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Abstrakt 

Att vara närstående och fortsätta vara delaktig i vården av person som 

befinner sig i livets slut när den sjuke ligger på sjukhus alternativt 

sjukhem, är inte alltid enkelt. Syftet med denna litteraturstudie var att 

beskriva närståendes upplevelse av delaktighet i den palliativa vården. 

I studien analyserades 14 vetenskapliga artiklar med kvalitativ inne-

hållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i fyra kategori-

er: att önska samtal, bra kommunikation och information; att vilja vara 

nära och ha bra relationer; att vilja och kunna stödja; att ha egna tan-

kar, behov och kunna acceptera. Resultatet visade att närstående kän-

ner ett stort behov av information och kommunikation till både den 

sjuke och personalen. Närstående var mer förberedda på den komman-

de döden om de fick rak information. De flesta närstående ville vara 

delaktiga i vården, men eftersom behov och viljan är individuell måste 

vårdpersonal aktivt fråga närstående. Vår slutsats är att genom infor-

mation och bra kommunikation ökar de närståendes upplevelse av del-

aktighet. Denna litteraturstudie kan hjälpa sjuksköterskor att få en dju-

pare förståelse för familjemedlemmar i deras svåra livssituation.  

 

Nyckelord: Närstående, delaktighet, palliativ vård, kvalitativ, inne-

hållsanalys, litteraturstudie 
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I omvårdnaden av döende personer finns nästan alltid närstående som hjälper till. Närstå-

ende sköter ofta den döende i hemmet under perioder med stöd av distriktssköterskan 

eller palliativa omvårdnadsteam (Shipman et al., 2005). När sjukdom kommer rasar även 

de närståendes värld samman och de tvingas möta en oviss framtid som styrs av sjukdo-

men (Jumisko, Lexell & Söderberg, 2007).  

 

Palliativ vård är ett tillvägagångssätt att främja livskvalitén bland människor som drab-

bats av en livshotande sjukdom och deras närstående genom att symtomlindra och mins-

ka smärta, samt ge psykosocialt stöd genom hela sjukdomstiden (Sepúlveda, Marlin, 

Yoshida & Ullrich, 2002).  I föreliggande studie definieras vidare palliativ vård som 

ovanstående Sepúlveda  et al. beskriver. Fokus i palliativ omvårdnad är att ge stöd och 

individuell omvårdnad efter varje persons önskemål och behov. 

 

Enligt Riley och Fenton (2007) beskriver många närstående som vårdar i hemmet att de 

upplever utmattning på grund av den känslomässiga pressen i deras situation, de drabbas 

av ångest, depression och sömnsvårigheter. De flesta vårdande närstående upplever att de 

aldrig fått stöd för sin egen del, utan istället döljer sina känslor för omgivningen och för 

den sjuke för att inte göra denne upprörd (Riley & Fenton, 2007). Närstående pendlar 

mellan hopp och förtvivlan när den sjukes tillstånd förändras, upplevelsen av osäkerhet 

om den sjuke skall överleva eller inte beskrevs som hemsk och ångestfylld (Jumisko et 

al., 2007).  

Möjligheten att berätta sin historia ger närstående en möjlighet bli betraktade som män-

niskor inte som personer runt om en diagnos (Benzein & Saveman, 2008). Fördelen med 

palliativ vård i hemmet är strävan efter ett så normalt liv som möjligt. Att vistas i en väl-

bekant miljö kan skapa en känsla av trygghet (Appelin, Brobäck & Berterö, 2005). 

Många närstående uttrycker att erfarenheten av att ge omvårdnad till den sjuke, har fört 

dem närmare varandra. Närstående upplevde tiden hemma som en bra och kärleksfull tid, 

men även som sorgfull och jobbig tid (Fisker & Strandmark, 2007). Vårdare beskriver 

svårigheter att be om hjälp från vänner och övriga familjemedlemmar (Jo, Brazil, Loh-

feld & Willison, 2007). Professionellt palliativt stöd tillsammans med stöd från familjen 

och socialt nätverk stärkte den goda upplevelsen (Fisker & Strandmark, 2007). 

 

Att familjen som vårdar i hemmet och den sjuke får information och att den är fortlöpan-

de allteftersom sjukdomen fortskrider. Detta stärkte relationen mellan de närstående och 
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den sjuke samt ökade känslan av delaktighet hos närstående. De närstående beskriver att 

de relativt snabbt ville ha den viktiga informationen om sjukdomen, men har synpunkter 

på hur sjukvården hanterar situationen. Även i slutstadiet av den palliativa omvårdnaden 

ville både den sjuke och dennes närstående uppleva att hopp ändå fanns där, att ett mira-

kel kan inträffa. Trots sin kunskap om den naturliga processen vid vård i livets slut, ville 

de närstående behålla och behövde känna en känsla av hopp (Kirk, Kirk & Kristjanson, 

2004).  

 

Enligt Thompson, McClement och Daeninck (2006) kan patienter, närstående och vård-

personal påverka att förändringen från aktiv/botande behandling till palliativ omvårdnad 

gick smidigt fram. Sjuksköterskor upplever att denna förändring var enklare att uppnå 

om det fanns medicinska skäl och bevis att den sjuke inte kommer att tillfriskna från sin 

sjukdom. Förändringen upplevdes naturlig när både den sjuke och de närstående har för-

ståelse för sjukdomsförloppet, behandlingen och hur det skulle sluta. Men dessa sjukskö-

terskor har dåliga erfarenheter när förändringen misslyckas på grund av brist på kommu-

nikation med anhöriga och de tvingas fortsätta ge aktiv behandling till en person som de 

upplever är i behov av palliativ omvårdnad. När sjuksköterskorna kan upprätta en vård-

plan som tillgodoser den sjukes behov av palliativ omvårdnad, upplevs detta vara något 

positivt. Genom att var närvarande kan sjuksköterskor förse den sjukes närstående med 

känslomässigt stöd. När patientens behov är tillgodosedda tar sjuksköterskan hänsyn till 

de närståendes behov och önskemål. 

 

ICF klassifikation i hälsosammanhang definierar delaktighet som ”delaktighet är en per-

sons engagemang i en livssituation” (Socialstyrelsen, 2009). I föreliggande studie defini-

eras delaktighet som deltagande i all omvårdnad, det vill säga både praktiskt hjälp och 

emotionellt stöd för den sjuke. Men delaktighet är även att de närstående kommer med 

sina önskemål och krav på hur omvårdnaden bör utföras av vårdpersonal.  

 

Det är angeläget för sjuksköterskan att skapa självförtroende hos den sjuke genom att tro 

på och visa förtroende för den sjuke, så att han/hon själv ska kunna förstå sin egen poten-

tial. Sjuksköterskorna bör sträva mot att leda patienten mot meningsfulla upplevelser. 

