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Abstrakt 
Information till närstående kan ibland vara den mest angelägna åtgärden eftersom det kan 
ge det bästa stödet till patienten. Syftet med litteraturstudien var att sammanställa kunskap 
som beskriver behov av information hos närstående till personer som vårdas i livets 
slutskede. För att besvara syftet ställdes frågeställningar om vilken typ av information som 
ges till närstående, hur närstående uppfattar information som ges, vilka faktorer som 
påverkar upplevelsen av informationen samt vilken typ av information närstående har 
behov av. Studien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt med integrerad 
ansats. Totalt inkluderades 17 vetenskapliga artiklar som analyserades genom 
innehållsanalys med induktiv ansats. Resultatet visade att närstående hade behov av 
information angående patientens tillstånd, omvårdnad, symtom och hur vården vid livets 
slutskede bedrevs. Relevant information ökade närståendes hanterbarhet av situationen och 
medförde en lättnad. Brister förekom där information undanhölls eller upplevdes 
svårtillgänglig. För att bemöta närståendes informationsbehov beskrevs stödgrupper kunna 
fungera som ett stöd och underlätta deras upplevelser av vård i livets slut. Det framkom att 
sjuksköterskans attityd påverkar närståendes upplevelse av information som ges, som i sin 
tur påverkar upplevelsen av vården som ges i livets slut. 

 
Nyckelord: Vård vid livets slut, närstående, information, behov, omvårdnad, 
litteraturöversikt, KASAM, personcentrerad omvårdnad, stödgrupper. 
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Palliativ vård innebär en helhetsvård av personer med allvarlig och obotlig sjukdom som inte 

längre är mottaglig för fortsatt behandling. Palliativ vård präglas av förhållningsätt som har syfte 

att lindra lidande som kan ske genom att uppmärksamma plågsamma symtom och behandla 

fysiska, psykosociala eller andliga problem som kan uppstå vid livshotande tillstånd. Målet är att 

främja livskvalitén för både patient och närstående utan att vare sig påskynda patientens död eller 

förlänga patientens liv (World Health Organization [WHO], 2016). Palliativ vård är uppbyggd av 

fyra hörnstenar som innefattar stöd till närstående, kommunikation, mångprofessionellt 

samarbete och symtomkontroll. Stöd till närstående innebär bland annat att lyssna, uppmuntra 

delaktighet och ge individanpassad information. Kommunikation och relationer är viktiga inom 

vårdkedjan, men framför allt mellan sjukvårdspersonal, patient och dess närstående för att främja 

patientens livskvalitet. Palliativ vård bygger på ett mångprofessionellt samarbete mellan till 

exempel läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och kuratorer. Symtomkontroll innebär att 

symtom som patienten kan drabbas av vid livets slutskede kontrolleras och lindras (Statens 

offentliga utredningar [SOU] 2001:6). Palliativ vård består av en tidig och en sen fas. Den tidiga 

fasen kan pågå under flera år där palliativ vård kan ges parallellt med kurativ behandling. När 

effekten av behandlingen avtar inleds den sena fasen som också kallas vård vid livets slutskede. 

Denna fas kan omfatta dagar, veckor eller någon månad (Macaden et al., 2014). 

 

Sjuksköterskans förhållningssätt bör präglas av en vilja att främja hälsa och välbefinnande. 

Sjuksköterskan bör hjälpa patienter att bevara och återställa hälsa utifrån deras individuella 

förmågor och behov, samt förebygga sjukdom och lindra lidande (Kemppainen, Tossavainen & 

Turunen, 2013). Vid vård i livets slutskede bör sjuksköterskan stödja närstående i deras 

sorgearbete, både under och efter sjukdomstiden (Socialstyrelsen, 2006). Patient och närstående 

ska förses med individuellt anpassad information som berör hälsotillståndet, tillgänglig vård, 

behandling och undersökningsmetoder (SFS 1982:763, 1§, kap. 3). 

 

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

sig ha en god relation till, vilket kan innebära en sambo, en vän eller en granne. Anhörig 

definieras som en person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna och är vanligtvis 

make/maka, föräldrar och syskon (SOU 2002:52). Närstående är en viktig resurs vid vård i livets 

slutskede och kan fungera som en bro mellan patient och sjuksköterska eftersom närstående 
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känner patienten och kan därmed lättare tolka kroppsspråk och andra signaler (Jonasson, Liss, 

Westerlind & Berterö, 2009). Närstående kan dels fungera som ett stöd för patienten och lindra 

lidande (Buzgova, Spatenkova, Fukasova-Hajnova & Feltl, 2016). Patienter som vårdas i livets 

slutskede och inte upplever stöd från sina närstående lider i större utsträckning av bland annat 

ångest, stress och oro (Milberg, Wåhlberg & Krevers, 2014). Eriksson och Svedlund (2006) 

beskriver att närstående påverkas i lika stor utsträckning som patienten. Stora psykiska och 

emotionella påfrestningar uppstår och de tvingas anpassa livet för att stötta patienten samtidigt 

som framtiden är oviss. Jonasson et al. (2009) beskriver att närståendes välbefinnande har en 

indirekt påverkan på patienten och då sjuksköterskans uppgift är att främja hälsa och 

välbefinnande måste även närståendes behov beaktas och stödjas. Oftast är patienten i fokus och 

närståendes behov kan lätt glömmas bort av vårdpersonalen (Buzgova et al., 2016). Närstående 

kan uppleva sig otillräckliga och maktlösa utan tillräcklig information från vårdpersonal 

(Karlsson & Sandén, 2007). Information kan tillfredsställa olika behov hos närstående, till 

exempel minska känslor av ensamhet och sårbarhet, samt stärka känslor av kontroll (Hudson, 

Aranda & Mcmurray, 2002). Information till närstående kan ibland vara den mest angelägna 

åtgärden eftersom det i sin tur kan ge det bästa stödet till patienten (Jonasson et al., 2009). 

Sjuksköterskan kan inte ta bort lidande, men genom olika omvårdnadshandlingar kan lidande vid 

vård i livets slutskede lindras. Brister har påvisats kring omhändertagandet av närstående och 

eftersom patientens välmående till stor del beror på stöd ifrån dem är det därav stor betydelse att 

närståendes informationsbehov uppmärksammas. Syftet med litteraturstudien var att 

sammanställa kunskap som beskriver behov av information hos närstående till personer som 

vårdas i livets slutskede. För att besvara syftet ställdes följande frågeställningar: 

 

- Vilken information ges? 

- Hur uppfattas den information som ges? 

- Vilka faktorer påverkar upplevelsen av information? 

