(patienter, 

personal, 

anhöriga) 

Fokusgrupper.  

Grounded theory  

Relationen mellan de 

närstående och den sjuke var 

en avgörande faktor för att 

få så bra omvårdnad som 

möjligt vid livets slut. Bra 

relationer gav bättre kvalitet 

av omvårdnaden. 

Hög 
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forts. Översikt artiklar använda i analysen (n= 23) 

Författare (år) 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod  

Datainsamling/ Analys 

Huvudfynd Kvalite  
(Hög, medel, 

låg) 

Norton & Bower, 

(2001) USA 

Kvalitativ  15 deltagare (10 

sjuksköterskor, 5 

läkare) 

Kvalitativa intervjuer.  

Innehållsanalys. 

Dimensionsanalys 

användes som 

komplement.  

Undervisning och 

information spelade en 

central roll i att hjälpa 

patienterna och närstående 

att flyttas till en ny förståelse 

och acceptans av sjukdomen 

och deras situation. 

Medel 

Sahlberg –Blom et 

al. (2000) Sverige 

Kvalitativ 26 deltagare (13 

kvinnor och 13 

män). 

Kvalitativa intervjuer, 

innehållsanalys 

Delaktighet kan bero på 

faktorer så som 

tillgänglighet till olika 

vårdformer men också 

genom det stöd 

sjuksköterskan ger till de 

närstående.   

Hög 

Schulman-Green 

et al. (2004) USA 

Kvalitativ  

 

12 närstående Djupintervjuer. 

Innehållsanalys 

Familjemönstret och de 

närståendes tankar 

förändrades då den sjuke 

stod inför livets slut. 

Närstående upplevde att de 

blev tvungna att kämpa för 

sina rättigheter till fortsatt 

hjälp. 

Hög 

Selman et al. 

(2008) Sydafrika/ 

Uganda 

Kvalitativ 90 patienter (28 

cancer, 61 HIV, 1 

nervsjukdom) och 

38 palliativa 

vårdgivare. 

Semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer. 

Innehållsanalys. 

 

Tillhandahållande av 

anpassad information till 

enskilda patienter och 

familjer var viktigt 

Medel 

Spichiger (2009) 

Norge  

Kvalitativ 10 närstående Kvalitativa intervjuer 

med 

fenomenologiskansats. 

Benners analysmetod. 

 

Att bevittna den sjukes 

lidande var en oerhörd 

utmaning för de närstående. 

Det var viktigt att de 

närstående kände sig 

välkomna och att 

sjuksköterskan tillät dem 

vara delaktig i patientens 

vård.  

Hög 

Venke-Gran & 

Miller (2008) 

Norge 

Kvalitativ 

och 

kvantitativ  

73 sjuksköterskor Frågeformulär med 

öppna och slutna 

frågor. Deskriptiv 

statistik. 

Innehållsanalys. 

Sjuksköterskorna 

rapporterade att det var 

etiskt svårt att ge palliativ 

sedering eftersom det tog 

bort patientens vakenhet och 

medvetande. De tyckte att 

det var viktigt att patienten 

eller deras närstående själva 

sa till när lidandet blev för 

stort och sedering blev 

nödvändig. 

 

 

Hög 
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Analys  

Analysarbetet började med att författarna systematiskt läste och granskade artiklarna var för 

sig, i syfte att öka arbetets validitet. Genom att hela artikeln lästes skapades en uppfattning om 

artikelns helhet och dess innebörd (Holopainen, Hakulinen-Viitanen & Tossavainen, 2008). 

Bearbetning av det insamlade materialet gjordes, där textenheter som beskrev närståendes 

delaktighet valdes ut. Textenheterna översattes, kodades och kategoriserades, vilket utgjorde 

innehållet. Kodning syftar till att lättare återvända till textenhetens ursprungliga källa 

forts. Översikt artiklar använda i analysen (n= 23) 

Författare (år) 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ Analys 

Huvudfynd Kvalite (Hög, 

medel, låg) 

Wilkes & White, 

(2004) Australien 

Kvalitativ 10 sjuksköterskor, 

19 anhöriga. 

Kvalitativ 

tvärsnittsstudie/ 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys. 

Sjuksköterskan är en viktig 

resurs för familjen och 

undervisar de anhöriga om 

medicinsk teknisk 

utrustning. 

Hög 

Wilkes et al. 

(2000) Australien 

Kvalitativ  10 specialist 

sjuksköterskor 

inom palliativ 

vård , 19 

familjemedlemma

r.  

Kvalitativa intervjuer. 

Innehållsanalys. 

Information bör innehålla 

detaljer om sjukdom, 

symtom, prognos och 

eventuella bieffekter av 

behandling. Några familjer 

föredrog att få informationen 

skriftligt medans andra 

föredrog den muntligt.   

Hög  

Wong & Chan 

(2007) Kina 

Kvalitativ 20 

Familjemedlemm

ar (16 kvinnor och 

4 män). 

Kvalitativ intervju, löst 

strukturerad, 

fenomenologisk ansats 

Familjerna ville vara säkra 

på att patienten fick önskad 

vård och inte led av smärta. 