Detta kan i sin tur bidra till att både sjuksköterskan, närstående och den sjuke växer som 

personer (Sahlsten, Larsson & Plos, 2009). Närståendes upplevelse av delaktighet i om-

vårdnaden i hemmet påverkas av hur samarbetet och kontakten med distriktssköterskan 
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fungerar. När samarbetet inte fungerade upplevde närstående att de inte betraktades som 

en i omvårdnadsteamet och detta skapade oro och ångest (White et al., 2007). 

Att lindra sjukdomssymtom är resultat av/efter många sjukdomsprocesser och bör inte 

vara isolerade från andra sjukhusinrättningar. Alla sjuksköterskor, oavsett arbetsplats bör 

ha förmågan att ge god omvårdnad till de personer som är i livets slut (Scott, 2005). 

Sjuksköterskor upplever att frågor kring palliativ vård och beslut som behövs ta kan ska-

pa negativa känslor som hjälplöshet, frustration, ångest, ledsamhet, stress och ilska. Den 

inre stressen handlar om sjuksköterskornas oförmåga att påverka beslut och beslutfatt-

ning rörande livets slut. När sjuksköterskan uppfattar att personen är i behov av palliativ 

omvårdnad men får annan behandling som inte gynnar den sjuke. Den inre stressen är ett 

stort bekymmer som kan leda till utmattning och att sjuksköterskan tvingas sluta sitt ar-

bete då stressen påverkar dem både fysiskt och psykiskt. Även deras självkänsla och 

välmående påverkas av en negativ arbetssituation (Hansen, Goodell, DeHaven & Smith, 

2009). Den palliativa omvårdnadens principer beskrivs som fundamentala till hela om-

vårdnadsprofessionen; att människovärdet respekteras och varje patient ses som en egen 

individ, och genom att erbjuda lindring av smärta och andra symtom samt utveckla en 

relation för att stärka patienten så att denne orkar med starka och okända upplevelser, 

men samtidigt stödja familj och vänner under patientens sjukdomstid (Scott, 2005). 

Många närstående utryckte en vilja att det var viktigt att vara nära den sjuke under sjuk-

domstiden, att ge den sjuke stöd upplevdes viktigare än allt annat. Det var viktigt för 

närstående att de kände att de fick vara nära den sjuke och att sjukvårdspersonal gav dem 

tillåtelse att känna delaktighet (Eriksson & Lauri, 2000).  

 

På sjukhuset är det den närstående som känner den sjuke bäst och kan ge råd och tips till 

sjukvårdspersonalen. Men hur upplever närstående sin delaktighet i omvårdnaden? Kän-

ner närstående att de får vara delaktiga även när den sjuke ligger inne på sjukhus? Med 

denna litteraturstudie strävade vi efter att få svar på våra frågor. Vårt syfte var att beskri-

va närståendes upplevelser av delaktighet i omvårdnaden när den döende personen be-

finner sig på sjukhus eller sjukhem. 
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Metod 

Litteratursökning  

Vid den systematiska litteratursökningen användes databaserna AMED och CINAHL. Data-

basen AMED har en inriktning mot palliativ vård, men för att få bredd kompletterades sök-

ningen även i den andra databasen. Sökorden som användes var family, relatives, terminal 

care, qualitative, experience, palliative care, end of life, caregiver och participation. Dessa 

ord kombinerades på olika sätt för att få så ändamålsenliga artiklar som möjligt. Engelska 

vetenskapliga artiklar söktes oberoende av kön, sjukdom, familjesituation, sjukdomshistoria 

samt sjukdomslängd. Som exklusionskriterium uteslöts personer under 18 år och vetenskapli-

ga artiklar på annat språk än engelska. Artiklarna som användes var publicerade mellan 1990 

och 2009. Kvalitativa studier som beskriver upplevelser användes eftersom ett inifrånper-

spektiv söktes. 

 

Tabell 1: Översikt av systematisk litteratursökning 

CINAHL  090906 Limits: fulltext Antal Utvalda 

Söknr                Söktermer     MW:  Main Word                                                                                                                               

1 Caregiver MW 119  

2 1 AND Qualitative 135 3 

 

AMED 090907 Antal Utvalda 

Söknr                Söktermer.    KW: Key Word.  AB: Abstract 

1 Experience KW AND Terminal KW 1  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Palliative KW AND Family KW 

Experience KW AND Family KW 

Experience KW 

Search 2 AND Search 4 

Palliative KW AND Family KW OR Relatives KW 

Participation KW AND family KW OR Relatives KW 

End of life AB 

Family AB 

Experience AB 

Terminal AB OR Palliative AB OR end of life 

Family AB OR Relatives AB 

Search 10 AND Search 11 AND Search 12 

Qualitative KW 

Qualitative AB 

Search 13 AND 15 

 

155 

0 

50 

0 

155 

3 

1620 

6114 

8499 

5551 

6455 

376 

0 

2985 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

Förutom den systematiska sökningen gjordes manuella sökningar utifrån referenslistor 

från tidigare gjorda uppsatser och funna artiklar, detta för att utesluta att vi missat någon 

relevant artikel. Slutligen lästes 48 abstrakt igenom för att undersöka hur relevanta de var 

för studien. 17 artiklar valdes ut för kvalitetsgranskning. 
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Kvalitetsgranskning 

Enligt Willman, Stoltz och Bathsevani (2006, s. 94-95) ska forskaren i kvalitetsgranskningen 

av en kvalitativ studie ställa sig frågor som om syftet, urvalet, metoden och analysen är tyd-

ligt beskrivna med inklusions- och exklusionskriterier. Resultatet ska tydligt framgå, och ver-

ka rimligt. Frågorna ska sammanställas till ett granskningsprotokoll som används som mall 

vid kvalitetsgranskningen. Artiklarna har kvalitetsgranskat och bedömts enligt Willman et al. 

(2006, s. 156-157) granskningsprotokoll för kvalitativ metod. Poäng utdelades för varje del 

som efterfrågades i mallen och fanns med i artiklarna. Artiklarna värderades till hög, medel 

eller låg kvalitet beroende på hur många poäng de fick. Av de 17 artiklar som valdes ut ute-

slöts sex artiklar eftersom de hade låg kvalitet. Efter detta gjordes ytterligare en manuell sök-

ning utifrån de funna artiklarnas referenslistor. I denna sökning fann vi tre artiklar som kvali-

tetsgranskades och inkluderades i studien. Slutligen återstod 14 artiklar som ingick i analy-

sen. Dessa artiklar redovisas i tabell 2.  