- Vilken information finns det behov av? 
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Metod 

Syftet med litteratyrstudien var att besvara frågeställningar utifrån tidigare forskning och därför 

har studien genomförts som en systematisk litteraturöversikt med integrerad ansats som 

inspirerades av Holopainen, Hakulinen-Viitanen och Tossavainen (2008). Vid en systematisk 

litteraturöversikt genomförs litteratursökningen och analysen systematiskt och mer 

grundläggande i syfte att samla all forskning som motsvarar det valda syftet, vilket ger en 

överblick av nuvarande kunskapsläge. Systematiska litteraturöversikter kan användas för att 

samla tillgänglig forskning oavsett vilken forskningsmetod som använts. Därför inkluderades 

både kvalitativa och kvantitativa studier som säkerställer att all relevant forskning inom det valda 

området tas med (jmf. Holopainen et al., 2008). 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen började med en pilotsökning i databaserna CINAHL och PubMed för att 

undersöka tillgänglig forskning (jmf. Polit & Beck, 2012, s.195). Pilotsökningen visade att det 

fanns tillräckligt med underlag inom området för att kunna genomföra en litteraturöversikt. Den 

systematiska litteratursökningen genomfördes därefter i databaserna CINAHL och PubMed 

eftersom dessa innehåller forskning som överensstämmer med studiens syfte. Enligt Polit och 

Beck (2012, s. 100-104) innehåller PubMed omvårdnadsforskning och medicinsk vård, medan 

CINAHL fokuserar på omvårdnad. För att systematiskt inkludera sökord som kan användas för 

ett och samma begrepp kan MeSH termer användas i databasen PubMed. I databasen CINAHL 

finns ett liknande system, så kallad CINAHL headings. Termer som inte fanns som MeSH termer 

eller CINAHL headings söktes med fritextsökning. Sökord valdes utifrån studiens syfte och 

samma sökord användes i de olika databaserna. Sökorden som användes var; family, 

professional-family relations, end of life care, palliative care, terminal care, terminally ill. 

information*, support, communication och perspective*. 

 

Sökningen avgränsades med inklusions- och exklusionskriterier (jmf. Polit & Beck, 2012, s. 98-

100). Inklusionskriterier var kvantitativa och kvalitativa studier, engelska samt vuxna över 19 år. 

Eftersom aktuell forskning eftersträvades begränsades sökningen till studier publicerade mellan 

2006-2016. I CINAHL användes begränsningen peer-reviewed, den fanns dock inte i PubMed. 

Artiklar som återfanns i båda databaserna användes enbart i ena databasen. För att öka 
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möjligheten för fler relevanta träffar användes trunkering (*) vid litteratursökningen som innebär 

att databasen söker termen med alla tänkbara ändelser (jmf. Polit & Beck, 2012, s. 99). Först 

gjordes individuella sökningar av alla söktermer för att få relevanta och tillförlitliga artiklar. 

Därefter kombinerades sökorden med booleska sökoperatorerna AND och OR. Operatoren AND 

gör att sökningen begränsas genom att kombinera söktermer som alla ska ingå i resultatet. OR 

expanderar sökningen genom att söktermerna antingen förekommer i kombination eller 

individuellt. 

 

Totalt resulterade den systematiska litteratursökningen i 1183 antal träffar. Först granskades 

artiklarnas titel och ifall den motsvarade syftet lästes artikelns abstrakt för att värdera om artikeln 

överensstämde med syftet för denna litteraturöversikt. För att vara säker på att alla relevanta 

artiklar inkluderades granskade författarna först artiklarna enskilt, för att sedan tillsammans 

diskutera om artikeln skulle inkluderas (jmf. Holopainen et al., 2008). För att komplettera den 

systematiska litteratursökningen gjordes en manuell litteratursökning, där de valda studiernas 

referenslista granskades för att försäkra sig om att all relevant forskning samlades in . Den 

systematiska litteratursökningen resulterade i 14 artiklar som besvarade studiens syfte. Från 

PubMed valdes 13 artiklar och ur CINAHL valdes en artikel. I den manuella sökningen hittades 

tre artiklar, totalt inkluderades 17 artiklar. Tabell 1 visar den systematiska litteratursökningen. 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Syftet med litteratursökningen: Sammanställa kunskap som beskriver behov av information hos närstående till personer som 
vårdas i livets slutskede   

PubMed 2016 02 22. Begränsningar: 2006-2016, vuxna över 19 år, engelska 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

S1 MSH Palliative care  4582  

S2 MSH Terminal care 3650  

S3 FT Terminally ill 1429  

S4 FT End of life care 9580  

S5  S1 OR S2 OR S3 OR S4 12654  
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Fortsättning. Tabell 1. Översikt av litteratursökning.  

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

S6 MSH Professional-family relations 755  

S7 MSH Family  26919  

S8  S6 OR S7 27319  

S9  S5 AND S8  823  

S10 FT Information* 130516  

S11 FT Communication 69477  

S12 FT Perspective* 23863  

S13 FT Support 917027  

S14  S10 OR S11 OR S12 OR S13 993843  

S15  S9 AND S14 680 13 

 
CINAHL 2016-02-26 Begränsningar: Peer reviewed,  2000-2016, vuxna över 19 år, engelska. 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

S1 CH Palliative care 3811  

S2 CH Terminal care 2075  

S3 FT Terminally ill 1568  

S4 FT End of life care 1607  

S5  S1 OR S2 OR S3 OR S4 6329  

S6 CH Professional-family relations 1631  

S7 CH Family 10875  

S8  S6 OR S7 12132  

S9  S5 AND S8  832  

S10 FT Information* 30549  

S11 FT Communication 12902  

S12 FT Perspective* 9501  

S13 FT Support 38417   

S14  S10 OR S11 OR S12 OR S13 77469  

S15  S9 AND S14 503 1 

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT – fritext sökning.  
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Kvalitetsgranskning 

Polit och Beck (2012, s. 658-659) beskriver att kvalitetsgranskning av artiklar medför en 

värdering av studiernas trovärdighet och kvalitet. Det framkommer här vilka artiklar som har 

högre tillförlitlighet, som därmed bör ha en större betydelse för resultatet. Av de 17 artiklar som 

inkluderades i analysen, var elva stycken kvalitativa och sex stycken kvantitativa. 

Kvalitetsgranskningen av de utvalda studierna baserades på Willman, Stoltz och Bahtesevani´s 

(2011, s. 173-176) granskningsprotokoll för kvantitativ respektive kvalitativ metod. 

Kvalitetsgranskningen genomfördes genom en beaktning av studiernas syfte, urval, metod, etiska 

resonemang, dataanalys och resultat. Kvalitetsgranskningen genomfördes först individuellt av 

bägge författarna för att sedan jämföra och diskutera den. Detta ger en mer tillförlitlig 

kvalitetsgranskning (jmf. Willman et al., s. 93). Ifall ett kriterie i granskningsprotokollet 

uppfylldes tilldelades (1) poäng och ifall kriteriet inte uppfylldes gavs (0) poäng. Ju fler poäng, 

desto högre kvalité. Den totala poängsumman för varje studie omvandlades till procent som 

anger studiens grad av kvalitet. Hög kvalitet innebär 80-100 %, medel kvalitet innebär 70-79 % 

och låg kvalitet omfattar studier under 70 % (jmf. Willman et al., s. 95-96). Av de 17 valda 

artiklarna var tolv stycken av hög kvalitet och fem stycken hade medel kvalité. I tabell två 

presenteras en översikt av artiklarna som ingår i analysen. 

 

Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=17) 
Författare/år/land Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

Andersson et al. 2010 
Sverige 

Kvalitativ 17 närstående Intervjuer/kvalitativ 
innehållsanalys 

Närståendes tillfredsställelse av 
vård i livets slutskede beror på 
kommunikationens kvalité och 
information.  

Hög 

Eriksson et al. 2006 
Finland 

Kvantitativ 376 närstående Frågeformulär / 
Deskriptiv statistisk 
analysmetod 

Närstående fick inte tillräckligt 
med information. Den 
information som gavs berörde 
främst behandling och 
patientens tillstånd. 
Information om ekonomiskt 
stöd saknades. 