Det ansågs viktigt att få vara 

delaktig i patientens sista tid 

i livet. 

 

Hög  

Workman & 

Mann (2007) 

Kanada 

Kvalitativ 6 närstående Semistrukturerad 

intervju. Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Närståendes delaktighet 

fortsätter även efter att den 

sjuke gått bort. Därför är det 

viktigt att sjukvårdspersonal 

avsätter tid för samtal och 

uppföljning till de 

närstående. 

Hög 

Young et al. 

(2009) 

Storbritannien  

RCT 183 närstående Frågeformulär 

(VOICE). 

kontrollerad 

randomiserad studie. 

Statistisk analys. 

Närstående rapporterade att 

vården var som bäst då deras 

och patientens behov av vård 

och omsorg blev 

tillfredställda från 

vårdpersonalen.  Behov 

kunde vara t.ex. berätta om 

sina problem och bekymmer. 

Medel 
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(Holopainen et al. 2008), och textenheter som följde samma tema placerades under en och 

samma slutkategori (Whittemore & Knafl, 2005). Slutkategorierna till resultatet redovisas i 

tabell 3.  

 

Resultat 

Analysen resulterade i tre slutkategorier (tabell 4) som svarade mot studiens syfte.  

 

Tabell 4 Översikt av kategorier 

___________________________________________________________________________ 

Kategorier 

___________________________________________________________________________ 
Integration och öppen kommunikation med vårdpersonalen är viktigt.  

Information kan leda till minskade känslor av rädsla, hjälplöshet och frustration  

Utbildning kan normalisera närståendes situation. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Integration och öppen kommunikation med vårdpersonalen är viktigt.  

Elva studier (Spichiger, 2009; Eriksson & Lauri, 2000b; Benzein & Saveman, 2008; Selman 

et al. 2008; Andershed & Ternestedt, 2000; Beckstrand et al. 2009; Wilkes et al. 2000; Wong 

& Chan, 2007; Hawker et al. 2006; Kelly et al. 2009; Henriksson & Andershed, 2007) visar 

att bra bemötande från vårdpersonal och integration är en faktor som har betydelse för 

närståendes delaktighet i palliativ omvårdnad. Integration innebar att familjen kände sig 

välkomna, var informerade, och hade tillgång till den sjuke och avdelningen vid behov, även 

utanför besökstiderna (Henriksson & Andershed, 2007). Bra mottagande av familjen och tid 

att prata om sin situation, sina känslor och upplevelser var viktigt för att närstående skulle 

känna att de var i ”goda händer” (Spichiger, 2009; Eriksson & Lauri, 2000b). 

Familjemedlemmar såg också relationer som en metod att säkerställa bättre vårdkvalitet för 

den sjuke (Munn el al. 2008). Deltagandet i patientens vård underlättades ytterligare om de 

anhöriga kunde sova och äta på avdelningen. Möjligheten att kunna ringa sjuksköterskorna på 

enheten när som helst för att prata och få svar på frågor på ett vänligt sätt var mycket positivt 

(Beckstrand et al. 2009; Spichiger, 2009). Omsorg om de närstående kunde också handla om 

att sjuksköterskan erbjöd dem drycker, informerade om möjligheten att beställa mat på 
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sjukhuset eller bara genom att fråga hur de mådde (Henriksson & Andershed, 2007; 

Spichiger, 2009). Andra aspekter som främjade förutsättningen för närståendes delaktighet 

innefattade exempelvis tillräckliga materiella resurser, positiva attityder och stöd från både 

den sjuke och vårdpersonalen (Eriksson & Lauri, 2000a). 

I processen att ta hand om den sjuke, beskrev många närstående att de behövde omsorg och 

sympati från vårdpersonalen. När ett sådant känslomässigt stöd erbjöds, uppgav närstående att 

de kunde hantera den smärtsamma situationen bättre. Känslomässigt stöd innebar även en 

minskad känsla av hjälplöshet och närstående kände sig bekräftade och omhändertagna 

(Wong & Chan, 2007). Närstående gladdes och kände att vårdpersonalen brydde sig när de 

kom in till patienten även om de inget kunde göra (Kelly et al. 2009). Stödgrupper för 

närstående var en bra intervention för att skapa goda relationer. Deltagarna utvecklade en 

förtroendefull relation till vårdpersonalen och de kände sig sedda, bekräftade, betydelsefulla 

och som en viktig resurs för den sjuke. Det upplevdes också bekräftande att träffa andra i 

liknande situation, att känna igen sina egna tankar och känslor i andra. För många närstående 

ledde närvaron i stödgruppen till en ökad konversation med den sjuke och de kände sig mer 

benägna att prata om sjukdomen och döden. (Henriksson & Andershed, 2007). Flertalet 

familjer uppskattade rutinmässiga samtal av sjuksköterskan eftersom en del av dem upplevde 

det svårt att prata om ”vård vid livets slut” (Workman & Mann, 2007). Närstående 

rapporterade att de föredrog att prata med sjuksköterskan istället för läkaren, eftersom 

sjuksköterskan ofta fanns på plats och närstående inte behövde ta ledigt från sitt arbete för att 

träffa denne (Wong & Chan, 2007). I kontrast visar flera studier att närstående upplevde att 

sjuksköterskan gav dem lite tid och stöd och att de ofta var upptagna med pappersarbete 

(Eriksson & Lauri, 2000b; Hawker et al. 2006; Wong & Chan, 2007).  