 

Analys 

Syftet var att beskriva upplevelsen från ett inifrånperspektiv, därför användes en kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats. Burnard (1991) beskriver analysen i 14 steg. Steg två 

till fem samt steg sju till 14 valdes att utföras. Alla artiklarna lästes noggrant igenom flera 

gånger för att få en helhetsbild sedan extraherades textenheter som motsvarade syftet. Text-

enheterna översattes till svenska ordagrant för att inte förlora något innehåll. För att kunna 

hitta ursprungskällan markerades varje textenhet. Genom att läsa ursprungsmaterialet och 

kontrollerade upprepade gånger mot de valda textenheterna stärktes trovärdigheten i analysen 

(jmf Graneheim & Lundman, 2003). En kondensering genomfördes vilket innebär att texten 

förkortas, men kärnan och det centrala i texten bevaras. Kondenseringen utfördes i flera steg 

tills texten inte kunde minskas mer utan att tappa innebörden. Därefter skapades kategorier av 

textenheterna med liknande innehåll. Kategorier sammanfördes med varandra i flera steg så 

att det blev färre kategorier. De fyra slutgiltiga kategorierna presenteras i denna litteraturstu-

die. Genom alla stegen jämfördes textenheten med ursprungstexten för att säkerställa att in-

nehållet var manifest och inte har tolkats eller hanterats felaktigt.  
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Översikt av tabeller som ingår i analysen. N=14 

Författare (år) 

Land 

Deltagar karaktä-

ristika 

Metod, datainsam-

ling & analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Engström & Söder-

berg (2007) Sverige 

 

 

8 män, 2 kvinnor Kvalitativ intervju, 

fenomenologisk 

hermeneutisk ana-

lysmetod 

 

 

Betydelsen av att bli 

bekräftad. De närstå-

ende är grunden och en 

viktig komponent till 

att ge styrka åt den 

sjuke människan. Be-

tydelsen måste upp-

märksammas av perso-

nalen 

 

 

Hög 

Hawker et al. 

(2006) Storbritan-

nien 

 

40 kvinnor, 11 män 

 

Kvalitativ intervju 

 

Närstående kände att 

det var positivt att de 

kunde stanna länge på 

sjukhuset och vara 

delaktig i vården av 

den sjuke 

 

Hög 

Hertzberg & Ekman 

(1999) Sverige 

 

7 kvinnor, 2 män Kvalitativ stu-

die.Observation och 

inspelning på band 

vid upprepade till-

fällen, dataanalysen 

var grounded theory 

 

De närstående kände 

sig uppmärksammade 

när de blev tillfrågade 

om sin åsikt. Men även 

känslor om osäkerhet 

och misstro fanns vid 

vissa tillfällen när de 

inte kände sig väl 

informerade eller 

”sedda” 

 

Hög 

Hertzberg, Ekman 

& Axelsson (2000) 

Sverige 

15 kvinnor, 13 män Kvalitativ intervju Närstående önskar mer 

spontant information 

från personalen. Famil-

jemedlemmarna kän-

ner fortfarande ansvar 

och engagemang trots 

att den sjuke vårdas på 

en sjukhusavdelning 

 

Hög 

Kelly et al. (2009) 

Kanada  

 

10 familjemedlem-

mar 

Kvalitativa semi-

strukturerade-

intervjuer, inne-

hållsanalys med 

fenomenologisk 

ansats 

Studien visar på kultu-

rella skillnader och 

behov som sjukvården 

måste ta hänsyn till för 

att de närstående ska 

kunna vara delaktiga 

Medel 

 

McPherson & Ad-

dington-Hall (2004) 

Storbritannien 

19 kvinnor, 11 män Kvalitativa inter-

vjuer, latent inne-

hållsanalys 

Närstående upplever 

svårigheter med att 

vara delaktig och 

tvingas se den sjukes 

smärta, förvirring och 

depression 

 

Hög 
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Forts. Artiklar som ingår i analysen 

Författare (år) 

Land 

Deltagar karaktä-

ristika 

Metod, datainsam-

ling & analys 

Huvudfynd Kvalitet 

     

Namba et al. (2007) 

Japan 

9 män, 11 kvinnor Kvalitativ semi-

strukturerad inter-

vju, innehållsanalys 

Familjernas upplevelser av 

förvirring hos den sjuke 

varierar stort, därför är det 

mycket viktigt att i den 

palliativa vården se till 

familjens individuella 

önskningar och behov  

 

Hög 

Payne et al. (2007) 

Storbritannien 

 

9 kvinnor, 2 män 

 

Kvalitativa semi-

strukturerade inter-

vjuer, dataanalys 

med  grounded 

theory 

 

De mindre sjukhusen var 

mer flexibla att ge indivi-

dualiserad vård och om-

sorg (till närstående och 

den sjuke), närmare natu-

ren omtanken från perso-

nalen var mer personlig  

 

Hög 

Sahlberg-Blom, 

Ternestedt &  

Johansson (2000) 

Sverige 

 

13 kvinnor, 13 män 

 

Kvalitativa  

Intervjuer,  

Innehållsanalys 

Möjligheten till delaktig-

het verkar bero på många 

olika faktorer. Till exem-

pel patientens personlig-

het, socialt nätverk och 

tillgängligheten till olika 

vårdformer samt att sjuk-

sköterskorna kan ge stöd 

till de närstående när be-

slut ska tas 

 

Hög 

Schaffer(2007) 

Norge 

Vårdpersonal 21 

kvinnor, 4 män.  

5 närstående, alla 

kvinnor 

Kvalitativ semi-

strukturerad inter-

vju, innehållsanalys 

Alla tre grupper upplevde 

etiska problem i den palli-

ativa vården. De äldre var 

oroliga för att vara en 

börda för sina närstående, 

vårdpersonal ville skydda 

närstående från att tvingas 

ta svåra beslut. Strategier 

föreslås för dialoger om 

beslut inom den palliativa 

vården och integration av 

palliativ vård för äldre 

personer 

 

Hög 

 

Spichiger (2008) 

Schweiz 

 

 

7 kvinnor, män 

 

 

Kvalitativ intervju, 

med fenomenolo-

gisk ansats, obser-

vationer, Benners 

analysmetod an-

vändes. 

 

Trots att en i familjen 

drabbades av en sjukdom, 

fortsatte familjen att leva 

sitt unika liv trots sjukdo-

mens påverkan. Känslor 

av att få god vård förmed-

las men även negativa 

upplevelser som att vara 

”instängda i ett fängelse”. 

Sjukhusupplevelsen är 

individuell och kan inte 

generaliseras 

 

Hög 



10 

 

 

Forts artiklar som ingår i analysen 

Författare (år) 

Land 

Deltagar karaktä-

ristika 

Metod, datainsam-

ling & analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Walters (1995) 

Australien 

 

 

15 kvinnor 

 

 

Kvalitativa inter-

vjuer, deltagarna 

slumpmässigt ut-

valda, innehållsana-

lys 

 

 

Närståendes önskan är att 

vara med den sjuke perso-

nen både fysiskt och emo-

tionellt 

 

 

Hög 

Wong & Chan 

(2007)  Kina 

 

16 kvinnor, 4 män 

 

Kvalitativ intervju, 

löst strukturerad, 

fenomenologisk 

ansats 

Familjen upplevde känslor 

som ångest, hjälplöshet, 

sorg och ilska. Familjen 

ville veta att den sjuke fick 

den vård som önskades 

och han/hon slapp smärta. 