Medel 

Gaeeni et al. 2014 Iran Kvalitativ (31) 19 
närstående, 12 
sjuksköterskor 

Semistrukturerade 
intervjuer / 
Konventionell 
innehållsanalys 

Närstående ville ha relevant 
och ärlig information om 
patientens tillstånd och om 
utrustningen. Informationen 
ökade närståendes hanterbarhet 
och minskade ångest. 
 

Hög 
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Fortsättning. Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=17) 

Författare/år/ 
land 

Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalité 

Hancock et al. 2007 
Australien 

Kvantitativ 46 studier Systematisk översikt / 
Statistisk analys 

Majoriteten av 
sjukvårdspersonalen ansåg att 
information bör ges kring 
sjuktillståndet, men resultat visar 
att information som egentligen 
skulle ges undanhölls. 

Hög 

Henriksson & 
Andershed 2007 Sverige 

Kvalitativ 10 närstående Intervjuer/ 
Fenomenologisk 
metod 

Att delta i en stödgrupp gav 
närstående möjlighet att få 
relevant information. De fick 
användabara råd som ökade deras 
hanterbarhet och trygghet. 

Medel 

Henriksson et al. 2011 
Norge 

Kvalitativ 29 närstående Telefonintervjuer / 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Närstående hade behov av 
information gällande vård i livets 
slutskede, vanliga symtom samt 
hur dessa bör hanteras. 

Hög 

Heyland et al. 2006 
Kanada 

Kvantitativ (594), 440 
patienter, 160 
närstående 

Frågeformulär/ 
Statistisk analys 

Det var viktigt för närstående att 
få ärlig information om patientens 
sjukdom och tillstånd. Det var 
också viktigt med fungerande 
kommunikation. 

Hög 

Kehl 2015 USA Kvalitativ 19 
sjuksköterskor 

Semistrukturerad 
intervju/Innehållsanaly
s 

Sjuksköterskor beskrev att 
närstående hade behov av 
information om vad som kommer 
att hända och vad närstående kan 
göra när symtomen uppkommer. 

Medel 

Lundberg et al. 2013 
Sverige 

Kvalitativ 25 närstående Semistrukturerade 
intervjuer/ Kvalitativ 
innehållsanalys med 
induktiv ansats 

Närstående hade behov av ärlig 
information som upprepades, det 
gav dem trygghet. Närstående 
upplevde dock att informationen 
inte var nog tillgänglig och 
uppriktig 

Hög 

Milberg & Strang 2011 
Sverige 

Kvantitativ 233 närstående Frågeformulär/ Manifest 
innehållsanalys 

Aspekter som skyddar närstående 
mot känslor av maktlöshet var 
stöd från närstående, information 
om patientens tillstånd och 
medicinsk information. 

Medel 

Namasivayam et al. 
2014 Australien 

Kvalitativ 22 sjuksköterskor Intervjuer och 
fokusgruppintervjuer/ 
Innehållsanalys 

Vikten av att informera 
närstående till obotligt sjuka 
belyses. En guide för 
sjuksköterskor utmynnas för att 
bättre kunna bemöta närståendes 
informationsbehov. 

Hög 

Płaszewska-Żywko & 
Gazda 2012 Krakow 

Kvantitativ 60 närstående Frågeformulär/ 
Statistisk analys 

Resultatet visade samband 
mellan graden av släktskap och 
närståendes behov att få 
information om 
behandlingsmetoder, omvårdnad 
och att få vara delaktig. 
 
 

Hög 
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Fortsättning. Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=17) 

Författare/år/ 
land 

Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalité 

Stajduhar et al. 2011 
Kanada 

Kvalitativ 25 närstående Intervjuer/ 
Tematisk analys 

Information om vad som väntade, 
vad som händer och varför var 
viktigt för närstående. Även 
viktigt att personalen berättade 
vilka de var, vad de gjorde och 
var närstående kunde vända sig 
med frågor. 

Hög 

Tallman et al. 2012 
USA 

Kvalitativ 12 närstående Intervjuer/ Kvalitativ 
innehållsanalys 

Patienter och deras närstående 
ville ha tydlig information om 
patientens tillstånd och 
behandlingsalternativ, men de 
upplevde ofta informationen 
otillräcklig. 

Medel 

Thompson et al. 2008 
Kanada 

Kvalitativ  14 närstående Fokusgruppsintervjuer / 
Innehållsanalys 

Att få information om patientens 
tillstånd och den tänkta 
vårdplanen. Närstående som var 
missnöjda med vården patienten 
fått upplevde känslor av ilska, 
frustration och skuld. 

 Hög 

Weber et al. 2012 
Tyskland 

Kvantitativ 1378 närstående Prospektiv tvärssnittstudie/ 
statistisk analys 

Det visade sig finnas ouppfyllda 
behov hos närstående, till 
patienter som vårdats i livets 
slutskede och avlidit. 

Medel 

Wong & Chan 2007 
Kina 

Kvalitativ 20 närstående Semistrukturerade 
intervjuer/ fenomenologisk 
metod 

Närstående ville vara säkra att 
patienten fick god vård och inte 
hade ont. De ville ha information 
gällande patientens aktuella 
tillstånd. 

Hög 

 

Analys 
Analysen genomfördes med inspiration av Holopainen et al. (2008). Studierna som inkluderades 

analyserades genom innehållsanalys med induktiv ansats. Inledningsvis läste författarna enskilt 

igenom alla artiklar för att få en överblick av innehållet. Kodningen av artiklarna genomfördes 

genom att varje artikel numrerades med ett nummer mellan ett till 17, detta för att organisera den 

insamlade datan. Ur artiklarnas resultat extraherades textenheter som svarade mot studiens syfte 

och en första sortering gjordes utifrån vilken frågeställning tillhörde. De extraherade 

textenheterna kodades för att få en struktur av datainsamlingen och för att enkelt kunna återgå till 

originalkällan. Textenheterna kodades genom att få en siffra beroende på vilken artikel de togs 

ifrån, samt en siffra som beskrev vilken textenhet det var, till exempel 1:2 (artikel ett: textenhet 

två). Efter att författarna genomfört detta enskilt jämfördes den första delen av analysprocessen. 

Sammanlagt extraherades 183 stycken textenheter som översattes till svenska och kondenserades 
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för att få de mer kortfattade. Textenheterna som fanns under respektive frågeställning 

analyserade genom att de kondenserade textenheterna jämfördes med varandra för att identifiera 

likheter, skillnader och teman. Textenheter med liknande innehåll sammanfördes i flera steg och 

skapade undergrupper som namngavs baserat på innehållet. Slutgiltigt framkom tolv 

undergrupper. 

 

Resultat 
Vid första och andra frågeställningen framkom det tre undergrupper. Tredje frågeställningen 

resulterade i två undergrupper. Vid fjärde frågeställningen framkom fyra undergrupper (se tabell 

3). Resultatet redovisas med en översikt av artikelfördelningen för respektive frågeställning (se 

figur 1). 

 
Tabell 3. Översikt av frågeställningar, områden och undergrupper 
Syftet är att sammanställa kunskap som beskriver behov av information hos närstående till personer som vårdas i 
livets slutskede 

 
 Frågeställning 1 Frågeställning 2 Frågeställning 3 Frågeställning 4 

Vilken information 
ges? 

Hur uppfattas den 
information som ges? 
 

