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Abstrakt 

Att vara närstående till någon som fått en palliativ diagnos innebär en stor 

påfrestning och ett svårt lidande för personen. Inom den palliativa vården är 

närstående en stor del av omvårdnadsarbetet. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskor uppmärksammar även närståendes behov och stöttar dem i deras 

sorgearbete. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors 

upplevelse av närstående inom palliativ vård. 11 vetenskapliga artiklar 

analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen 

resulterade i fyra slutliga kategorier; Känna krav och otillräcklighet; Känna 

svårighet att delge information; Skapa en relation; Ge stöd och ta emot hjälp. I 

resultatet framkom att sjuksköterskor upplevde det som svårt och krävande att 

vårda närstående. Vidare framkom att sjuksköterskor upplevde att närstående hade 

svårt att förstå vad som sades och att det då var lättare att misstolka 

informationen. Sjuksköterskorna upplevde resan de gjorde med närstående som 

något vackert, de kände sig som en del av familjen. Det framkom även att 

sjuksköterskor upplevde stöd till närstående som en del av deras arbete, vilket 

gavs genom att lyssna, spendera tid och ge närhet. 

 

Nyckelord: Palliativ vård, närstående, sjuksköterskor, upplevelser, kvalitativ 

innehållsanalys. 
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Ordet palliativ kommer från latinets pallia’tus som betyder bemantlad och är en medicinsk 

term som i sin tur betyder lindrande. Den palliativa vården riktar sig inte direkt mot 

sjukdomens förlopp utan till själva symtomen. Palliativ vård har blivit ett vanligt begrepp i 

Sverige och har ersatt benämningen ”vård i livets slutskede” (SOU 2001:6). 

 

Enligt World Health Organisation (WHO, 2002) bygger palliativ vård på ett förhållningssätt 

som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och deras anhöriga vid livshotande 

sjukdom. Detta genom att förebygga och lindra lidande genom tidig upptäckt, noggrann 

analys och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem. 

Palliativ vård innebär att ge lindring från smärta och andra plågsamma symtom, att bekräfta 

livet och betrakta döden som en normal process samt varken påskynda eller uppskjuta döden.  

Vidare beskriver WHO (2002) att det är viktigt att integrera psykologiska och andliga 

aspekter i patientens vård samt erbjuda ett stödsystem för att hjälpa patienter att kunna leva ett 

så aktivt liv som möjligt fram till döden. Det är även betydelsefullt att erbjuda ett stödsystem 

för att hjälpa anhöriga att hantera sin situation under patientens sjukdom och efter dödsfallet. 

Genom teamarbete kan behov tillgodoses hos patienter och deras familjer, inklusive stödjande 

och rådgivande samtal om det behövs för att främja livskvaliteten och påverka 

sjukdomsförloppet på ett positivt sätt. 

 

Döden är inte bara den döendes privatsak, den berör även de som är anhöriga. Ingen människa 

ska behöva dö ensam men ingen närstående borde likaså behöva uteslutas från att dela 

döendet med någon som stått denne nära. Sorgen och sorgearbetet blir för de flesta människor 

lättare att bära vid delaktighet i vården före dödsfallet. De närstående uppvisar en rad olika 

reaktioner även efter ett dödsfall. I denna fas är det viktigt att närstående får tid till att smälta 

det som hänt och utrymme till att ställa frågor. Hur lång förberedelsetid de närstående än har 

haft upplevs varje dödsfall som plötsligt. Att förneka det som har hänt är en vanlig första 

reaktion. Sjuksköterskan har här ett stort ansvar att hjälpa och stödja de närstående i det 

påbörjade sorgearbetet (SOU 2001:6). Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor 

(SOS. 2005) ska sjuksköterskan inneha förmåga att möta och kommunicera med närstående. 

Sjuksköterskan ska även, genom dialog, kunna ge stöd och vägledning till de närstående för 

att så optimal vård och behandling som möjligt skall upprätthållas. 

 

I studier (Eggenberger & Nelms, 2007; Meiers & Tomlinson, 2003) inom den palliativa 

vården har det visat att vårdandet av närstående är nästan lika centralt som vårdandet av 



4 

 

patienten. Sjuksköterskor som gav uppmärksamhet till både patient och dennes närstående 

utvecklade en djupare relation med de anhöriga, än de sjuksköterskor som endast vårdade 

patienten. De anhöriga beskrev att när sjuksköterskan delade med sig av informationen 

skapades ett starkare band mellan dem. Genom att som sjuksköterska etablera en relation till 

familjen kan familjens erfarenhet av vården stärkas och bli en positiv upplevelse. 