Det upplevdes som viktigt 

att vara med den sjuke 

under den sista tiden i livet 

 

 

Hög 

Workman & Mann 

(2007) Kanada 

 

6 närstående Kvalitativ semi-

strukturerad inter-

vju, innehållsanalys 

 

Närståendes delaktighet 

fortsätter även efter att den 

sjuke gått bort och det är 

därför viktigt att sjuk-

vårdspersonal tar sig tid 

för samtal och uppföljning 

till de närstående 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat 

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier (tabell 3). Resultatet presente-

ras i löpande text med referenser som stärks med citat från artiklarna som ingått i analysen.  

 

Tabell 3 översikt av kategorier (n=4) 

 

Kategorier 

Att önska samtal, bra kommunikation och information 

Att vilja vara nära och ha bra relationer 

Att vara aktiv och kunna stödja 

Att ha egna tankar, behov och kunna acceptera 
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Att önska samtal, bra kommunikation och information  

Närstående upplevde att samtal, rådgivning och information hjälpte dem att hantera osäkra 

situationer (Spichiger, 2008; Workman & Mann, 2007). Vidare beskrev närstående att samtal 

var bra för då kunde de lättare förstå hur allvarlig situationen var (Workman & Mann, 2007). 

Det kunde hända att svårigheter uppstod i samtalet mellan närstående och den sjuke, samtalet 

kunde bli ett hinder. Detta orsakade svårigheter att förstå och hantera den sjukes tillstånd för 

närstående (Hertzberg et al., 2001; McPherson & Addington-Hall, 2004). Sahlberg-Blom et 

al. (2000) samt Engström och Söderberg (2007) beskriver närstående att de uppfattar sig själ-

va som den sjukes verktyg, de agerade ofta som talesmän när den sjuke människan inte själv 

kunde förmedla sig. Ett återkommande behov de närstående hade var att ha avtalad tid med 

personalen för samtal, att kunna ställa sina frågor om till exempel sjukdomens förlopp och 

prognos ostört och att inte få falska förhoppningar (Hertzberg et al., 2001; Kelly et al., 2009; 

Namba et al., 2007; Wong & Chan, 2007). I en studie av Workman och Mann (2007) beskrev 

familjen efter dödsfallet önskade uppföljningssamtal för att till exempelvis få klarhet i obduk-

tionsrapporten. I studier av  Sahlberg-Blom et al (2000) och Walters (1995) beskrev närstå-

ende att de fick information genom att träffa och samtala med den sjuke familjemedlemmen, 

men det hände att den sjuke höll inne med hur allvarligt tillståndet egentligen var (Sahlberg-

Blom et al., 2000; Walters, 1995). Fanns det en dialog mellan närstående och personal upp-

levde närstående att detta ökade förståelsen om den sjuke drastiskt blev sämre och behand-

lingen måste avbrytas (Schaffer, 2007). Närstående upplevde att det var svårt att få tag i per-

sonal samt att personalens stressade arbetssituation hindrade dem att komma med frågor och 

funderingar (Hertzberg et al., 2001; Payne et al., 2007).  

  

My first thought is that I would speak to her own doctor, 

and that´s been the case; however, I did think that here at 

the hospital the nurses would be able to give relatives 

more information because it is difficult to get hold of the 

doctor (Payne et al, 2007, p. 498). 

 

De närstående uttryckte en önskan om att bli informerade om den sjukes tillstånd och att 

kunna vara fria att uttrycka sina åsikter samt att kunna få stöd från andra familjemedlemmar 

och personal (Walters, 1995). För att kunna vara delaktiga i de besluten ansåg de närstående 

att det krävdes bra kommunikation (Sahlberg-Blom et al., 2000). De närstående upplevde att 

det var upp till dem att skapa denna kommunikation (Hertzberg, Ekman & Axelsson, 2001). I 

en studie (Spichiger, 2008) beskrev närstående att personal som var empatiska, kunde läsa av 



12 

 

den sjukes signaler, och kunde kommunicera med familjemedlemmarna på ett bra sätt (Spi-

chiger, 2008). Närstående och den sjuke kände att de kunde kommunicera med varandra näs-

tan utan ord, vilket gjorde att närstående kunde förmedla det den sjuke önskade till persona-

len (Engström & Söderberg, 2007). Närstående värderade tillgängligheten till relevant infor-

mation högt (Spichiger, 2008). Informationen de önskade innefattade bland annat behand-

lingar, förväntningar och funderingar kring framtiden för den sjuke (Namba et al., 2007). I en 

studie (Hawker et al., 2006) beskrev närstående att de fick bra information och svar på alla 

frågor (Hawker et al., 2006). De flesta närstående uttryckte att de litade på att sjukvårdsper-

sonalen gav korrekt information (Shaffer, 2007). I en annan studie (Sahlberg-Blom et al., 

2000) framkom det att varken familjen eller personalen hade information eller vetskap om 

den sjukes egna önskemål (Sahlberg-Blom et al., 2000). 

 

The helpful information included the causes, pathol-

ogies (consciousness disturbance), possible treat-

ments, expected course, how to treat the patient and 

the universality of delirium (Namba et al, 2007, 591. 

 

Närstående upplevde att de kunde få ökad förståelse för den sjuke genom att byta information 

och kunskaper med andra närstående (Walters, 1995). Närstående upplevde att de hade kun-

nat förstå och kunde ge stöd till den sjuke bättre om de hade fått informationen om situatio-

nen (Engström & Söderberg, 2007; Sahlberg-Blom et al., 2000). När de närstående fick spe-

cifik information om den sjuke upplevde de omtanke och att personalen verkligen brydde sig 

om dem (Hertzberg et al., 2001). Närstående upplevde osäkerhet när de fick lite information 

om den sjukes dagliga liv, och vissa hade fått felaktig eller otillräcklig information som de 

kände kunde få konsekvenser när de skulle fatta viktiga beslut (Hertzberg & Ekman, 1999).  

Närstående upplevde att det var viktigt att få information samt att de uppskattade raka svar 

(Hertzberg & Ekman, 1999; Hertzberg et al., 2001; Wong & Chan, 2007). Närstående upp-

levde att det var positivt att känna kontroll över vetskapen om när döden var nära (Workman 

& Mann, 2007). 

Having control of the time and manner of death has 

been previouslyshown to be beneficial to family 

members (Workman & Mann, 2007, p. 437). 

 

Närstående beskrev att det var viktigt att personalen litade på och tog deras åsikter på allvar. 