Sjuksköterskorna beskrev sin roll som att de ”reser resan” med familjen och är en tillgång till 

de tjänster som familjen och patienten behöver (Wilkes & White, 2004). En annan viktig 

komponent i deras arbete var att ha en stödjande roll och förbereda familjerna inför 

sjukdomens palliativa fas (Wilkes et al. 2000). En öppen kommunikation med vårdpersonalen 

och informationsutbyte underlättade för familjen att hantera sin situation och skapade 

gynnsammare förutsättningar för närståendes delaktighet i vården av patienten (Selman et al. 

2008). Om sjuksköterskorna lyckades skapa en bra relation till familjen förstärkte det också 

möjligheten för parterna att känna sig fria att prata om viktiga frågor (Benzein & Saveman, 

2008). Genom att ge uppmärksamhet och uppmuntra närstående till delaktighet i samtal 

visade man också att närstående var respekterade, bekräftade och viktiga (Eriksson & Lauri, 



13 
 

2000b; Andershed & Ternestedt, 2000). Äldre och erfarna onkologisjuksköterskor kände sig 

mer bekväma än andra sjuksköterskor att diskutera döden och frågor om livets slutskede med 

både patienter och närstående (Beckstrandet al. 2009). Sjuksköterskor beskrev också vikten av 

att engagera andra professioner, till exempel kurator eller präst, för att hjälpa familjer att 

acceptera patientens sjukdom (Norton & Bower, 2001).  

Sammanfattningsvis visade studien att bra bemötande från sjukvårdspersonal och integrering 

där de närstående har tillgång till den sjuke och avdelningen vid behov främjar närståendes 

delaktighet. Sjuksköterskan upplevde det som att de ”reste resan” med familjen och att de var 

en resurs för att tillhandahålla tjänster och ge stöd åt både den sjuke och dennes närstående. 

 

Information kan leda till minskade känslor av rädsla, hjälplöshet och frustration för de 

närstående.  

Tretton studier (Beckstrand et al. 2009; Benkel et al. 2009; Eriksson & Lauri, 2000b; 

Henriksson & Andershed, 2007; Hudson et al. 2002; Morita et al, 2004; Norton & Bower, 

2001; Schulman- Green et al. 2004; Shalberg-Blom et al. 2000; Wilkes & White, 2004; 

Wilkes et al 2000; Wong & Chan, 2007; Workman & Mann, 2007) visar att information och 

hur informationen presenteras är viktiga faktorer som har stor betydelse för närståendes 

delaktighet i palliativ omvårdnad. Information innan ett dödsfall gav närstående en förståelse 

och insikt över vad som kunde komma att hända och det bidrog till att de kunde börja 

förbereda sig inför patientens död (Benkel et al. 2009; Workman & Mann, 2007; Wilkes et al. 

2000). Information kunde ge dem en tröstkänsla och ett lugn då de upplevde att de hade 

kontroll över situationen och gjorde allt de kunde göra för den sjuke. Information ledde också 

till minskade känslor av rädsla, hjälplöshet och frustration hos de närstående, som istället 

upplevde hanterbarhet och att de var bättre utrustade för nya situationer. (Wilkes et al. 2000; 

Henriksson & Andershed, 2007).  

Närstående behövde mer information om sjukdomen och dess förlopp, då otillräcklig 

information bidrog till att de kände oro och ångest för sjukdomen och framtiden. De var rädda 

att den sjuke plötsligt skulle försämras och dö och önskade därför att vårdpersonalen skulle 

vara mer aktiva i att berätta för dem om den sjukes tillstånd och låta dem få vara delaktiga i 

den sjukes sista stund i livet (Henriksson & Andershed, 2007; Wilkes et al. 2000; Wong & 

Chan, 2007). I vissa fall kunde den sjuke inte dela eller förmedla den kunskap de hade om sig 
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själva till sina närstående, vilket medförde att närstående upplevde den sjuke som krävande, 

och negativa känslor som irritation mot den sjuke kunde uppstå. Närstående beskrev att om de 

fått information om den sjukes tillstånd kunde de ha förstått denne bättre och insett att de inte 

hade styrkan att klara sig själva (Shalberg-Blom et al. 2000). De längtade också efter att 

sjuksköterskan hade förklarat patientens vårdplan bättre, för att minska deras känsla av oro 

och ängslan (Wong & Chan, 2007). Att få tillgång till relevant information var till stor hjälp 

för de närstående som sparade både tid och energi (Henriksson & Andershed, 2007).  