 

Närstående har en central roll i den sjuke patientens liv. I studien av Engström och Söderberg 

(2007) framkom att närstående fungerade som ett verktyg för den sjuke patienten, de 

möjliggjorde en bättre kommunikation och en ökad förmåga att göra olika saker. Närstående 

gav patienter ökad styrka och viljekraft att fortsätta kämpa. Närstående gav den sjuke 

patienten trygghet genom att vara nära till hands. 

 

I studien av Wong och Chan (2007) upplevde närstående djup sorg och en känsla av 

hjälplöshet inför att inte kunna lindra den döendes lidande, de ville lära sig mer om hur de 

skulle ta hand om denne på bästa sätt. De närstående ville inte acceptera sjukdomen eller ta 

till sig av det som hände och förnekade därför ofta hela sjukdomsförloppet. Vissa av dem 

anklagade läkaren och övrig vårdpersonal för att inte ha gjort sitt bästa för patienten. Efter en 

tid lärde sig närstående att acceptera situationen, de kunde då ta vara på tiden med den sjuke 

på ett bättre sätt. Närstående hade en önskan om att den döende skulle vara smärtfri och dö en 

värdig och stillsam död. De uttryckte att det var viktigt att få vara delaktiga in i det sista och 

att om detta inte inträffade kände de skuld, besvikelse och upprördhet. De uttryckte en känsla 

av oro över den döendes tillstånd, de ville att sjuksköterskan skulle informera bättre och 

diskutera med dem mer om förloppet kring den döende. 

 

Sammanfattningsvis upplever närstående att det är viktigt att få vara delaktig i den vård som 

ges till den svårt sjuke. Närstående uttryckte en önskan om att bli informerad under hela 

processen. Av den anledningen är det viktigt att sjuksköterskor har kunskap om detta och gör 

dem delaktiga i omvårdnaden och informerar dem under hela sjukdomsförloppet. 

Sjuksköterskor stöter på närstående överallt där av är kontakten med dem en oerhört stor del 

av sjuksköterskors ansvar. 

 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av närstående 

inom palliativ vård. Med närstående avses familj, vänner och bekanta.
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Metod  

Vi har valt att göra en litteraturstudie med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 

Eftersom vi vill undersöka sjuksköterskors upplevelser av närstående. 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed. Sökningen gjordes i fritext 

men även enstaka mesh-termer provades, vilket inte gav några värdefulla träffar. Willman, 

Stoltz och Bahtesvani (2006, s.64) poängterar att användningen av mesh-termer kan öka 

antalet artiklar som är av relevans. För att precisera sökningen kombinerades sökorden med 

varandra med den booleska sökoperatoren and, detta utgjorde att fokus hamnade på ett mer 

begränsat område. Inklusionskriterier var; skrivna på engelska och peer-reviewed. 

Exklusionskriterien var barn <18 år. Se tabell 1 för tillvägagångssätt. I urvalet lästes 

abstrakten igenom på de artiklar som kom upp i sökningen, de artiklar vars abstrakt svarade 

mot syftet valdes ut och därefter studerades artiklarnas innehåll för att säkerställa att dessa 

höll. 

 

Tabell 1 översikt av litteratursökning 

Cinahl 2010-01-20 – 210-01-27 

Söknr *) Söktermer  Antal träffar  Antal valda 

1 FT Nurses  130501   

2  1 and Relatives  565 

3  2 and Palliative care 47  1 

 

4 FT Nurses  130501 

5  Nurses and Relatives 565 

6  Nurses and Relatives 

  and Palliative  57  1 

 

7 FT Palliative care  12448   

8  7 and Nurse Attitudes 236 

9  8 and Family  64  1 

 

10 FT Critical care  19586  

11  10 and Relatives 165   

12  11 and Nurse  54   3 

 

Pubmed 2010-01-20 – 2010-01-27 

13 FT Families  745368 

14 FT Critically ill  31086 

15 FT Patients  3029994 

16  13 and 14 and 15 305 

17  16 and Experience 64  2  
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Forts. Tabell 1 översikt av litteratursökning 

Pubmed 2010-01-20 – 2010-01-27 

18 FT Terminally ill  7145 

19 FT Caring  34177 

20 FT Families  745368 

21  18 and 19 and 20 and   

  Nurses experience 15  1 

 

22 FT Palliative Care  36896 

23 FT Nurse  226681 

24 FT Experience  330255 

25  22 and 23 and  

  24 and Attitudes 343 

26  25 and Relative  61  1 

 