Det var svårt för de närstående att veta hur mycket personalen uppmärksammat den informa-

tion de fått och om den förmedlades vidare (Hertzberg & Ekman, 1999; Hertzberg et al., 
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2001). I en studie (Sahlberg-Blom et al., 2000) beskrev närstående hur de samlade ihop in-

formation och vidarebefordrade detta dagligen till övriga familjemedlemmar. 

 

Att vilja vara nära och ha bra relationer 

I flera studier uttrycktes en önskan att vara nära patienten, att sitta bredvid sängen och hålla 

handen beskrevs som meningsfullt (Namba et al., 2007; Payne et al., 2007; Walters, 1995; 

Wong & Chan, 2007). Närheten och tillgängligheten till sjukhuset beskrevs som positivt, de 

närstående kunde hälsa på den sjuke ofta, detta skapade känslan av trygghet (Hawker et al., 

2006; Payne et al., 2007). De försökte involvera den sjuke i deras vardagliga liv för att öka 

känslan av ett gemensamt liv (Spichiger, 2008). Närstående i flera studier talade positivt om 

att de alltid kunde komma och besöka den sjuke och kunde stanna hur länge de ville utan att 

känna sig ovälkomna (Payne et al., 2007; Spichiger, 2008; Walters, 1995). Att ha möjlighet 

att göra olika saker tillsammans så som gemensam måltid eller ta en promenad utomhus upp-

skattades av närstående och de sjuka (Hawker et al., 2006; Spichiger, 2008).  

Family members, in addition, were allowed to eat at 

the hospital: patients and family members could share 

meals as they would at home, an option appreciated by 

both (Spichiger, 2008, p. 224). 

 

 Flera studier beskrev om att om andra närstående var närvarande kunde de dela upplevelser 

med varandra vilket skapade lättnad och var därför viktiga i vården (Kelly et al., 2009; Spi-

chiger, 2008; Walters, 1995).  En närstående beskrev hur hon och hennes sjuke make talade 

mycket om döden och hur det skulle bli efteråt (Sahlberg-Blom et al., 2000). Närstående upp-

levde att en bra relation med den sjuke och att dennes önskan var känd, underlättade när den 

närstående behövde ta beslut angående vården (Sahlberg-Blom et al., 2000; Schaffer, 2007). 

Några närstående i en studie uttryckte skuld gentemot den sjuke, att de inte kunde ta hand om 

honom ordentligt (Namba et al., 2007). Några närstående ville att personal skulle komma 

spontant och prata och få mer uppmärksamhet av personalen (Hawker et al., 2006; Hertzberg 

& Ekman, 1999). En annan närstående beskrev fin känsla av att bli sedd av personalen, att 

personalen känner igen denne när han/hon kom på besök (Hawker et al., 2006). Några ville 

utveckla relationer i syfte att övervaka aktiviteterna på sjukhuset (Hertzberg & Ekman, 1999; 

Hertzberg et al., 2001). När relationer till personal inte fungerade skapade detta en känsla av 

osäkerhet om den sjuke fick bra vård eller att personalen inte gjorde sitt bästa (Hertzberg et 

al., 2001; Wong & Chan, 2007).  
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I flera studier beskrev närstående att de upplevde sämre relationer till personalen och detta 

kunde bero på att personalen inte hade tillräckligt kompetens eller inte var tillgänglig (Hertz-

berg & Ekman, 1999; Hertzberg et al., 2001; Workman & Mann, 2007;). I en studie beskrev 

närstående att de upplevde att på mindre lokala sjukhus hade personalen mer tid till att skapa 

goda relationer. Vid hög personalomsättning ökade känslan av osäkerhet för närstående 

(Hawker et al., 2006; Hertzberg & Ekman, 1999). 

The difficulties and feelings of uncertainty worsened 

with high staff turnover and with some staff knowing 

almost nothing about the relative or the resident 

(Hertzberg & Ekman, 1999, s. 618). 

 

 Närstående uppskattade att personalen presenterade sig och hälsade till dem när de kom och 

hälsade på den sjuke, detta skapade grunden för en bra relation (Spichiger, 2008). I flera stu-

dier beskrev närstående att de upplevde att de var nöjda med personalen och vården, de kände 

sig trygga och upplevde att personalen var engagerade i vården och gjorde allt de kunde för 

den sjuke (Hawker et al., 2006; Kelly et al., 2009; Namba et al., 2007; Payne et al., 2007; 

Schaffer, 2007; Spichiger, 2008; Walters, 1995). De upplevde att närvaron av personal var 

viktig för att skapa denna trygghet och relation (Kelly et al., 2009; Walters, 1995). Närståen-

de upplevde att personal som arbetade nära den sjuke var lättare och mer önskvärda att skapa 

en relation med (Hertzberg & Ekman, 1999; Wong & Chan, 2007). De kände även ett ansvar 

och var medvetna om sin del i relationen till personalen (Hertzberg et al., 2001).   

You know that she was going to die but you´re real-

ly happy when the doctors and nurses come, even 

though you know there´s nothing they can do for 

her. You feel relief when they come because it shows 

they care (Kelly et al., 2009, p. 395). 

 

Relationen och tilliten till personalen stärktes genom att personalen visade respekt och om-

sorg om de närstående, till exempel genom att erbjuda någonting att äta och dricka samt filtar 

till närstående när de vakade vid sin döendes säng (Hawker et al., 2006; Kelly et al., 2009; 

Namba et al., 2007). Även musik och andlighet för att stödja relationen uppfattades av när-

stående som bra vårdgivning (Kelly et al., 2009). Flera studier visade att närstående upplevde 

bra relationer som skapades av dialoger med personal (Kelly et al., 2009; Namba et al., 2007; 

Payne et al., 2007; Sahlberg-Blom et al., 2000; Wong & Chan, 2007;). När fysiskt och käns-

lomässigt stöd gavs från personalen upplevde närstående att de kunde hantera den smärt-

samma situationen bättre (Wong & Chan, 2007). Vissa familjer önskade mer stöd i form av 

till exempel hjälp med att kontrollera den fysiska miljön såsom ljudnivåer och enskildhet 
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(Kelly et al., 2009; Payne et al., 2007). I en studie (Spichiger, 2008) beskrev närstående att 

upplevelsen att möta sjukdomen var den centrala delen och erfarenheterna de fick formades 

av den mottagna vården. En närstående beskrev ånger att han/hon inte berättat för personalen 

att han/hon var tacksam och bekräftat dem (Kelly et al., 2009). 

I now think that I should have reached out to the ca-

regivers and told them that we were grateful and to 

aknowledge them (Kelly et al., 2009, p. 395). 

 

Att vara aktiv och kunna stödja 

Många närstående beskrev sig själva som aktiva och stödjande, de var positiva till besluten 

som togs och för dem var det naturligt att hjälpa den sjuke (Sahlberg-Blom et al., 2000; Wal-

ters, 1995). De hade en önskan om att lära sig vården av den sjuke och ville hjälpa till att ge 

denna vård, vårdandet sågs inte som en börda (Hertzberg & Ekman, 1999; Wong & Chan, 

2007). 