Vilka faktorer påverkar 
upplevelsen av information? 

Vilken information finns det behov 
av? 

Information om 
vård vid livets 
slutskede 
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Att få information om omvårdnad 
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Syftet är att sammanställa kunskap som beskriver behov av information hos närstående till personer som vårdas i livets slutskede 
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Vilka faktorer 
påverkar 

upplevelsen av 
information? 

Vilken information finns det behov av? 

Undergrupper 

In
fo

rm
at

io
n 

an
gå

en
de

 
vå

rd
 i 

liv
et

s s
lu

tsk
ed

e 

Sy
m

to
m

 o
ch

 
sy

m
to

m
lin

dr
in

g 

In
fo

rm
at

io
n 

so
m

 
un

da
nh

öl
ls 

Sv
år

til
lg

än
gl

ig
 

in
fo

rm
at

io
n 

Ö
ka

r h
an

te
rb

ar
he

t 

Lä
tta

nd
e 

oc
h 

hj
äl

pf
ul

l 

Å
ld

er
 o

ch
 k

ön
 

Y
rk

e/
 p

en
sio

ne
ra

d/
 

sl
äk

tsk
ap

 

Lä
tti

llg
än

gl
ig

 o
ch

 
ku

ns
ka

ps
an

pa
ss

ad
 

in
fo

rm
at

io
n 

In
fo

rm
at

io
n 

om
 

pa
tie

nt
en

s t
ill

stå
nd

 o
ch

 
fö

rä
nd

rin
ga

r 

St
öd

ja
nd

e 
in

fo
rm

at
io

n 

A
tt 

få
 in

fo
rm

at
io

n 
om

 
om

vå
rd

na
d 

Författare             

Andersson et al.,(2010) X X  X X     X X X 

Eriksson et al., (2006)  X X   X X X   X  

Gaeeni et al., (2014)    X  X   X X   

Hancock et al., (2007) X X X   X       

Henriksson & 
Andershed (2007) X   X X X   X X X  

Henriksson et al. (2011) X   X X X      X 

Heyland (2006)         X X   

Kehl (2015) X X    X    X   

Lundberg et al. (2013)    X X X   X    

Milberg & Strang 
(2011)     X X    X   

Namasivayam et al. 
(2014) X   X      X   

Płaszewska-Żywko 
& Gazda (2012)       X X X X   

Stajduhar et al. (2011) X  X X X     X X X 

Tallman et al. (2012) X  X X  X    X   

Thompson et al. (2008) X  X X  X    X   

Weber et al. (2012)   X   X    X   

Wong & Chan (2007)  X X X        X 

 
Figur 1. Översikt av artikelfördelning för frågeställningarna. 
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Vilken information ges? 
Information om vård vid livets slutskede 

Närstående var tvungna att hantera stor mängd medicinsk information från sjukvårdpersonal 

(Tallman, Greenwald, Reidenouer & Pantel, 2012). Enligt Stajduhar et al. (2011) framkom det 

att närstående inte hade kunskap kring det medicinska systemet och därför var det viktigt att 

information kring detta gavs. Närstående var missnöjda när information om vård i livets slut 

uteblev (Thompson, Menec, Chochinov & McClement, 2008). Sjuksköterskor började förbereda 

närstående för vården som ges vid livets slutskede redan när patienten fick en palliativ diagnos 

(Kehl, 2015; Namosivayam, Lee, O’Connor & Barnett, 2014). Studier visar att det var viktigt att 

närstående uppmuntrades till att acceptera patienternas prognos, samt att information gavs kring 

känslor som patienter kan uppleva och hur närstående kan stötta dessa (Andersson, Ekwall, 

Hallberg & Edberg, 2010; Stajduhar et al., 2011). Att successivt få information om 

döendeprocessen beskrevs som positivt (Henriksson & Andershed, 2007; Henriksson, Benzein, 

Ternestedt & Andershed, 2011; Thompson et al., 2008) och gav närstående möjlighet att börja 

bearbeta situationen (Henriksson & Andershed, 2007). Enligt Hancock et al. (2007) bör 

sjuksköterskan förklara osäkerheten i personens prognos angående den förväntade livslängden. 

Vissa närstående var oroliga för att vård vid livets slutskede innebar att sjukvårdspersonalen gav 

upp om patienten (Tallman et al., 2012). Studier visar att sjukvårdspersonal ansåg att information 

kring vård vid livets slutskede var den viktigaste informationen (Hancock et al., 2007). Dock 

beskrevs inte förberedelser av närstående enbart som positivt, vissa sjuksköterskor ansåg att de 

inte kunde ta in all information om den ges för tidigt (Kehl, 2015). 

 

Symtom och symtomlindring 

I en studie av Kehl (2015) framkom vikten av att närstående får en förklaring om tecken, 

symtom och dess konsekvenser för att normalisera deras upplevelse. Eriksson, Arve och Lauri 

(2006) beskriver att närstående främst fick information om patientens sjukdom och behandling. 

Enligt Wong och Chan (2007) oroade sig många närstående gällande patientens smärta. Det 

tyckte att det var jobbigt att se patienten ha ont, vilket ökade närståendes känsla av hjälplöshet. I 

en studie av Andersson et al. (2010) framkom det att närstående upplevde det skrämmande med 

fysiska förändringar under livets slutskede, till exempel förändringar i andning och medvetande. 

Kehl (2015) beskriver att sjukvårdspersonal gav information kring symtom som kunde drabba 
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patienten och vad som kunde göras när dessa uppstod. Sjuksköterskor upprepade ofta 

informationen de gav. Sjukvårdspersonal förde ofta en diskussion tillsammans med närstående 

om förändringar som kunde ses på patienten, som kunde vara tecken på att patienten var på väg 

att avlida (ibid.). 

 

Information som undanhölls 

Weber, Claus, Zepf, Fischbeck och Pinzon-Escobar (2012) beskriver att sjukvårdspersonal inte 

alltid gav tillräckligt med information, bland annat angående patientens tillstånd. Thompson et 

al. (2008) beskriver att närstående var missnöjda när information kring patientens smärta, 

symtom och behandling uteblev. När information inte gavs ärligt och detaljerat misstänkte 

närstående att personalen höll på ytterligare skrämmande information (Hancock et al., 2007). 

Tallman et al. (2012) beskriver att närstående inte alltid fick svar på sina frågor vid rätt tillfälle. 

Samt att det fanns en brist på information gällande behandlingsalternativ, patientens tillstånd och 

vad personalen gör och varför (ibid.). Närstående upplevde att de inte skulle ha fått någon 

information om de inte hade frågat efter det. Information som gavs ansågs dock vara förståelig 

(Eriksson et al., 2006). Hancock et al. (2007) beskrev att en lämplig tidpunkt för att ge 

information minskade risken för att information undanhölls. Genom att identifiera den kunskap 

som närstående redan har kunde en lämplig tidpunkt hittas. 