27 FT Critical illness  8251 

28 FT Family  681029 

29 FT Nursing  489598 

30  27 and 28 and 29 and  

  Communication  93  1 

 

* FT – fritext sökning 

 

Kvalitetsgranskning 

De artiklar vi valde ut kvalitetsgranskades enligt protokoll för kvalitetsbedömning av 

kvalitativa studier (Willman et al., 2006, s.156-157). I protokollet bedömdes följande punkter; 

Om studiernas problemformulering var tydligt avgränsat, om kontexten var presenterade, om 

författarna förde något etiskt resonemang, om urvalet var relevant och strategiskt, om 

metoden fanns tydligt beskriven, om resultatet redovisades klart och tydligt och om teori 

genererades (2006, s.156-157). Studierna kunde uppnå kvalité; låg, medel eller hög (Se tabell 

2).  

Tabell 2 Gradering av kvalité 

Procent Kvalitet 

80-100 Hög 

79-70 Medel 

60-69 Låg 

 

Kvalitén fick vi fram genom att poängsätta varje delfråga med 1 poäng för varje positivt svar. 

Den totala poängen som studien fick beräknades om till procent i jämförelse till den totala 

poängsumma som en studie kunde få (2006, s.96). Granskningen genomförde vi var för sig 

och sammanförde därefter våra tolkningar, enligt Willman et. al (2006, s.83) får granskningen 

en högre trovärdighet om den utförs av två oberoende granskare. De artiklar vi valt har 
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uppnått kvalité medel eller hög. Se tabell 3 för översikt av artiklar som ingår i analysen. Två 

artiklar fick lågt kvalitetsvärde, dessa exkluderades. 

 

Tabell 2, Översikt av artiklar ingående i analysen (n=11) 

Författare 

År 

Land 

Deltagare Typ av 

studie 

Metod 

Datainsamling/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Hög 

Medel 

Låg 

Arnaert et al. 

2008 

Kanada 

5 Sjuksköterskor Kvalitativ Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ innehållsanalys 

Bygga upp en 

relation till de 

närstående samt 

informera dem. 

Medel 

Engström et al. 

2007 

Sverige 

24 

Sjuksköterskor 

Kvalitativ Diskussionsgrupp/ 

Tematisk innehållsanalys 

De närstående var 

viktiga och gjorde 

vården individuell. 

Det saknades ett 

forum för reflektion 

och diskussion. 

 

Hög 

Hardicre 

2003 

Storbrittanien 

9 Sjuksköterskor Kvalitativ Ostrukuterade intervjuer/ 

Tematisk innehållsanalys 

De fick en nära 

relation till de 

närstående. De 

upplevde 

svårigheter med 

dem. Det var jobbigt 

att delge dåliga 

besked. Arbeta för 

att stödja de 

närstående 

 

Hög 

Main 

2002 

Storbrittanien 

18 Vårdpersonal 

 

Kvalitativ Focus group diskussions/ 

Tematisk analys 

Sjuksköterskorna 

kände sig illa 

rustade för att ge 

stöd till de 

närstående när en 

patient är döende. 

 

 

Hög 

Namasivayam et 

al. 

2005 

Australien 

7 Sjuksköterskor Kvalitativ Djupa ostruktuerade 

Intervjuer/ 

Innehållsanalys 

 

Att möta närstående 

var en vacker 

upplevelse, man fick 

hantera starka 

känslor. Arbeta 

tillsammans och ge 

stöd och hjälp. 

 

 

Hög 
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Forts. Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=11) 

Författare 

År 

Land 

Deltagare Typ av 

studie 

Metod 

Datainsamling/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Hög 

Medel 

Låg 

Pavlish et al. 

2009 

USA 

33 

Sjuksköterskor 

Kvalitativ Semi strukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ innehållsanalys 

Informera och 

förbereda patient 

och närstående. Att 

ge fysiskt, 

emotionellt och 

andligt tröst och 

stöd. Vara ärlig och 

säga sanningen. 

 

Medel 

Stayt 

2007 

Storbrittanien 

12 

Sjuksköterskor 

Kvalitativ Ostrukuterade intervjuer/ 

Kvalitativ innehållsanalys 

Sjuksköterskorna 

visade brist på 

förtroende och hade 

konflikter mellan 

deras yrkesmässiga 

och personliga jag. 

 

Hög 

Stayt 

2008 

Storbrittanien 

12 

Sjuksköterskor 

Kvalitativ Ostrukuterade intervjuer/ 

Kvalitativ innehållsanalys 

Skapa förtroende 

och ge information, 

empati samt närhet. 