The informants wanted to learn basic nursing skills 

so that they could take care of their relatives (Wong 

& Chan, 2007, p. 2362). 

 

En studie beskrev att många närstående ville besöka under måltiderna eftersom detta gav dem 

fördelar som att vara sysselsatt under besöket och att ha vetskapen att den sjuke ätit (Hertz-

berg et al., 2001; Wong & Chan, 2007). Ibland upplevde närstående att personalen inte ville 

att de skulle lägga sig i vården, detta gav en känsla av förlust (Hertzberg & Ekman, 1999). En 

del närstående som aktivt försökte påverka vården genom att till exempel ge förslag på för-

ändringar, kände att de blev ignorerade och den sjukes önskan inte respekterades trots att den 

var känd (Hertzberg et al., 2001; Sahlberg-Blom et al., 2000).  

Närstående upplevde att trots att den sjuke blev inlagd på sjukhus kände de närstående fortfa-

rande ansvar och gav inte upp sitt engagemang (Hertzberg et al., 2001). Närstående beskrev 

hur de var tvungna att anpassa aktiviteter som den sjuke tidigare klarat av så att denne fortfa-

rande kunde delta (Spichiger, 2008). De närstående upplevde sig vara aktiva och stödjande 

vid olika beslut (Kelly et al., 2009; Sahlberg-Blom et al., 2000). Närstående i två studier be-

tonade känslan av att ha kontroll och att kunna hantera situationen (Spichiger, 2008; Work-

man & Mann, 2007). Efter döden inträffat fullgjorde flera sin sista önskan att göra i ordning 

den sjuke för sista gången, de flesta följde även med den döde till bårhuset för ett sista farväl 

(Wong & Chan, 2007).  
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Att ha egna tankar, behov och kunna acceptera 

Närstående uttryckte tankar om att uppleva sig själva ha ett ansvar gentemot den sjuke och 

dennes sjukdom (Sahlberg-Blom et al., 2000). De förväntade sig döden och tänkte ofta på 

döden som en lättnad (Hawker et al., 2006; Payne et al., 2007).  Närstående i en studie 

beskrev tankar om att hennes mamma kunde ha fått mer tid, att mer kunde ha gjorts. En an-

nan närstående i samma studie beskrev att hon upplevde att det var morfinet som dödade 

hennes mamma (Workman & Mann, 2007). En kvinna kände att hennes man inte fick den 

uppmärksamhet han fått förut efter han flyttat till en specialenhet (Sahlberg-Blom et al., 

2000). Några uttryckte tankar om att de inte vågade klaga på sjukhusvården på grund av att 

den sjuke var beroende av denna vård (Payne et al., 2007). 

 

Family carer´s concerns about making complaints 

when the patientwas dependent on hospital care 

(Payne et al., 2007, p. 499). 

 

Närstående hade många tankar kring de egna behoven som när de tvingades möta den gradvi-

sa försämringen hos deras älskade (Hertzberg et al., 2001). I vårdandet av en sjuk person 

beskrev några ett behov av sympati vilket ibland inte uppmärksammades (Sahlberg-Blom et 

al., 2000; Wong & Chan, 2007). En närståendes behov uttryckte sig i form av att hitta rätt 

vård som stämde överens med den sjukes behov (Shaffer, 2007). Ibland upplevde de närstå-

ende att de hade behov efter döden inträffat, till exempelvis så ville några närstående ha mer 

tid med den avlidna för att säga adjö (Kelly et al., 2009). När den sjuke fått palliativ vård och 

deras tillstånd var kontrollerat kunde de flesta närstående acceptera att den sjuke skulle dö 

och de hoppades därför att den sjuke skulle få dö fridfull (Wong & Chan, 2007). Vissa när-

stående uttryckte dock en svårighet i att acceptera och att tvingas acceptera att den sjuke skul-

le dö (Namba et al. 2007; Wong & Chan, 2007). 

One bereaved person said: I knew such a condition 

would occur as the disease advanced, so I accepted 

as it was (Namba, 2007, p. 589). 
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Diskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva närståendes upplevelse av delaktighet i den 

palliativa vården. Resultatet blev fyra kategorier: Att vilja ha information och bra kommuni-

kation; att vilja vara nära och ha bra relationer; att vilja och kunna hjälpa till; att ha egna tan-

kar, behov och kunna acceptera. 

 

I vårt resultat i litteraturstudien framkom det att närstående upplevde att det var viktigt att få 

information och samtala med personalen. Enligt Eriksson och Lauri (2000) upplever närstå-

ende till personer med cancer att det viktigaste är att personalen hade tid att tala med dem när 

detta var nödvändigt. Vidare beskriver Eriksson och Lauri (2000) att närstående uttryckte att 

det var viktigt med information från personalen, de närstående upplevde att information om 

omvårdnaden var lika viktig att få som den medicinska informationen. Närstående beskriver 

den bristfälliga information de fick mest syftade på medicinsk behandling, information om 

hur de kunde hjälpa och vara delaktiga i omvårdnaden fick de minst information om (Eriks-

son & Lauri, 2000). Enligt Antonovsky handlar begriplighet om hur människan upplever inre 

och yttre påfrestningar som gripbara, till exempel om informationen man får är strukturerad, 

tydlig och sammanhängande. En människa med hög begriplighet förväntar sig kommande 

information som förutsägbar. Skulle överraskningar i informationen komma så ska dessa åt-

minstone gå att förklara (Antonovsky, 2003, s. 39). Tydlig och rak information är viktig för 

att stärka begripligheten. Det innebär att sjukvårdspersonal ska ge information om vad som 

görs, och framför allt varför det görs. Om vi är tydliga med syftet i vår behandling, till exem-

pel vändschema stärker vi närståendes förmåga att förstå hela situationen och på så sätt förstå 

olika interventioner i dess sammanhang. Eriksson och Lauri (2000) beskriver att genom att ge 

närstående uppmärksamhet och uppmuntran till delaktighet i samtal visar man dem att de är 

viktiga och respekterade. 