Viktiga omständigheter var hur informationen presenterades för de närstående, dels dess 

innehåll, mening och betydelse men också de närståendes kapacitet att tillgodogöra sig den 

nya informationen (Benkel et al. 2009). Deltagarna betonade vikten av att ha information 

tillgänglig, dels muntligt från vårdpersonal, i skriftlig form men också via video eller ljudband 

(Wilkes et al. 2000; Hudson et al. 2002; Wilkes & White, 2004). Andra informationskällor 

som också var av betydelse var Internet, deltagande i stödgrupp, grannar och andra familjer 

som befann sig i liknande situation (Wilkes et al. 2000). Närstående kände att det var viktigt 

att få information från hälso- och sjukvårdspersonal som var ansvarig för patientens vård 

(Schulman- Green et al. 2004). Morita et al. (2004) betonar vikten av att familjen 

informerades i ett lugnt och privat rum, fick tid att ställa frågor och att vårdpersonal 

informerade med ett begripligt språk och att familjens känslor uppmärksammades. 

Individuella önskemål från närstående och patient fanns huruvida informationen skulle ges 

tillsammans eller enskilt och bör beaktas av vårdpersonalen (Wilkes et al. 2000). Närstående 

bad om att få upprepad information och tid att reflektera över den, för att det skulle hjälpa 

dem att upprätthålla och acceptera sjukdomsprognosen. Informationen gav upphov till mer 

kunskap och fler frågor hos de närstående, vilka i sin tur gav en möjlighet till ytterligare 

information (Norton & Bower, 2001; Beckstrand et al. 2009; Workman & Mann, 2007; 

Hudson et al. 2002). 

Många gånger saknade de närstående tillräcklig information inför viktiga beslutstaganden de 

ställdes inför och de upplevde ofta en känsla av att de ”famlade i mörkret” (Wilkes et al. 

2000). Några familjer rapporterade betydelsen av både tid och stöd efter ny information för att 

slutligen kunna fatta beslut i olika frågor (Wilkes et al. 2000). Eriksson och Lauri (2000a) 

beskriver att när beslut om patientens vård ska tas är det viktigt för de närstående att de 

inbjuds att medverka i beslutet. Detta kan bidra till att närstående känner sig delaktiga och 

respekterade. De flesta närstående ansåg det nödvändigt att få information om möjligheten att 

delta i beslutsfattandet om den sjukes vård, men att själva delta i beslutstagandet ansågs inte 
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lika viktigt. Närstående rapporterade att de fick lite information om deras möjligheter att delta 

i genomförandet av patientens vård och kunskaper om alternativa behandlingar. Hälften av 

deltagarna rapporterade att ingen av dessa frågor hade diskuterats med dem (Eriksson & 

Lauri, 2000b) 

Sjuksköterskor uttryckte att det inte alltid var så lätt att veta vilken information de närstående 

var i behov av och när de skulle informera dem. Att ge information om ett känsligt ämne 

upplevdes svårt och det var svårt att veta hur närstående skulle reagera då de redan befann sig 

i en ny känslig situation som upplevdes förvirrande. Några sjuksköterskor beskrev vikten av 

att känna sig för och våga ta lite risker och inte vänta på att närstående ställer frågan. De hade 

uppmärksammat att en del närstående inte vågat fråga medan andra inte ens visste att 

informationen fanns (Hudson et al. 2002). Andra sjuksköterskor ansåg att information skulle 

ges vid behov när närstående bad om det, samtidigt som det i samma studie framkom det att 

de närstående uppskattade sjuksköterskornas vilja att ge information när som helst (Wilkes et 

al. 2000). Flera studier visar på att information till närstående ska vara rak och ärlig, utan att 

familjen förlorar sitt hopp, (Hudson et al. 2002; Munn et al. 2008).  

Sjuksköterskor rapporterade också vikten av teamarbete och att arbeta i samråd med läkaren 

för att de närstående inte skulle få dubbla budskap. Olika informationer kunde skapa oro för 

familjen och medförde att de började jämföra den och tvivla på vårdpersonalen. Ändamålet 

med samarbetet var att skapa tid och utrymme för vårdpersonal, patient och familjen att arbeta 

tillsammans och skapa en ny och mer optimistisk bild med realistiska behandlingsalternativ 

(Norton & Bower, 2001; Munn et al. 2008). Efter att informationen getts är det viktigt att 

sjuksköterskan lyssnar till vad patienten och familjen har förstått (Hudson et al. 2002; Munn 

et al. 2008).  

Sammanfattningsvis visar studien att information och hur den presenteras är viktiga faktorer 

för närståendes delaktighet. Information leder även till en känsla av kontroll och lugn hos de 

närstående som kände sig mer förberedda på situationen. Sjuksköterskor upplever det svårt att 

veta vilken information de närstående var i behov av och när den skulle ges. Informationen 

skulle vidare vara rak och ärlig men utan att de närstående tappade hoppet. Sjuksköterskorna 

tyckte det var svårt att prata om att känsliga ämnen.  

 

 



16 
 

Utbildning kan normalisera närståendes situation 

Elva studier (Eriksson & Lauri, 2000a; Spichiger, 2009; Venke Gran & Miller, 2008; Wong & 

Chan, 2007; Wilkes & White, 2004; Eriksson & Lauri, 2000b; Wilkes et al. 2000; Norton & 

Bower, 2001; Hudson et al. 2002; Henriksson & Andershed, 2007; Shalberg-Blom et al. 