 

Hög 

Wallerstedt et al. 

2007 

Sverige 

9 Sjuksköterskor Kvalitativ Intervjuer/ 

Kvalitativ innehållsanalys 

 

Det var 

tillfredsställande att 

ha kontakt med 

närstående. De var i 

behov av mer tid 

och stöd utifrån. Att 

kunna diskutera med 

andra. 

 

Hög 

Zaforteza et al. 

2004 

Spanien 

14 

Sjuksköterskor 

Kvalitativ Deltagande observation & 

djupa intervjuer/ 

Innehållsanalys 

Sjuksköterskorna 

trodde att 

information lindrade 

de närståendes 

bekymmer, men 

undvek konflikter 

med läkare genom 

att låta läkaren 

informera. 

 

Hög 

Ågård et al. 

2009 

Danmark 

 

68 

Sjuksköterskor 

Kvantitativ Enkätundersökning/ 

Descriptive statistics 

Sjuksköterskors 

upplevelse av 

samverkan med 

närstående var 

positiv. Skillnader 

fanns när närstående 

ska involveras i 

vårdverksamheten. 

 

Hög 
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Analys 

Vi har analyserat resultaten genom kvalitativ innehållsanalys, inspirerad av Graneheim och 

Lundman (2004). Syftet med att använda sig av kvalitativ innehållsanalys är att försöka 

förklara och beskriva olika fenomen. Kvalitativ innehållsanalys är en metod där analys sker 

utav skriftlig, visuell eller muntlig kommunikation. 

 

Proceduren inleddes med att artiklarna lästes igenom för att få en överblick och förståelse av 

vad innehållet handlade om. Därefter togs textenheter ut från resultaten i artiklarna, som 

svarade mot syftet. De uttagna textenheterna, som var 223 stycken, översattes från engelska 

till svenska och kondenserades därefter. Kondensering innebär att textenheterna kortas ned 

och sammanfattas, men samtidigt behåller innehållet. Vi var noga med att hålla oss textnära 

för att bevara kärnan i textenheterna. Textenheterna kondenserades ytterligare en gång. De 

färdiga textenheterna delades sedan in i koder som delade en gemensam nämnare. Därefter 

sammanfördes textenheter, som liknade varandra och som delade betydelse, till en och samma 

kategori. Kategoriseringen gjordes i 6 steg tills det att fyra kategorier återstod. Burnard (1991) 

rekommenderar att proceduren bör göras i flera steg för att kategorierna ska bli hållbara. 

Sedan gick vi tillbaka i leden för att säkerställa att kategorierna speglade innehållet. 

 

Resultat  

Vårt resultat baseras på 11 vetenskapliga artiklar, dessa analyserades och resulterade i 4 

slutkategorier (Se tabell 4). Varje kategori redovisas i löpande text samt illustreras med ett 

eller flera citat. 

 

Tabell 4 Översikt av slutliga kategorier (n=4) 

Kategorier 

Känna krav och otillräcklighet 

Känna svårighet att delge information 

Skapa en relation 

Ge stöd och ta emot hjälp 
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Känna krav och otillräcklighet 

Att vårda närstående beskrevs som svårt och krävande, sjuksköterskor beskrev att det var 

svårare att ta hand om närstående än patienter eftersom de visste vad de skulle göra med 

patienter men inte hur de skulle hantera närstående (Namasivayam, Orb & O’Connor, 2005). 

 

I studier (Namasivayam, Orb & O’Connor, 2005; Stayt, 2007) beskrev sjuksköterskor att 

närstående upplevdes krävande och känslomässigt utsugande och att sjuksköterskor blev 

utmattade av att vara runt dem. Sjuksköterskor beskrev att det värsta var att bevittna den 

känslomässiga upprördheten och den situation närstående befann sig i (Namasivayam, Orb & 

O’Connor, 2005). I studier (Stayt, 2007; Stayt, 2009) beskrev sjuksköterskor att närstående 

kunde vara överväldigande och intensiva. Sjuksköterskor beskrev att intensiv kontakt med 

närstående kunde leda till fatigue, som gjorde att de kände sig kvävda och var i behov av en 

paus från dem (Hardicre, 2003; Stayt, 2007). Sjuksköterskor tog avstånd från närstående för 

att kunna behålla kontrollen över vårdrelationen (Stayt, 2009). Det ville lösgöra sig och 

upplevde sig mycket friare utan närstående (Stayt, 2007; Ågård & Terkildsen Maindal, 2009). 