 

Närstående var medvetna om att patienten vårdades i livets slutskede, trots det kunde närstående 

bli chockade när patienten dog. Vissa närstående ansåg att de inte hölls informerade om 

patientens tillstånd och att det fanns svårigheter kring att förstå allvaret i sjukdomstillståndet 

(Wong & Chan, 2007). Stajduhar et al. (2011) beskriver att närstående ibland ansåg sig 

bortglömda, ignorerade och de upplevde känslor av missnöjdsamhet, ilska och frustration när 

sjukvårdspersonal inte gav kontinuerlig information angående patientens tillstånd. Stress och 

rädsla ökade när en brist på kunskap upplevdes, även när de inte visste vad de kunde förvänta sig 

(Hancock et al., 2007). Studier visar att sjukvårdspersonal ibland undanhöll information på grund 

av kulturella normer, patientens tillstånd, respekt för patientens önskemål och oro för att 

informationen skulle förstöra hoppet (Hancock et al., 2007; Weber et al., 2012). Det framkom att 

sjukvårdspersonal ljugit för patienter och deras närstående kring sjukdomstillstånd och vården 

som patienten fick. Sjukvårdspersonal tog oftast hänsyn till närståendes informationsbehov för 
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att kunna säkerhetsställa realistiska förväntningar om behandling. De flesta ansåg att patienterna 

inte skyddades och respekterades ifall information uteblev (Hancock et al., 2007). 

 

Hur uppfattas den information som ges? 

Att informationen är svårtillgänglig 

Studier visar att närstående upplevde att de ofta fick kämpa för att få information (Andersson et 

al., 2010; Gaeeni, Farahani, Seyedfatemi & Mohammad, 2014; Namasivayam et al., 2014; 

Stajduhar et al., 2011; Tallman et al., 2012; Thompson et al., 2008) och att de flesta närstående 

sökte information från olika källor (Gaeeni et al., 2014). Bristande kommunikation upplevdes 

främst under helger och högtider mellan ordinarie- och inhyrd sjukvårdspersonal (Thompson et 

al., 2008). Närstående hade svårt att förstå den information som gavs, (Gaeeni et al., 2014; 

Henriksson & Andershed, 2007; Tallman et al., 2012) där medicinsk jargong beskrevs som en av 

anledningarna (Tallman et al., 2012). Missförstånd av information, förutom att inte alls få 

information klagade många på (Gaeeni et al., 2014). Närstående hade velat få individuellt 

anpassad information som gavs med öppenhet (Lundberg, Olsson & Fürst, 2013). Närstående 

önskade att vårdpersonalen var bättre på att berätta om patientens tillstånd (Wong & Chan, 

2007). Det framkom att de ibland ansåg att information om hur långt framskriden patientens 

sjukdom var, gavs för tidigt (Henriksson & Andershed, 2007). En del närstående upplevde att 

motstridiga uppgifter gavs om patientens tillstånd och prognos, ingen förklarade helheten som 

resulterade i missnöje (Andersson et al., 2010; Stajduhar et al., 2011; Tallman et al., 2012). 

 

Att hanterbarheten ökar om relevant information ges  

För närstående var det viktigt med kommunikation och att bli informerad (Stajduhar et al., 2011), 

det gav dem en känsla av säkerhet och trygghet (Lundberg et al., 2013). Information om 

sjukdomens innebörd, symtom och behandling gav närstående kunskap och förståelse som de 

behövde för att kunna hantera situationen (Henriksson & Andershed, 2007; Henriksson et al., 

2011). Att ta del av andras erfarenheter av liknande situationer stärkte närstående hanterbarhet 

(Henriksson & Andershed, 2007). Information om hur patienten hanterar situationen och ifall 

patienten led visade sig underlätta känslor av maktlöshet och hjälplöshet (Andersson et al., 2010; 

Milberg & Strang, 2011). Dessutom ökade närståendes hanterbarhet om de upplevde sig 

bekräftade i situationen de befann sig i (Andersson et al., 2010). Närstående kände sig trygga när 
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de visste att de kunde få information och hjälp när de behövde (Milberg & Strang, 2011). Genom 

praktiska tips och information kring hur de bäst hjälper patienten blev de säkrare kring patientens 

omvårdnad, dessutom skapades en närhet till patienten och personalen (Henriksson & 

Andershed, 2007). Enligt Milberg och Strang (2011) hade närstående med bra kunskap kring 

situationen en bättre hanterbarhet och de oroade sig i mindre utsträckning. Henriksson och 

Andershed (2007) beskriver att känslor av förberedelse minskade rädslor för vad som skulle 

hända. Det gav närstående en ökad känsla av kontroll som beskrevs viktig när de kände sig 

maktlösa. Den ökade känslan av hanterbarhet gjorde det lättare för dem att prata om situationen 

och vården vid livets slutskede. 

 

Närstående känner sig lättade 

Studier visade att de flesta närstående ansåg att informationen var ärlig, tillräcklig och anpassad 

till deras behov (Eriksson et al., 2006; Tallman et al., 2012; Thompson et al., 2008; Weber et al., 

2012). Det ansågs värdefullt att få information gällande sjukdomens förlopp, behandlingar, 

biverkningar, hjälpmedel och om ekonomiskt stöd. Att få mer information kring sjukdomens 

prognos associerades inte med ökad oro (Hancock et al., 2007; Milberg & Strang, 2011; 

Thompson et al., 2008). När närstående fick information om hur de skulle ta hand om patienten 

förstärktes känslan av hopp och tillfredsställelse av vården (Gaeeni et al., 2014; Thompson et al., 

2008). Enligt Henriksson et al. (2011) samt Milberg och Strang (2011) uppstod en lättnad hos 

närstående när de förstod hur mycket det fanns att göra för patienten för att lindra symtom. 

Samtal som gav viktig information var lättande och hjälpfullt för närstående. Information 

upplevdes som ett stöd som stärkte närstående (Henriksson & Andershed, 2007; Lundberg et al., 

2013). 

 
Vilka faktorer påverkar upplevelsen av information? 

Ålder och kön 

Studier visar att det finns ett samband mellan ålder och informationsbehov hos närstående 

(Eriksson et al., 2006). Ju äldre patienten var, desto mer tillfredsställd var närstående med 

informationen som gavs (Eriksson et al., 2006). Kvinnor visade sig ha större behov gällande 

information om framsteg i behandling, behandlingsmetoder, verksamhet och att få delta i 

patientens omvårdnad (Płaszewska-Żywko & Gazda, 2012).  
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Yrke/pensionerad/släktskap 

Enligt Eriksson et al. (2006) ansåg närstående som var yrkesarbetande att de fick mer 

information än de som var pensionerade, dessutom var de mer nöjda med den information som 

gavs. Informationsbehov kring metoder, behandling och omvårdnad har ett samband mellan 

graden av släktskap, då det var främst barn och föräldrar till patienten som uppvisade ett högre 

informationsbehov än makar och syskon (Płaszewska-Żywko & Gazda, 2012). 

 

Vilken information finns det behov av? 

Att informationen är lättillgänglig och kunskapsanpassad 

Studier visar att närstående uppskattade att få tillgång till relevant information utan att behöva 

leta efter det (Henriksson & Andershed, 2007; Heyland et al., 2006). Att få ta del av information 

inom 24 timmar och att när som helst kunna ringa sjuksköterskor på avdelningen för att få 

information om patientens tillstånd var betydelsefullt för dem (Płaszewska-Żywko & Gazda, 

2012). Närstående ville ha ärlig information (Lundberg et al., 2013) från tillförlitliga personer 

som de hade en relation med (Gaeeni et al., 2014). Det var viktigt att informationen var utformad 

efter deras kunskapsnivå för att de skulle kunna förstå och ta till sig informationen (ibid.). I en 

studie av Lundberg et al. (2013) framkom det att närstående upplevde en trygghet med skriftlig 

information, samt att informationen behövde upprepas för att de skulle förstå. 