2000) visar att utbildning är en faktor som har betydelse för närståendes delaktighet i palliativ 

omvårdnad. Närstående var villiga att hjälpa patienten och ville känna sig delaktiga i vården, 

men de visste inte hur. Att inte veta och bara se på när patientens hälsotillstånd blev värre, 

fick närstående att må dåligt och det ledde till en känsla av hjälplöshet (Eriksson & Lauri, 

2000a). Att bevittna lidande uppmanar många närstående till att vilja hjälpa till och underlätta 

för den sjuke och att bli nekad delaktighet och enbart få ”titta på” upplevdes som mycket 

påfrestande för de närstående (Spichiger, 2009). Närstående uttryckte att de mådde bra, kände 

glädje och tröst i att kunna hjälpa och försöka minska lidandet för den sjuke. Genom att göra 

familjemedlemmar delaktiga i vården kan också bidra till att de lättare kan uttrycka sin kärlek 

till den sjuke (Venke Gran & Miller, 2008).  

Undervisning av patienten och familjen är en bra intervention som tjänar en mängd syften. 

Både familjen och patienten får en förståelse för helheten och en acceptans för deras situation 

(Wilkes et al. 2000; Norton & Bower, 2001). Utbildning kan också normalisera närståendes 

situation och låter dem veta att de inte är ensamma (Hudson et al. 2002).  I en studie 

rapporterade närstående att de ville ta hand om patienten och var angelägna att lära sig mer 

om hur de kunde göra detta. De ville att sjuksköterskan skulle lära dem hur man utför 

grundläggande omvårdnad på bästa sätt, så som munhygien, vända den sjuke i sängen eller 

utföra övningar, för att själva kunna hjälpa den sjuke (Wong & Chan, 2007). I studien utförd 

av Wilkes och White (2004) framkom det att närstående generellt hade en begränsad 

kompetens rörande omvårdnad och de fruktade ofta att de skulle göra fel. 

 

Närstående hoppades på att vårdpersonalen skulle undervisa eller föreslå vad till exempel den 

sjuke får och inte får äta för mat och om den sjukes smärta var under kontroll. De var oroliga 

över den sjukes smärta och ville veta vilka smärtlindrande mediciner de hade fått och om den 

sjuke led (Wong & Chan, 2007). Närstående ansåg att det viktigaste var att få undervisning 

hur smärtan kunde upplevas hos den sjuke och hur man behandlade den (Eriksson & Lauri, 

2000b). Att undervisa om sjukdomens patologi hjälpte patienten och dennes familj att förstå 

grunderna till vården och gav en pedagogisk bild över patientens tillstånd och de olika 

behandlingsalternativ som fanns (Wilkes et al. 2000; Norton & Bower, 2001). Deltagande i 
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stödgrupper gav också närstående ny kunskap om sjukdomen, krisreaktioner och olika sätt att 

hantera situationen. På grund av det ökade också närståendes kunskap om hur de bäst kunde 

hjälpa den sjuke, vilket bidrog till ökat deltagande i omvårdnaden av den sjuke. Genom 

deltagandet i gruppen fick närstående också en klarare bild av organisationen på vårdenheten, 

dess olika yrkeskategorier och vilken hjälp som fanns tillgängliga för dem. (Henriksson & 

Andershed, 2007; Wilkes et al. 2000; Norton & Bower, 2001). 

Sjuksköterskor beskrev även att undervisning kan ses som en process att skapa förtroende och 

en kontakt med familjen. De flesta av sjuksköterskorna i studien var eniga om att undervisa 

patient och familj under loppet av flera besök var de bästa, med början redan vid det första 

mötet (Wilkes et al. 2000; Norton & Bower, 2001). Sjuksköterskorna uttryckte att det var 

nödvändigt för närstående att få utbildning om vanliga symtombedömningar och hur man 

hanterar dessa och att de fick förståelse hur de är att ta hand om en sjuk patient och vilka 

rättigheter de har. Det var också viktigt att de närstående tillhandahölls med strategier för att 

kunna vårda dels patienten men också sig själva (Hudson et al. 2002).   

Sammanfattningsvis visade studien att många närstående vill hjälpa till i omvårdnaden av den 

sjuke, men de vet inte hur. Genom att utbilda närstående i enkla omvårdnadsåtgärder kan man 

öka deras delaktighet. Sjuksköterskorna såg undervisning som en process att skapa ökat 

förtroende och kontakt med de närstående. 

 

Diskussion 

Syftet med vår studie var att beskriva faktorer som kan ha betydelse för närståendes 

delaktighet vid palliativ vård. Resultatet ledde till tre kategorier; Integration och öppen 

kommunikation med vårdpersonalen är viktigt, Information kan leda till minskade känslor av 

rädsla, hjälplöshet och frustration och Utbildning kan normalisera närståendes situation. 