I studier (Hardicre, 2003; Sayt, 2009; Stayt, 2007) framkom att sjuksköterskor använde sig av 

olika strategier för att distansera sig och minska det känslomässiga engagemanget. De 

använde sig av slutna frågor, ledande frågor och direkta uttalanden som gjorde att 

kommunikationen blev begränsad. 

 

I Namasivayam, Orb och O’Connor (2005) och Stayts (2007) studie framkom att 

sjuksköterskor upplevde otillräcklighet då de inte hade den färdighet och kunskap som 

behövdes för att kunna hantera de närstående och kunna uppfylla behoven vid sorgearbete på 

rätt sätt, och där av inte klara av mötet. De visste inte hur de närstående skulle behandlas när 

patienten var döende och att det inte var lätt att prata om död och döende, eftersom de som 

sjuksköterskor inte var tillräckligt förbereda (Main, 2002; Hardicre, 2003). 

 

Sjuksköterskor led av att inte kunna göra saker och ting bättre för närstående. De upplevde att 

närstående var i en fruktansvärt påfrestande situation och de ansåg det viktigt att närstående 

skulle få glömma för en stund (Hardicre, 2003; Engström & Söderberg, 2007). Sjuksköterskor 

kände att de inte kunde ge något mer och känslor som maktlöshet och otillräcklighet kom 

fram (Hardicre, 2003; Stayt, 2007). Sjuksköterskor satte själva ofta upp omöjligt höga krav på 

vården, som de väntade sig att uppfylla. De förväntade sig att vara supersjuksköterskor och 

kunna utföra underverksarbete (Satyt, 2007). Även vissa närstående tycktes förvänta sig 
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mycket utav dem (Stayt, 2009). Utifrån de höga kraven och förväntningar som låg på dem så 

kände de en otillräcklighet (Hardicre, 2003). Sjuksköterskor föreslog att en kurator eller 

sjukhuspräst kunde ta hand om djupare diskussioner med närstående, eller att det skulle finnas 

en sjuksköterska som tog hand om patienten och en annan som tog hand om de närstående. De 

kände att de var i behov av stöd utifrån vid hanteringen av närstående eller någon form av 

möte eller forum där de kunde diskutera erfarenheter och upplevelser kring de närstående, 

eftersom att de många gånger frågade sig själva när de kom hem om de hade kunnat göra 

någonting mer (Engström & Söderberg, 2007).  

 

“It‟s so shocking and terrible for all the close relatives who arrive here, nothing 

worse can happen to anyone, and we are in this situation continually. I think what 

you were saying about a forum for us is important, because many times you arrive 

home thinking: Could I‟ve done anything more or: What shall we do? When they 

[close relatives] are in such a state of shock that you cannot use words to 

explain” (Engström & Söderberg, 2007, p.1656) 

 

Att ständigt slitas mellan att vårda patienter och uppmärksamma närstående upplevde 

sjuksköterskor som någonting påfrestande vilket gav en känsla av otillräcklighet. Den känslan 

uppkom även när de inte hade tid till att tillgodose närståendes behov (Stayt, 2007; 

Namasivayam, Orb, O`Connor, 2005; Engström & Söderberg). Vissa gånger upplevde 

sjuksköterskor närstående som ett hinder, speciellt i situationer där patienter var i stort behov 

av vård. Att vara tvungen att spendera all tid med närstående upptog tid som patienter 

egentligen var i behov av (Stayt, 2007). Det framkom i studier (Stayt, 2009; Namasivayam, 

Orb, O`Connor, 2005) att sjuksköterskor var medvetna om närståendes behov av 

uppmärksamhet men att de ibland ville ha ensamtid med patienten. Sjuksköterskor föreslog att 

de skulle anställa mer personal eller minska antalet vårdplatser då det skulle kunna leda till 

mer tid för närstående (Namasivayam, Orb, O`Connor, 2005). 

 

Känna svårigheter att delge information 

Sjusköterskor beskrev att det var väldigt viktigt att ge information (Engström & Söderberg, 

2007). De upplevde att tydlig information fungerade lugnande för närstående. De upplevde att 

närstående uppskattade och kände sig nöjda när sjuksköterskor förklarade saker för dem 

(Zaforteza, Gastaldo, De Pedro, Sánchez-Cuenca & Lastra, 2004). De kände dock att de inte 

borde vara den enda källan till information medan en del upplevde att de inte borde behöva 

informera alls (Zaforteza et.al, 2004). Sjuksköterskor upplevde ibland att närstående hade 

svårt att förstå vad som sades och att de då var lättare för dem att misstolka informationen 
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vilket kunde generera falska förhoppningar (Zaforteza et.al, 2004). Vissa sjuksköterskor 

begränsade samtalen till att enbart ge praktisk information eller bara tala om vad de 

närstående behövde veta (Stayt, 2009; Hardicre, 2003). 