 

Att få information om patientens tillstånd och förändringar 

Studier visar att närstående förväntade sig att information om vad som planeras att göras samt 

information kring patientens tillstånd och behandling skulle lämnas ut när det skedde en 

förändring (Heyland et al., 2006; Namosivayam et al., 2012; Płaszewska-Żywko & Gazda, 2012; 

Stajduhar et al., 2011; Tallman et al., 2012; Weber et al., 2012). Närstående ville ha information 

om vad som händer, varför och hur lång tid patienten förväntades ha kvar i livet (Kehl, 2015; 

Stajduhar et al., 2011). 

 

Närstående hade en vilja att förstå patientens tillstånd bättre för att slippa vara oroliga (Gaeeni et 

al., 2014; Wong & Chan, 2007) och när de fick ärlig och korrekt information om patientens 

tillstånd lindrades deras ångest (Gaeeni et al., 2014; Heyland et al., 2006). Närstående hade dels 

behov av att förstå vad som händer under dödsprocessen, steg för steg (Milberg & Strang, 2011). 
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Dels behov av att få information och en förståelse om allvaret i sjukdomen och att patienten inte 

kommer att förbättras (Henriksson & Andershed, 2007; Tallman et al., 2012). När patientens 

tillstånd försämrades beskrevs det viktigt att information gavs i god tid så att de kunde förbereda 

sig samt närvara när patienten avled (Wong & Chan, 2007). Enligt Andersson et al. (2010) hade 

närstående en önskan av att delta och närvara under sjukdomsförloppet. Dessa känslor förstärktes 

ännu närmare döden, vissa ville bland annat delta i omhändertagande av kroppen efter döden. I 

en studie av Thompson et al. (2008) framkom det att sjukvårdspersonal blev mer uppmärksam på 

patientens behov under den sista tiden av livet och spontant gav uppdateringar om patientens 

tillstånd till närstående vilket de beskrev värdefullt. 

 

Att informationen är stödjande 

Studier visar att närstående ansåg det betydelsefullt när sjukvårdspersonal möjliggjorde 

delaktighet, rådfrågade dem kring patientens vård och bekräftade dem i deras lidande (Andersson 

et al., 2010; Stajduhar et al., 2011). Stöd ansågs viktigt och gav närstående stärkande känslor 

(Andersson et al., 2010). Närstående hade fått minst information om olika typer av ekonomiskt 

stöd (Eriksson et al., 2006). Närstående blev förvånade över att patientens tillåtelse behövdes för 

att information gällande patienten skulle lämnas ut. De hade velat ha information om 

tystnadsplikten tidigare (Stajduhar et al., 2011). Enligt Henriksson och Andershed (2007) gavs 

information om normala krisreaktioner och olika strategier för att hantera situationen, som 

ansågs bekräftande och stärkande. 

 

Att få information om omvårdnad 

Omvårdnaden kring personen var viktig för närstående (Andersson et al., 2010; Stajduhar et al., 

2011) och det uppskattades när sjukvårdspersonal presenterade sig och berättade vad de gjorde 

med patienten för att lindra lidande (Stajduhar et al., 2011). Närstående var engagerade i att ta 

hand om patienten, men en del var rädda för att skada patienten. De var ivriga att lära sig mer om 

hur de skulle ta hand om patienten och hjälpa (Wong & Chan, 2007). En del närstående oroade 

sig för patientens bristande aptit och dåliga matvanor (Henriksson et al., 2011). De närstående 

ansåg att maten som patienten fick inte var bra nog. De hade velat laga maten själva, men de 

behövde få mer kunskap om vilken mat som var bra för patienten att äta (ibid.). 
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Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa kunskap som beskriver behov av 

information hos närstående till personer som vårdas i livets slutskede. Fyra frågeställningar 

formulerades för att enklare besvara syftet, frågeställningarna handlade om vilken typ av 

information som ges, hur den information som ges uppfattas, vilka faktorer som påverkar 

upplevelsen av information och vilken typ av information närstående har behov av. 

Litteraturstudiens resultat visade att det fanns behov av information som var lättillgänglig och 

stödjande. Det fanns dels behov av att få veta hur vården bedrevs, dels av att få en insikt i 

patientens tillstånd och omvårdnaden då patienten försämrades i sin sjukdom. Informationen 

visade sig vara hjälpfull och ökade deras hanterbarhet av situationen, dock framkom det att den 

ofta var svårtillgänglig och svår att förstå. Resultatet från litteraturöversikten visade att 

närstående hade behov av att få veta hur vården vid livets slutskede bedrevs för att de skulle 

kunna förstå vad som hände och därmed minska deras stress och ångest. Det framkom även att 

närstående hade behov av information kring patientens symtom, de tyckte att det var 

skrämmande med fysiska förändringar såsom förändrad andning och minskad aptit eller 

medvetande grad. Det visade sig att sjukvårdspersonal ofta diskuterade patientens symtom och 

förändringar som kunde förekomma tillsammans med närstående, vilket normaliserade 

upplevelsen för dem. Betydelsen av att sjuksköterskor för en dialog med närstående utifrån deras 

behov att få veta vad som planeras samt vilka förändringar som sker med deras närstående 

betonas i Joyce Travelbee´s omvårdnadsteori (Kirkevold, 2000, s. 131, 134). Travelbee anser att 

kommunikation är sjuksköterskans viktigaste redskap eftersom varje människa är unik och utan 

kommunikation kan sjuksköterskan inte ta reda på individens unika upplevelser, erfarenheter och 

behov. Det är genom en ömsesidig kommunikation som sjuksköterskan och individen kan förstå 

varandra, den blir därmed avgörande för att skapa en relation (Kirkevold, 2000. s. 134).  

 

I en studie av Andershed och Ternestedt (2001) beskrivs ett samband mellan närståendes 

upplevelser av vård vid livets slut och graden av KASAM. Personer med stark KASAM visade 

sig ha lättare för att ta kontakt med sjukvårdspersonal för att ställa relevanta frågor om personen 

var palliativ jämfört med personer som hade en låg KASAM. Det framgår även att personer med 

låg KASAM kunde få ännu lägre KASAM när en familjemedlem är allvarligt sjuk. Ovanstående 
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skulle kunna sammankopplas med resultatet av denna litteraturöversikt där det framgår att vissa 

närstående kände sig bortglömda, ignorerade samt upplevde att sjukvårdspersonal inte gav dem 

tillräckligt med information. Utifrån det Andershed och Ternstedt (2001) beskriver i sin studie 

skulle det kunna uppfattas som att de närstående upplevde en svag KASAM som påverkade 

deras förmåga att ta emot information. Attityder från sjukvårdspersonalen som utmärktes av 

öppenhet och ärlighet tillsammans med en stark KASAM, generella motståndsresurser och ett 

långsamt sjukdomsförlopp bidrog till att närstående kände sig väl informerade och upplevde en 

meningsfullhet vid vård i livets slutskede (Andershed & Ternestedt, 2001). Sjukvårdspersonal får 

en ännu större betydelse för personer med låg KASAM eftersom de utgör närståendes enda 

resurs för att få situationen med hanterbar, begriplig och meningsfull. Paralleller från detta kan 

dras till resultatet i denna litteraturstudie som visar att i de fall när sjukvårdspersonal inte var 

ärliga och uppriktiga med informationen, upplevde en del närstående att sjukvårdspersonalen 

undanhöll ytterligare information.  