 

I interaktionen mellan sjuksköterskan, den sjuke och familjen finns svårigheter som behöver 

vara kända för att undvika missförstånd. Att använda rätt språk och undvika att använda me-

dicinska termer blir väldigt viktigt i kommunikationen. Kommunikation skapar ett förhållan-

de med helhetssyn som involverar att möta de sociala, psykologiska, andliga och fysiska be-

hov hos den sjuke och dennes närstående (Dunne, 2005). Enligt Mehta, Cohen och Chan 

(2008) kan en intervention för att skapa bra kommunikation och information kan till exempel 

vara utformandet av en omvårdnadsplan tillsammans med den sjuke och de närstående vara 
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ett tillfälle till interaktion. Denna omvårdnads plan kan användas som ett hjälpmedel för 

kommunikation där det klart ska visa vilka familjemedlemmarna är, vilka roller de har, och 

vad de har identifierat som viktigt för dem för att skapa balans. Sjuksköterskan vet därför 

vem i familjen informationen ska ges till, om familjen har förstått den mottagliga informatio-

nen minskar deras oro och detta hjälper dem att hantera situationen (Mehta, Cohen & Chan, 

2008). Information relaterade till orsaker till sjukdomar, behandling och tillfrisknande nämn-

des ofta som en viktig del i den stödjande kommunikationen (Liu, Mok & Chan, 2005). 

 

Resultatet i vår litteraturstudie visade att närstående ville vara nära den sjuke under sjuk-

domstiden. När döden närmade sig ville familjen tillbringa all den tid som var kvar tillsam-

mans med den döende människan. Under sjukdomstiden var det även viktigt för de närståen-

de att ha bra relation till personalen. Enligt Eriksson och Lauri (2000) uttryckte många när-

stående en vilja av att vara nära den sjuke som berodde på en önskan att stödja den sjuke. Att 

ge den sjuke stöd upplevdes viktigare än allt annat. 

 

Att tillåtas vara nära och dela tankar och känslor med den sjuke minskar den närståendes li-

dande. Även att kunna göra saker tillsammans upplevdes som positivt av närstående 

(Lindholm, Rehnsfeldt, Arman & Hamrin, 2002). Kärlek och tillgivenhet visades genom till 

exempel kramar, hålla handen eller bara att vara tillsammans (Åstedt-Kurki, Lehti, Paunonen 

& Paavilainen, 1999). Parsons och Anderson (2009) beskriver att genom att erbjuda närstå-

ende något att äta eller dricka när de befinner sig hos den sjuke visar sjukvårdspersonalen en 

vilja att göra det bekvämt för de närstående och underlätta för familjen att vara tillsammans 

(Parsons & Anderson, 2009). Genom att erbjuda små saker till den närstående visas omsorg 

och medkänsla, därigenom stärks relationen.  

 

Det var viktigt för närstående att personalen var vänliga, professionella, kunniga och trovär-

diga och att detta skapade en bra relation med dem (Eriksson, 2001). Det kan vara lika viktigt 

för både patienter och närstående att ha en central roll i den palliativa vården och få uppmärk-

samhet och bekräftelse från omvårdnadspersonalen (Henriksson & Andershed, 2007). Vård-

personal kan skapa en bra relation med närstående genom att visa en vårdande attityd, ut-

trycka en äkta omtanke och ge personlig uppmärksamhet (McGilton & Boscart, 2007). Rela-

tionen mellan personal och närstående förbättras genom att ge individuella omvårdnadshand-

lingar och att ge det lilla extra till den sjuke. Att ge det lilla extra innebär att göra annat än 

rutinmässiga åtgärder, att våga gå längre, som till exempel att sitta vid en sjuk människas 
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säng och bara finnas där, inte för att det ingår i arbetsuppgifterna, utan för att det finns en 

genuin medkänsla för den sjuke (Arman & Rehnsfeldt, 2007). 

 

De flesta närstående ville hjälpa till med den praktiska vården, men många visste inte hur de 

skulle göra. Några närstående beskrev att de gärna kom och hälsade på under måltider så att 

de kunde hjälpa till att mata den sjuke och på så sätt känna sig delaktiga i den praktiska vår-

den. Henriksson och Andershed (2007) beskriver att många studier belyser att närstående 

praktiskt ville lära sig att utöva vård. Antonovsky (2003) beskriver meningsfullhet som moti-

vation, i vilken utsträckning människan har upplevelsen att livet har en känslomässig inne-

börd och att åtminstone delar av livet är värda att ge energi. När en människa med hög me-

ningsfullhet är nära en svårt sjuk närstående är inte denne rädd för att möta utmaningen och 

är fast besluten med att hitta en mening i upplevelsen (Antonovsky, 2003, s. 41) 

 

Enligt Åstedt-Kurki et al. (1999) borde omvårdnadspersonal uppmuntra och ge råd till närstå-

ende om vad de kan göra praktiskt, så att de kan om de önskar bli mer och mer delaktiga i 

den praktiska vården. Mehta et al. (2008) anser att sjuksköterskor kan stötta närstående i vår-

den genom att uppmuntra och visa till exempel hjälp med hygien, genom detta kan de närstå-

ende få en balans i tillvaron.  

Sjuksköterskor kan även uppmuntra närstående att hjälpa till med, exempel matning och hud-

vård. Även taktil massage kan vara en intervention som närstående kan uppskatta lika mycket 

som den sjuke. Genom att få lära sig massage och kunna utöva den kan de närstående känna 

att han/hon hjälper till att öka välbefinnandet hos den sjuke. Enligt Buckley (2002) bör en 

stund med hand- eller fot massage involveras i det dagliga omvårdnadsarbetet i den palliativa 

vården. Massage har visat sig minska graden av oro och ångest hos sjuka personer. En inter-

vention som massage kan öka avslappnandet hos patienter med kritiska sjukdomar. En när-

stående beskriver i studien av Buckley (2002) att hon var väldigt nöjd med att kunna hjälpa 

sin sjuka dotter med att minska hennes oro och få henne att slappna av genom att ge henne 

daglig massage. 

 

 Vår studie visar att närstående hade egna tankar och behov under sjukdomstiden. Tankar om 

sin egen roll och behov som de satte åt sidan för att vårda den sjuke, och behov av att bli sed-

da och bekräftade. Vissa närstående kunde acceptera att den sjuke skulle dö, men vissa hade 

svårt för det och kände att de tvingades acceptera. Mehta et al. (2008) beskriver att när en 

person drabbas av en dödlig sjukdom utmanar detta hela familjen som ett system. Henriksson 
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och Andershed (2007) beskriver att i vissa fall kan sjukdomen vara mer stressande för närstå-

ende än för den sjuke. Enligt Mehta el al. (2008) behöver sjukvårdspersonal förstå att den 

sjuke är en del i en helhet som kallas familj för att kunna ge bästa möjliga vård.  

Närståendes förståelse för vad palliativ vård innebär är en viktig aspekt i accepterandet och 

förberedelsen för döden (Marsella, 2009). Gemenskap med andra i samma situation gjorde att 

de närstående kände sig bekräftade som individer med sina egna känslor, tankar och behov 

(Henriksson & Andershed, 2007). Antonovsky (2003, s. 39) beskriver hanterbarhet som upp-

levelsen av hur mycket hjälp och stöd människan får. Upplever människan att han/hon har 

stöd och hjälp från andra har denne en hög hanterbarhet och har därför bättre förutsättningar 

att klara påfrestningar.  