 

“The family really like it when you go in and explain to them, „„Ah, well today 

he/she has done this and has done that and has improved in this!‟‟ You spend just 

5 min with them in there, and you explain to them, „„He/she has said this and that 

and has told me he/she has a grandchild and he/she has explained to me ...‟‟ 

(Zaforteza et.al, 2006, p.139) 

 

Sjuksköterskor upplevde att närstående hade lättare för att kommunicera med dem än med 

läkare, de ville hellre ha kommunikationen med sjuksköterskor (Zarforteza, et.al, 2004). De 

kände sig obekväma när närstående berättade intima saker och när de kände sig obekväma 

undvek sjuksköterskor de närstående (Stayt, 2009; Namasivayam, Orb & O´Connor, 2005). 

I studier (Stayt, 2007; Stayt, 2009) beskrev sjuksköterskor att de visste om att närstående 

skulle ha massor av frågor och när de var i tjänst var de för det mesta beredda att svara på 

dessa frågor. Ibland kände dock sjuksköterskor nervositet eller rädsla inför, att inte kunna 

svara på de närståendes frågor, att säga fel saker eller använda sig av fel språk (Stayt, 2007; 

Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskor upplevde att närstående tyckte att de skulle 

veta allt men ibland kunde de inte svara på deras frågor (Hardicre, 2003). De upplevde obehag 

i samband med att delge dåliga besked och kände att de ibland fick lämna besked som 

egentligen skulle ges från läkaren (Stayt, 2009; Engström & Söderberg, 2007), vilket de inte 

tyckte var deras uppgift (Stayt, 2009). 

 

I studier (Wallerstedt & Wainwright, 2008; Engström & Söderberg, 2007) upplevde vissa 

sjuksköterskor att de inte visste om sanningen skulle sägas till närstående medan andra tyckte 

det var viktigt att berätta sanningen för dem. De upplevde det svårt att vara sanningsenliga när 

läkaren bytte behandling utan förklaring och kände ibland att de ljög om de inte informerade 

dem alls. De kände att de ville närvara när läkaren talade med de närstående eftersom de 

upplevde det som viktigt att ge samma information som läkaren och att de saknade kunskap 

om vilken information som läkaren gav till de närstående (Engström & Söderberg, 2007;  

Zaforteza et.al, 2004). Sjuksköterskor kände sig inte tränade i att informera närstående eller 

tillräckligt utbildade för att delge dåliga besked. De tyckte att de borde finnas någon form av 

utbildning i att ge svåra besked och möta närstående som förlorat någon (Zaforteza et. Al, 

2004; Hardicre, 2003; Stayt, 2007). 
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Skapa en relation 

Utifrån studierna av Hardicre, 2003; Namasivayam, Orb och O’connor, 2005; Stayt, 2009 

framkom att sjuksköterskor upplevde resan de gjorde med de närstående som något vackert, 

de gick igenom förloppet tillsammans och delade de närståendes smärtsamma upplevelse. 

Sjuksköterskor skapade en nära relation till de närstående och kände sig som en del av 

familjen (Namasivayam, Orb & O’connor, 2005; Stayt, 2009). Studier (Namasivayam, Orb & 

O’connor, 2005; Stayt, 2007) visade att banden blev starkare till de närstående om 

sjuksköterskor umgicks och involverade sig personligen i deras relation.  

 

”I felt I really shared in their (families) painful experience. It will always stay 

with me because when he died it was just devastating, so sudden. I felt really close 

to the family because I had been there since the moment he was admitted to the 

moment he died. I´d been there through it all and really felt as though I was going 

through it with them.” (Stayt, 2009, p.1270) 

 

En studie (Engström & Söderberg, 2007) visar att sjuksköterskor med åren övergått till att 

vara allt viktigare med att vårda närstående. Att vårda närstående ansågs som en del i 

sjuksköterskans profession och de kände ett ansvar inför att ta hand om dem (Stayt, 2007; 

Ågård & Terkildsen Maindal, 2009). Interaktionen med närstående beskrevs som nödvändig 

för att kunna bedriva god palliativ vård (Arnaert & Wainwright, 2008). I en studie 

(Wallerstedt & Andershed, 2007) framkom att sjuksköterskor upplevde att mötet med 

närstående var tillfredsställande och gav dem ovärderlig erfarenhet och kunskap, både för sin 

egen skull och till kommande situationer. Sjuksköterskor upplevde att det var trevligt när 

närstående litade på dem och värdesatte deras råd (Stayt. 2007; Stayt, 2009). 