 

I litteraturstudiens resultat framkommer det att närstående ofta behövde kämpa för att få 

information, samt att informationen som gavs ibland var svår att förstå. Bristande 

kommunikation upplevdes främst under helger och högtider samt, mellan ordinarie- och inhyrd 

sjukvårdspersonal då informationen inte förmedlades på ett bra sätt mellan personalen. Vid stress 

på grund av hög arbetsbelastning minskar sjuksköterskan förmåga för både empati och sympati 

som ökar risken att sjuksköterskan inte ser till individens specifika behov. Om inte 

sjuksköterskan ser till den unika individens behov menar Travelbee att individens lidande inte 

kan lindras och syftet för omvårdnad kan inte uppnås (Kirkevold, 2000, s. 132, 135-136). 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att information ibland var svårtillgänglig vilket även 

styrks i en studie av Nelson et al. (2010) som beskriver att närstående kände sig osäkra om vart 

de kunde vända sig för att få den information de sökte. De närstående blev förvirrade när det var 

flera vårdgivare som arbetade med patienten, vilket medförde att de närstående inte visste vem 

som var ansvarig. Dessutom upplevde de en oro över kommunikationen mellan 

sjukvårdspersonalen, där de befarade att bristande kommunikation skulle påverka patientens vård 

negativt. I en studie av Lind, Lorem, Nortvedt och Hevrøy (2011) beskrevs det att sjuksköterskor 

var en aning ovilliga att ge information, samt att den information som gavs var svag och osäker. 
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Det framkom att närstående var osäkra på om de fått all nödvändig information som fanns 

tillgänglig. Higginson et al. (2013) beskriver att närstående ibland kände sig själva ansvarig för 

att få information genom att ställa rätt frågor till rätt person. 

 

Litteraturöversiktens resultat visar att tillräcklig information gav närstående en ökad hanterbarhet 

samt känslor av lättnad. Det framkom att en säkerhet infann sig kring hur de skulle agera och 

hjälpa patienten, dessutom förbättrades närheten till personalen när god information gavs. 

Resultatet kan sammanföras med studien av McCormack (2003) som beskriver vikten av 

personcentrerad omvårdnad. Det innebär att vården bör utgå ifrån en helhetssyn där patienten 

och dess närstående bör ses som unika individer med specifika behov, rättigheter och 

självbestämmande som bör styra sjuksköterskans handlingar. Resultatet från litteraturöversikten 

visade att närståendes välbefinnande gynnades när de fick tillräcklig information om hur 

patienten sjukdom utvecklades. Utifrån begreppet personcentrerad omvårdnad skulle tillräcklig 

information kunna förstås som information som motsvarar närståendes behov. McCormack 

(2003) beskriver också att en personcentrerad vård leder till en säkrare och självständigare 

individ med en ökad delaktighet. Eggenberger och Nelms (2007) beskriver att en ökad 

empowerment, vilket innebär att människans handlingsförmåga ökar och uppstod när de fick 

information och stöd från vårdpersonal. 

 

Det framkom ur denna litteraturstudie resultat att det finns ett samband mellan ålder, kön och 

informationsbehov hos närstående. Resultatet visar att närstående som var yrkesarbetande 

upplevde att de dels fick mer information, dels var de mer nöjda med den information som gavs 

jämfört med de som gått i pension. Strömberg och Eriksson (2006, s. 171-173) beskriver att ålder 

och utbildning kan påverka känslan av att vara i beroendeställning till sjukvårdspersonal, som 

närstående är vid vård i livets slutskede. Det visade sig att individer med högre utbildning ville 

ha kontroll, medan de med lägre utbildning undvek vården. Resultat från litteraturstudien visade 

även att kvinnor hade ett större behov av att få information gällande patientens tillstånd och 

behandling. Dessutom ville kvinnorna i större utsträckning än män vara delaktiga i patientens 

omvårdnad. Detta sammanfaller med Folkhälsomyndigheten (2009) som menar att det finns 

skillnader inom könsroller. Angst et al. (2002) anser att detta beror på att kvinnor och män har 

olika copingstrategier. Kvinnor använder sig i större utsträckning av copingstrategier som går ut 
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på att prata om känslor och söka stöd. Detta bekräftas även i studien av Chartier och Coutu-

Wakulczyk (1989) som beskriver att kvinnor är mer öppna och kan lättare prata om deras känslor 

när det gäller närstående med svår och livshotande sjukdom. 

 

Studiens resultat visar att närstående hade behov av att få relevant och lättillgänglig information 

som var individanpassad, för att de skulle kunna hantera situationen. De ville även att den skulle 

upprepas och ges på ett ärligt och uppriktigt sätt. Resultatet visade också att närstående hade 

velat förstå patientens tillstånd bättre för att slippa vara oroliga, samt få information gällande 

omvårdnaden för att veta hur de skulle göra. Stöd från sjukvårdspersonal ansågs vara väldigt 

viktigt. Antonovsky´s teori beskriver att det är graden av KASAM som avgör individens 

upplevelse av hälsa eller ohälsa. Resultatet visar att de tre begreppen, hanterbarhet, begriplighet 

och meningsfullhet som Antonovsky´s teori grundar sig på, har ett starkt samman med varandra. 

Närstående måste förstå (begriplighet) vad som sker för att de ska uppleva att de har resurser för 

att hantera situationen (hanterbarhet). Även att ha energi till att söka resurser som kan stödja dem 

krävs motivation och engagemang (meningsfullhet). Resultatet i denna litteraturstudie visar att 

närstående strävar efter information som var anpassad efter deras förmåga att förstå vad som 

sker. Olika informationsbehov uttrycktes och utifrån Antonovsky´s teori skulle det kunna tolkas 

som att dessa individer försökte stärka deras KASAM genom att på olika sätt söka resurser som 

skulle öka deras begriplighet och hanterbarhet av situationen. Utifrån Antonovsky´s teori kan 

detta resultat styrka att sjukvårdspersonalen är en viktig resurs. Anderhed och Ternstedt (2001) 

menar att sociala relationer kan fungera som en generell motståndsresurs som stärker en individs 

hanterbarhet. Detta framgår även i en studie av Steinhauser, Voils, Bosworth och Tulsky (2015) 

som beskriver att närstående upplevde sjukhusmiljön fylld av osäkerhet och oro. Fast när 

sjuksköterskan gav närstående regelbunden information anpassad efter deras kunskapsnivå 

kunde deras känslor av förvirring och hjälplöshet lindras .  Andershed och Ternstedt (2001) visar 

att sjuksköterskors attityd påverkar närståendes upplevelse av information som ges, som i sin tur 

påverkar upplevelsen av vården. En attityd präglad av öppenhet, ärlighet och intresse är önskvärd 

eftersom det ökar möjligheter till delaktighet samt individanpassad information. 

 

Resultatet i litteraturstudien visar att information påverkade närståendes välbefinnande positivt 

genom att minska deras ångest och oro, vilket ökar hanterbarheten av situationen. Andra studier 
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(Adams et al., 2014; Andershed & Ternstedt, 2001) bekräftar att sjuksköterskor kan underlätta 

närståendes upplevelse av vård vid livets slut genom att ge de närstående relevant och 

personanpassad information och stöd. 