Resultatet i denna studie visar på att integration och öppen kommunikation med 

sjukvårdspersonalen hade stor betydelse för att den sista tiden skulle blir så bra som möjligt 

för både patienten och dennes närstående. I en tidigare studie (Stoltz et al. 2010) rapporterade 

sjuksköterskor att de försökte bygga en förtroendefull och nära relation till familjen, utan att 

komma dem för nära. Det var viktigt att ha en balanserad närhet, detta för att inte bli allt för 

privat och ta på sig den sorg och det lidande som familjen upplevde. Sjuksköterskorna 

betonade också vikten av att vara ärlig mot sig själv, om de upplevde att de inte kunde skapa 
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en bra relation till familjen skulle de lämna över ansvaret till någon annan sjuksköterska. Att 

lära känna familjen var grundläggande innan sjuksköterskorna kunde uppleva närstående som 

nåbara, beredda att öppna sig, våga fråga om personliga saker eller lita på sjuksköterskan. 

Vidare beskriver McLeod et al (2009) i sin studie att förtroendefulla relationer till 

vårdpersonalen var viktigt och ett sätt för närstående att kunna hantera svåra övergångar och 

smärtsamma eller ”dåliga” nyheter, men det bidrog även till att de kunde känna sig säkra, 

bekväma och mer tillfreds med patientens sjukdom.  

 

Information till närstående ledde till minskade känslor av rädsla, hjälplöshet och frustration, 

och de kunde istället uppleva en känsla av hanterbarhet och att de var bättre rustade för nya 

situationer. Enligt Antonovsky (2005, s. 42-50) reagerar alla individuellt på påfrestningar 

beroende på personens grad av motståndsresurser. I begreppet KASAM (känsla av 

sammanhang) har han delat upp resurserna i tre begrepp; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Variablerna är ömsesidigt beroende av varandra och en person med ett högt 

KASAM ser därmed motgångar som hanterbara och begripliga och att denne innehar resurser 

för att klara av dem. Författarna av denna uppsats anser att sjuksköterskor kan hjälpa personer 

att känna hanterbarhet och begriplighet genom att informera och undervisa. Om närstående 

förstår vad som händer och varför, så kan de känna större begriplighet när motgångar eller 

överraskningar uppstår, de inser att problemen går att lösa, istället för att känna sig som offer. 

Hanterbarheten går att öka exempelvis genom undervisning, då närstående känner att de har 

egna inre resurser till sitt förfogande. Genom att låta de närstående hjälpa till i vårdandet och 

på så sätt minska den sjukes lidande kan de känna motivation och ökad meningsfullhet i 

tillvaron. 

Information bidrog också till att närstående fick en ny förståelse för vad som hände runt 

omkring dem och de kände sig mer förberedda inför framtiden. Att ge information till 

familjen i ett känsligt ämne ansågs komplicerat för vårdpersonalen. I resultatet framkom att 

informationen skulle vara rak och ärlig, men att den inte fick medföra att familjen förlorade 

sitt hopp. Holtslander och Duggleby, (2009) beskriver att hoppet var mycket viktigt för de 

närstående. Utan hopp upplevde närstående att de inte hade någonting kvar. Deltagarna 

definierade hopp som en gradvis process att återfå inre styrka och bygga upp självförtroendet 

för att bringa klarhet kring den helt förändrade situationen. Förhoppningen var att lära sig att 

hålla sig positiv och gå vidare med sitt liv. Proot et al. (2003) fann i sin studie att närstående 

behövde både känslomässigt och praktiskt stöd från vårdpersonalen för att kunna behålla sitt 
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hopp. Närstående fick det stödet när sjukvårdspersonalen visade respekt inför deras val av hur 

involverade de vill vara i den sjukes vård. Information kunde också ge de närstående en 

tröstkänsla och ett lugn då de upplevde att de hade kontroll över situationen och gjorde allt de 

kunde göra för den sjuke. Detta visar på vikten av att som sjuksköterska ha kunskap och insikt 

i om när, hur och hur mycket information som ska ges till närstående. Genom lyhördhet för 

var närstående befinner sig i sorgeprocessen kan sjuksköterskan skapa goda förutsättningar 

för att öka närståendes delaktighet i palliativ omvårdnad. Detta visar att känslomässigt stöd 

från vårdpersonalen medförde att de anhöriga kunde hantera den smärtsamma situationen 

bättre, känna sig bekräftade och omhändertagna. 

 

Genom utbildning tilläts närstående att bli delaktiga i vården och de uttryckte att de mådde 

bra, kände glädje och tröst i att kunna hjälpa och minska lidandet för den sjuke. Enligt White 

och Ferszt (2009) rapporterade sjuksköterskor inom primärvården att de sett att sorgen kunde 

bli ett hälsoproblem för det efterlevande, och sorgesymtom som identifierats var bland annat 

fysiskt besvär utan fysiologisk förklaring, avsaknad av egenvård, oförmåga att klara vardagen 

och hantera sitt emotionella välbefinnande. Att känna till den sörjandes baslinje innan 

förlusten var en viktig barometer för att bedöma deras nuvarande emotionella välbefinnande 

och hanterbarhet. För att återkoppla till White och Fertz (2009) resultat, kan sorgen inte bara 

framträda efter att en nära gått bort, utan sorgeförloppet kan framträda redan innan den sjuke 

dött, så kallad antecipatorisk sorg. Av 732 änkor uppgav fyra av tio att tiden innan förlusten 

av den sjuke var den svåraste, jämfört med tiden efter dödsfallet (Grimby & Johansson, 2009). 