 

“My perception of caring for the family of the terminally ill is that it has been a 

…very rewarding, very satisfying. It is very demanding, quite emotionally 

draining but very, very satisfying” (Namasivayam, Orb & O’connor, 2005, p.173) 

 

Förtroende och relation till närstående var viktigt, och sjuksköterskor upplevde att de fick 

bygga upp en relation under mycket kort tid för att frambringa förtroende. (Stayt, 2007; Stayt, 

2009). Många sjuksköterskor beskrev detta som svårt och tidspressande samt att den höga 

arbetsbelastningen var hämmande faktor i relationen till de närstående (Stayt, 2009; 

Namasivayam, Orb, O`Connor, 2005). I studier av Engström och Söderberg (2007) och 

Hardicre (2003) beskrev sjuksköterskor att de verkligen ville etablera goda relationer och lära 

känna närstående.  
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Ge stöd och ta emot hjälp 

Att ge stöd till närstående var en del av sjuksköterskornas arbete. Stöd gavs bland annat 

genom att lyssna, spendera tid samt trösta och ge närhet till närstående. De fick hjälpa 

närstående med att anpassa sig till det som hände och närstående sökte upp sjuksköterskor för 

tröst och uppmuntran (Main, 2002; Namasivayam, Orb & O’connor, 2005; Stayt, 2007). 

 

Sjuksköterskor upplevde det som en balansgång att vara ett stöd för dels patienter och dels 

närstående (Main, 2002; Engström & Söderberg, 2007). Kunskapen om att ge stöd 

försvårades av sjuksköterskors känsla av frustration och ångest. Sjusköterskor gav allt för att 

vara ett stöd till de närstående vilket upplevdes som en stor stresskälla (Hardicre, 2003; 

Namasivayam, Orb & O’connor, 2005; Stayt, 2009). 

 

“I feel fine most of the time having family around, however, what can be difficult 

is when the family takes over and the patient doesn‟t get a look in. I was once 

supporting this family when that happened. Because the family were so expressive 

and there was so many of them I ended up having to spend all my time supporting 

them when really the patient needed me more” (Stayt, 2007, p.627) 

 

Att förbereda närstående ansåg sjuksköterskor som ett viktigt sätt att ge stöd. Av den 

anledningen försökte de förbereda närstående när de kom till avdelningen för första gången. 

Sjuksköterskor ansåg att de lättare kunde stödja närstående om dessa var bekväma (Engström 

& Söderberg, 2007; Ågård & Terkildsen Maindal, 2009). Sjuksköterskor ville att närstående 

skulle ha ett visst hopp men försökte att inte bekräfta det när hoppet var orealistiskt. När 

sjuksköterskor informerade närstående försökte de medvetet låta hoppfulla för att dämpa 

slaget att patienten kommer att dö (Engström & Söderberg, 2007; Stayt, 2009). 

 

“I felt that I had a lot to go through with her … I had to explain that despite the 

treatment her father was probably going to die anyway and I tried so soften the 

blow a little bit explain that obviously that although the chance of death was 

obviously quite high we would do everything until that point to try and reverse it. I 

felt uncomfortable because I knew the patient was going to die but I was trying to 

sound a little bit hopeful just so soften the blow. I was trying to be honest but felt 

that I couldn´t be so blunt about it.” (Stayt, 2009, p.1271) 

 

Sjuksköterskor tyckte att det var viktigt hur de närstående behandlades (Wallerstedt & 

Andershed, 2007). De ansåg att deras personliga kunskap om närståendes behov var bra och 

att de inte ens tänkte på hur de skulle stödja dem, de bara gjorde det (Wallerstedt & 

Andershed, 2007; Ågård & Terkildsen Maindal, 2009). De fick engagera sig i närståendes 
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psykosociala problem och stödja dem i deras känslor av sorg, ilska och oro (Namasivayam, 

Orb & O’connor, 2005; Ågård & Terkildsen Maindal, 2009). Sjuksköterskor beskrev att det 

var svårt att se närstående gråta och sörja och av den anledningen ville de vara ett stöd för 

dem. De försökte vara starka för närståendes skull men även för dem själva (Engström & 

Söderberg, 2008; Namasivayam, Orb & O’connor, 2005; Stayt, 2007). De tyckte synd om 

närstående och kände att det kunde ha varit dem själv (Stayt, 2009).  