 

Vi anser att det är viktigt att vi som sjukvårdspersonal försöker skapa en upplevelse för de 

närstående att vi finns där som stöd och hjälp under hela sjukdoms- och döendeprocessen. Då 

närstående känner och upplever att vi finns där för dem så stärker vi känslan av hanterbarhet. 

Genom att försöka involvera de närstående i vården och ge dessa en uppgift för att hjälpa den 

sjuke stärker vi de närståendes meningsfullhet. När de närstående själv känner att de gör nå-

got handgripligt bra för den sjuke får dessa också motivation att orka med situationen och 

göra den meningsfull.  

 

Som intervention för att stödja närstående kan bildandet av en stödgrupp med närstående i 

samma situation vara värdefullt. I en studie av Henriksson och Andershed (2007) beskriver 

närstående att det var viktigt att bli inbjuden i en stödgrupp. De kände att de var viktiga och 

var en tillgång för den sjuke. Detta gav dem en upplevelse av att bli sedda som individuella 

personer med egna tankar, känslor och behov. En stödgrupp kan vara till hjälp för de närstå-

ende även efter den sjuke gått bort, detta för att kunna bearbeta det som hänt och kunna gå 

vidare. 

 

En annan intervention beskrivs av Parsons och Anderson (2009) som ”Friday afternoon tea” 

som är ett program som erbjuds av personal under ledning av omvårdnadsansvarig. Detta 

beskrivs som en veckovis aktivitet där personal sitter ner tillsammans med närstående och 

dricker te och samtalar om de närståendes känslor och funderingar. Familjemedlemmar ut-

tryckte att denna aktivitet gav känslomässigt stöd långt utöver vad en kopp te egentligen be-

tyder. De beskrev detta som ett välkommet avbrott som distraherade dem från den sjuke en 

stund (Parsons & Anderson, 2009). 



21 

 

 

Vårdpersonal försöker arbeta efter en helhetssyn. Olika professioner har sina speciella kom-

petensområden, genom en tvärprofessionell samverkan mellan de olika yrkesgrupperna i ett 

team, kan därför en bättre helhetssyn utövas. Eriksson (2002, s. 60-63) beskriver att männi-

skan är en unik helhet som består av flera olika delar. Helheten och de olika delarna är bero-

ende av varandra och ingen del kan uteslutas. Helhetssynen på människan eller den holistiska 

principen borde utövas av sjukvårdspersonal för att se den unika människans individuella 

behov.  

 

I vår studie framkommer det att närstående är en viktig del i helhetssynen, där helhet innebär 

att se hela familjen som en enhet. Det är därför viktigt att vi som sjukvårdspersonal inte bara 

ser den sjuke utan även dennes familj och närstående som unika individer med olika behov. 

Genom att skapa och ta vara på bra relationer kan därför de sjuka människorna och dess när-

stående utveckla en tillit för personalen och därigenom uttrycka sina behov, förväntningar 

och upplevelser. 

 

Metoddiskussion 

Holloway och Wheeler (2002, s. 254-255) beskriver att pålitligheten för en studie styrks om 

analysarbetet är detaljerat beskrivet, samt att den som läser studien kan följa alla forskning-

ens steg. I tabell två redovisas alla artiklar som ingått i vår analys. I samma tabell har vi vär-

derat artiklarnas kvalité utifrån kvalitetsprotokollet i Willman et al. (2006, s. 156-157). Vi har 

använt oss av artiklar med både hög och medel kvalité. Enligt Holloway och Wheeler (2002, 

s. 255) är resultatet trovärdigt om deltagarna i studierna kan känna igen sina upplevelser i 

resultatet. För att behålla trovärdigheten i vår studie har vi inte gjort egna tolkningar utan 

försökt återge upplevelserna så precist som möjligt samt visat citat för att stärka att vi förstått 

texten rätt. Vi har varit noga med att redovisa alla de olika delarna i metod och artiklar som 

ingått i vår studie. Flertalet av våra artiklar till analysen har hög kvalitet. Detta har vi värderat 

de till därför att dessa har en tydlig problemformulering, beskriver deltagarkarakteristiska, 

etisk resonemang, beskriver urval och metod gällande datainsamling och analysmetod på ett 

tydligt sätt. Dessa artiklar beskriver även ett tydligt resultat och i vissa fall redovisas även en 

teori. Mest vetenskapliga artiklar hittade vi på AMED, men för att försäkra oss om att vi inte 

missat väsentligt material sökte vi även i Cinahl. Det kan vara en nackdel att vi endast använ-

de oss av två databaser.  
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En annan nackdel i arbetet är att samtliga artiklar hade engelskt språk, som vi fick översätta 

till svenska. För att översättningen skulle bli rätt använde vi oss av svensk-engelsk ordlexi-

kon. För att öka trovärdigheten har vi redovisat analysens olika steg. Enligt Holloway och 

Wheeler (2003, s. 32-33, 273-274) ökar trovärdigheten när de olika stegen i analysen redovi-

sas samt att man använder citat för att styrka sitt resultat. Genom att använda sig av citat kan 

läsaren förstå hur materialet har uppfattats av forskaren. Under hela arbetets gång har vi även 

haft seminarier, handledarträffar och folk utifrån har kunnat följa oss under framställningen 

av detta examensarbete. Fördelarna i vår studie är att vi har varit två personer som diskuterat 

med varandra och minskat risken för missuppfattningar i översättningarna. Vi har haft bra 

och fylliga textenheter som har visat tydligt på alla olika individuella upplevelser. Genom att 

välja kvalitativ innehållsanalys fick vi reda på upplevelser utifrån ett inifrånperspektiv, vilket 

var vårt syfte. 

 

Slutsats 

Vår slutsats är att närståendes behov av information och kommunikation är den väsentliga 

delen för att känna delaktighet. När informationen och kommunikationen upplevdes fungera 

bra stärkte detta de närståendes upplevelse av delaktighet genom att de kände att de kunde 

fråga och tala med personalen om allt som rörde den sjuke. Upplevelsen av delaktighet stärk-

tes även när de närstående upplevde att de fick hjälpa till i den praktiska vården.  Detta i sin 

tur skapade en känsla av trygghet och en upplevelse av att personalen brydde sig och gjorde 

sitt bästa för dem. 

 

Vi känner också att det är en viktig del i grundutbildningen för blivande sjuksköterskor att ha 

grundläggande kunskaper om den palliativa vården och hur man skapar goda, trygga relatio-

ner med både den sjuke och dess närstående. Detta är mycket viktigt därför att även om det 

på många ställen finns vårdinrättningar som är ”experter” inom området, så kommer även 

dessa patienter att beröra oss oavsett vilken avdelning vi arbetar på. Som blivande sjukskö-

terskor är det en grundläggande trygghet i mötet med dessa människor att ha vissa kunskaper 

i ämnet. 
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