 

Förslag till omvårdnadsintervention 

Resultatet från denna litteraturstudie visade att närstående till patienter som vårdades vid livets 

slutskede hade stora behov av information för att kunna hantera situationen. Därför kan ett 

förslag till omvårdnadsintervention vara deltagande i stödgrupper där information erbjuds av en 

legitimerad sjukvårdspersonal för personer som befinner sig i liknande situationer. För att 

stödgrupperna ska tillgodose deltagarna med korrekt och relevant information bör stödgrupperna 

ledas av sjuksköterskor, präster, kuratorer eller palliativa sjukvårdsteam. Genom denna 

intervention minimeras risken för att viktig information undanhålls genom att informationen ges 

på ett mer strukturerat sätt och tillgodoser närståendes behov. I en studie av Dyregrov, Dyregrov 

och Johnsen (2013) framkom det att närstående som medverkade i stödgrupper kunde finna stöd 

i andra människor som befann sig i liknande situationer. Genom att dela erfarenheter, tankar och 

känslor kunde flera positiva effekter fås, bland annat ökat hopp. Vissa närstående beskrev att en 

normalitet infann sig i livet efter dessa möten när de kunde se att andra gått igenom liknande 

förluster. Det kan bli ett tillfälle för närstående att hitta nya copingstrategier för att klara 

situationen. 

 

Metoddiskussion 

Faktorer som indikerar på god kvalitet och tillförlitlighet i en vetenskaplig studie utgår från fyra 

begrepp: trovärdighet, överförbarhet, bekräftelsebarhet och pålitlighet (Polit & Beck, 2012, s. 

584). Tillförlitligheten i denna litteraturöversikt förstärks genom att den valda metoden tydligt är 

beskriven, samt relevant för att kunna besvara studiens syfte . Andra åtgärder som vidtagits för 

att stärka tillförlitligheten är att litteraturöversikten har granskats vid olika seminarium, samt 

kontinuerligt granskats av en handledare. För att förstärka trovärdigheten ska litteratursökningen 

vara så omfattande som möjligt (jmf. Holopainen et al., 2008). Utöver litteratursökningen i 

databaserna CINAHL och PubMed gjordes därför en manuell sökning där de valda studiernas 

referenslista lästes igenom för att ta med all relevant litteratur. 
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Begreppet trovärdighet innebär att det presenterade resultatet är giltigt och överensstämmer med 

originalkällan samt att textenheter inte har tolkats på ett felaktigt sätt (jmf. Polit & Beck, s. 585). 

Textenheter valdes ut med stor noggrannhet och försiktighet för att all data som motsvarar syftet 

ska inkluderas. Översättning till författarnas modersmål och kategoriseringen genomfördes 

noggrant för att minimera tolkningen eller tappa dess meningsbärande innehåll. Alla processer i 

analysen gjordes enskilt av båda författarna. Därefter sammanfördes författarnas individuella 

slutsatser, vilket kan öka trovärdigheten. Vid osäkerhet kring innehållet i textenheten återgick 

författarna till originalkällan vilket kan ses som en styrka för trovärdigheten. Trots en strävan att 

minimera risken för felsteg bör den mänskliga faktorn vägas in som kan påverka trovärdigheten. 

 

Enligt Polit och Beck (2012, s. 585) handlar pålitlighet om hur stabilt datamaterialet är över tid 

och i olika situationer, samt att läsaren ska kunna följa forskarnas beslut. Pålitligheten ökar när 

författarna har beskrivit deras förförståelse som kan ha påverkat den data som samlats in 

(Wallengren & Henricson, 2012, s. 488). För att öka pålitligheten har författarna tydligt beskrivit 

tillvägagångssättet och genomförandet av metodens olika delar, samt för att andra forskare ska 

kunna genomföra liknande studier (jmf. Polit & Beck, 2012, s. 585). Endast två databaser 

användes vid litteratursökningen: PubMed och CINAHL. För att öka pålitligheten kunde fler 

databaser ha använts. En stor svaghet i denna litteraturöversikt är den systematiska sökningen 

och det stora antalet träffar av artiklar som framkom. Trots att författarna använde sig av 

relevanta inklusionskriterier, begränsningar och olika kombinationer av sökord resulterade 

sökningen i ett stort antal artiklar. Samtliga studiers titlar som framkom vid litteratursökningen 

lästes igenom av båda författarna. Om titeln stämde överens med syftet lästes abstraktet av bägge 

författarna. Trots dessa åtgärder finns det en stor risk att någon relevant studie missades. De 

utvalda artiklarna var relevanta och av hög kvalité som styrker studiens pålitlighet. 

 

Överförbarhet handlar om i vilken grad studiens resultat kan appliceras i andra liknande 

sammanhang eller situationer (Polit & Beck, 2012, s. 585; Wallengren & Henricson, 2012, s. 

488). De tidigare beskrivna begreppen trovärdighet, pålitlighet och bekräftelseberhet bör vara 

säkerställda för en god bekräftelsebarhet (Wallengren & Henricson, 2012, s. 488). Resultatet från 

denna litteraturöversikt kan till viss del anses överförbart eftersom studier från andra kulturella 

sammanhang och länder inkluderades som har kommit fram till liknande resultat angående 
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närståendes behov av information vid vård i livets slutskede. Polit och Beck (2012, s. 585) 

beskriver att författarna ska redovisa en tydlig beskrivning av hur metodens olika delar har 

genomförts, därefter är det upp till läsaren att avgöra studiens bekräftelsebarhet. 

 

Bekräftelsebarhet inkluderar olika komponenter och har mycket gemensamt med begreppen 

trovärdighet och pålitlighet (Wallengren & Henricson, 2012, s. 488). Polit och Beck (2012, s. 

585) beskriver att begreppet bekräftelsebarhet handlar om att minimera risken för att studiens 

innehåll påverkas av författarnas förförståelse. Under arbetet med studien strävade författarna 

efter att åsidosätta deras egen förförståelse för att inte påverka resultatet. Urvalet av denna 

studies datainsamling beskrevs tydligt för att försöka öka bekräftelsebarheten. Dessutom kodades 

artiklar som ingick i analysen och textenheter för att kunna gå tillbaka till originalkällan. 

 

Slutsats 

Närstående har behov av information angående patientens tillstånd, omvårdnad och symtom, 

samt att det tydligt framgår hur vården vid livets slutskede bedrivs. Det är även önskvärt att 

informationen till de närstående är lättillgänglig, ärlig och individuellt anpassad, trots det kan 

information upplevas svårtillgänglig och svårförståelig. Att få information medför en lättnad hos 

närstående samtidigt som deras hanterbarhet av situationen ökar. För att stötta närstående i den 

jobbiga situationen som vård i livets slutskede innebär kan deltagande i stödgrupper erbjudas. 

Information kan då ges av sjuksköterskor, präster, kuratorer eller palliativa vårdteam för att 

tillfredsställa närståendes informationsbehov. 

 

För att förbättra närståendes upplevelser av vård vid livets slutskede krävs vidare forskning inom 

detta område. Närståendes behov av relevant information och betydelsen av sjuksköterskans 

attityd bör belysas ytterligare. Fortsatt forskning kan sätta fokus på de krav som närstående 

ställer på sjuksköterskan vid vård i livets slutskede och tydliggöra de aspekter som ökar 

närstående positiva upplevelser vid denna typ av vård. 
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