Närstående som aktivt fått delta i patientens vård hade det lättare att bearbeta sin sorg och 

kunde snabbare återhämta sig och finna en mening i vardagen (Häggmark, Bachner & 

Theorell, 1991). Efterlevandes psykiska lidande påverkades positivt av de 

omvårdnadshandlingar de fått utföra under den terminala fasen (Lev & McCorkle, 1998). 

White och Fertszt (2009) beskriver vidare att interventioner som kunde vara av betydelse för 

den sörjande var till exempel att sjuksköterskan gav dem utrymme att berätta sina historier 

och upplevelser, att sjuksköterskan aktivt lyssnade till och avsiktligt frågade om förlusten 

samt normaliserade de känslor som den närstående kunde känna. Enligt Hallgrimsdottir 

(2000) tyckte många sjuksköterskor att de hade för lite information och utbildning i att möta 

sorg och ökad kunskap ansågs viktigt eftersom att det skulle öka deras förmåga att hantera 

närståendes sorg. 

 

Resultatet i studien visar att närstående uppmanas vilja hjälpa till i vården när de ser den 
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sjukes lidande. Att bli nekad delaktighet och bara få ”titta på” var väldigt påfrestande för de 

närstående.  I resultatet framkom det även att undervisning ledde till en känsla av kontroll och 

hanterbarhet hos de närstående som fick större acceptans för sin situation. Enligt Andershed et 

al. 2007) var det viktigt för många närstående att få vara med och stödja den sjuke som var 

döende. Ibland upplevde närstående att de inte hade lyckats eller fullgjort vad de ansåg vara 

sina skyldigheter gentemot den sjuke. Det kunde ge upphov till känslor av skuld och skam 

och de ansåg att de borde ha gjort mer för den sjuke. Några närstående sörjde över att det inte 

hade pratat mer med den sjuke om viktiga saker när de fortfarande kunde förmedla sin vilja, 

och la skulden på sig själva över att inte ha pratat mer om den allvarliga situation de befann 

sig i. Närstående var också oroliga över att de inte hade gjort rätt under vårdandet av den 

sjuke. Hertzberg och Ekman (2000) menade att närstående som inte var delaktiga i den sjukes 

vård ibland hade en uppfattning om att vårdpersonal inte skulle uppskatta att de var 

inblandade i vården. Vårdpersonal i sin tur kunde uppleva att det blev svårt att ge vård när 

närstående inte kunde lämna ansvaret om patienten, och menade att det skulle vara bra för 

närstående att ta hand om sig själva också. Denna rekommendation kunde tolkas olika från 

person till person. Närstående ville göra allt för patienten och när de upplevde att de var 

oönskade kände de en tomhet, medan andra kände att de var bra att vårdpersonalen sagt det 

till dem så att de inte gick ”in i väggen”. Brobäck och Berterö (2003) skriver att det är viktigt 

att sjukvårdspersonalen skapar känsla av kontroll och självförtroende hos de närstående, och 

detta kan skapas med hjälp av olika typer av stöd, som information, undervisning i praktisk 

omvårdnad samt att stärka de närstående emotionellt  

 

Metoddiskussion 

 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt. En systematisk litteraturöversikt 

innebär att man sammanställer vad som finns skrivet inom ett visst område (Willman et al. 

2006, 88-89). Enligt Holloway och Weeler (2002, s. 254-255) ökar en studies tillförlitlighet 

om analysarbetet är så detaljerat beskrivet att det går att följa studien genom alla forskningens 

olika steg. För att avgränsa sökområdet mot studiens syfte och minimera urvalet användes 

inklusions- och exklusionskriterier (jmf Willman, 2006, s. 89). Polit och Beck (2008, s. 108) 

beskriver att metoden, samt inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna så att 

studien kan upprepas av andra forskare. För att styrka studien och få med aktuell forskning 

valde författarna att inkludera vetenskapliga studier gjorda mellan åren 2000- och 2010. För 
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att minimera risken för bias och underlätta översättningen inkluderades studier skrivna på 

svenska, engelska eller norska. Genom att författarna valde att avgränsa sig mot enbart nyare 

studier, språk och studier i fulltext finns en samtidig risk att artiklar med värdefullt innehåll 

fallit bort. Studier med barn exkluderades av etiska skäl eftersom det kan vara känsligt för de 

som haft ett barn som varit drabbat. I en systematisk litteraturöversikt är det viktigt att 

använda sig av primära källor för att studien ska vara trovärdig, då andrahandskällor lätt leder 

till feltolkningar. Vilket innebar att översiktsstudier exkluderades (jmf Polit & Beck, 2008, 

s.107, s. 89). Även studier av låg kvalité exkluderades eftersom de anses ha låg trovärdighet 

(Polit & Beck, 2004, s. 88-89). 

Enligt Holopainen et al. (2008) bör man använda flera databaser och komplettera med 

manuella sökningar för att studien inte ska bli otillräcklig. Tiden för att söka artiklar var 

begränsad. Med mer tid hade studien kunnat bli både djupare och kanske kunnat ge mer 

vägledning i val av omvårdnadsinterventioner. Artikelsökningarna i denna studie kan ses som 

en svaghet, då författarna inte varit fullt så systematiska i alla sökningar utan ibland använt 

olika söktermer vid olika söktillfällen. En styrka i studien är att flertalet av de artiklar som 

ingår i resultatet är skrivna av olika författare. Holloway och Wheeler (2010, s 308) menar att 

en studies trovärdighet styrks om författarna nyttjat sig av flera olika källor i sin 

datainsamling. Artklarna i resultatet är kvalitetsgranskade och under arbetet med studien har 

det förekommit både seminarier och flertalet handledarträffar, vilket medfört att författarna 

fått mycket feedback av olika personer som fått insikt i arbetet. Detta har stärkt 

tillförlitligheten i studien. Ytterligare en fördel är att uppsatsen är skriven av två personer, 

vilket resulterat i att artiklarna diskuterats gemensamt och genom det har bias kunnat 

reduceras vid översättning.  

 

Slutsats 

Studien visar att det finns flera faktorer som kan främja delaktighet hos närstående vid 

palliativ omvårdnad. Faktorer som information, undervisning och bemötande från 

sjukvårdspersonalen visade sig ha stor betydelse för närståendes delaktighet. Många 

närstående ville hjälpa till när de såg den sjuke lida, men visste inte hur. Vårdpersonal måste 

bli bättre på att fråga och bjuda in närstående i omvårdnaden av den sjuke. De faktorer som 

framkom i resultatet är enkla att applicera ute i verksamheten. Genom denna studie kan 

sjukvårdspersonal få ökad insikt i närståendes tankar och känslor och därigenom med enkla 

medel kunna möjliggöra att närstående blir mer delaktiga i omvårdnaden av den sjuke. Denna 
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delaktighet har visat sig främja närståendes sorgeprocess, genom en snabbare återhämtning 

och en känsla av att finna en mening i vardagen.  

 

Förslag på vidare forskning är att gå vidare ett steg och via enkäter eller intervjuer undersöka 

och utvärdera effekten av studiens funna faktorer i ute i klinisk verksamhet.  
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Bilaga 1 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

Beskrivning av studien: 

Tydlig avgränsning/problemformulering?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Patientkarakteristika    Antal:____________ 

    Ålder:____________ 

    Man/Kvinna:_______ 

Är kontexten presenterad?   Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Etiskt resonemang?   Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Urval?  

- Relevant?    Ja □ Nej □ Vet ej □ 

- Strategiskt?    Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Metod för 

- urvalsförförande tydigt beskrivet?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

- datainsamling tydligt beskriven?   Ja □ Nej □ Vet ej □ 

- analys tydligt beskriven?   Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

- Råder datamättnad?   Ja □ Nej □ Vet ej □ 

- Råder analysmättnad?   Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

- Redovisas resultatet i förhållande till en  

teoretisk referensram?    Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Genereras teori?   Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 

Huvudfynd 

Vilket-/n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivningen/analysen adekvat? 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög (80-100%) □ Medel (70-79%) □ Låg (60-69%) □ 

 

Bilaga 2  

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod  

Beskrivning av studien:  

Forskningsmetod:   RCT   CCT (ej randomiserad)  

Multicenter, antal center:_____ Kontrollgrupp/er  

Patientkarakteristika   Antal:_____  

Ålder:_____   Man/Kvinna:_______  

Kriterier för exkludering  
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Adekvata exklusioner?   Ja □   Nej □  

Intervention:  

 

Vad avsåg studien att studera? Primära respektive sekundära effektmått  

 

Urvalsförförandet beskrivet?   Ja □   Nej □  

Representativt urval?   Ja □   Nej □  

Randomiseringsförandet beskrivet?  Ja □   Nej □  Vet ej □  

Likvärdiga grupper vid start?   Ja □   Nej □  Vet ej □  

Analyserade i den grupp som de  

randomiserades till?   Ja □   Nej □  Vet ej □  

Blindning av patienter?   Ja □   Nej □  Vet ej □  

Blindning av vårdare?   Ja □   Nej □  Vet ej □  

Blindning av forskare?   Ja □   Nej □  Vet ej □ 

  

Bortfall  

Bortfallsanalys beskriven?   Ja □   Nej □  Vet ej □  

Bortfallsstorleken beskriven?   Ja □   Nej □  Vet ej □  

Adekvat statistisk metod?   Ja □   Nej □  Vet ej □  

Etiskt resonemang?   Ja □   Nej □  Vet ej □  

Hur tillförlitligt är resultatet?  

Är instrumenten valida?   Ja □   Nej □  Vet ej □  

Är instrumenten reliabla?   Ja □   Nej □  Vet ej □  

Är resultatet generaliserbart?   Ja □   Nej □  Vet ej □ 

  

Huvudfynd (Hur stor var effekten? Hur beräknades effekten? NNT, kofidensintervall, statistisk signifikans, 

klinisk signifikans, powerberäkning)  

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  

Hög (80-100%)   □ Medel (70-79%)  □ Låg (60-69%) □ 

 

 