 

De ansåg att närstående var en viktig del i deras arbete och en värdefull informationskälla och 

att deras närvaro kunde leda till att de fick en bättre förståelse för situationen (Ågård & 

Terkildse Maindal, 2009; Engström & Söderberg, 2007). Sjuksköterskor kände att när de lärt 

känna närstående så började de se patienten på ett helt annat sätt, de upplevde att ju mer de 

berättade desto mer såg de kroppen i sängen som en person som gav dem en identitet på 

patienten. Sjuksköterskor uppmuntrade närstående att sitta nära, tala och röra vid patienten 

och betonade att de inte var i vägen (Engström & Söderberg, 2007; Hardicre, 2003). 

 

Närstående kunde vara till hjälp i den direkta vården av patienten och det beskrevs som något 

naturligt (Arnaert & Wainwright, 2008; Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskor 

ansåg att det kunde gynna både patient och närstående om de närstående kunde hjälpa till i 

mindre utvalda vårdaktiviteter (Ågård & Terkildsen Maindal, 2009). Däremot glömde 

sjuksköterskor många gånger att fråga närstående om de ville delta i omvårdnaden och kände 

att detta var något de kunde bli bättre på (Engström & Söderberg, 2007). 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av närstående 

inom palliativ vård. Analysen baserades på 11 vetenskapliga artiklar, dessa analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys och resulterade i fyra kategorier: Känna krav och otillräcklighet; 

Känna svårighet att delge information; Skapa en relation; Ge stöd och ta emot hjälp.  

 

I resultatet i denna litteraturstudie framkom det att sjuksköterskor upplevde det som svårt och 

krävande att ta hand om närstående till patienter. I en studie (Hertzberg, Ekman & Axelsson, 

2003) upplevde sjuksköterskor det krävande och utmanande att möta närstående som klagade 

och ibland upplevdes det som en belastning. En konsekvens av denna belastning var att 

sjuksköterskor inom äldreomsorgen försökte undvika närstående så mycket som möjligt då de 
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närstående upptog tid som de boende egentligen var i behov av. I en studie av Lindhardt, 

Hallberg och Poulsen (2008) undvek sjuksköterskor på en akutavdelning helt eller delvis 

närstående som var krävande. Detta kan härledas till resultatet i denna litteraturstudie där 

sjuksköterskor tog avstånd från närstående som var krävande. Detta kan bero på 

sjuksköterskors osäkerhet, brist på kunskap, känslan av att bli kritiserad och att 

konversationen med närstående var slöseri med tid. Vidare i studien av Lindhardt, Hallberg 

och Poulsen (2008) framkom att hela personalgruppen stödde varandra genom att turas om att 

svara i telefonen när dessa närstående ringde.  

 

I denna litteraturstudie beskrev sjuksköterskor en känsla av otillräcklighet. En känsla av 

otillräcklighet beskrevs även av sjuksköterskor på en rehabiliteringsavdelning i studien av 

Olofsson, Bengtsson och Brink (2003) som uttryckte sig i rädslor inför att inte fungera korrekt 

i stressande situationer, att inte minnas viktig information eller att arbetsuppgifterna skulle bli 

överväldigande. Tidsbristen minskade deras möjligheter att utföra omvårdnad på ett sätt som 

de ansåg lämpligt vilket resulterade i att sjuksköterskor kände sig otillräckliga. Det uppstod 

stressande situationer när de förväntades vara tillgängliga för flera patienter samtidigt. Även 

sjuksköterskor i denna litteraturstudie upplevde det som påfrestande att inte ha den tid som 

patienter och närstående var i behov av. 

 

I denna litteraturstudie framkom att sjuksköterskor upplevde att närstående ibland hade svårt 

att förstå vad som sades och att de lätt misstolkade informationen. I en studie av Attree (2000) 

framkom att närstående upplevde kommunikationssvårigheter mellan dem själva och 

sjuksköterskor. Vilket ledde till att otillräcklig eller bristande information och missförstånd 

uppstod. Hughes, Bryan och Robbins (2005) studie visade det sig att närstående var i behov 

klar och konsekvent information. I studien av Erikson och Lauri (2000) framkom att 

närstående fick mindre information än de ansåg sig vara i behov av och merparten av 

informationen de fick var medicinsk. Närstående fick minst information om deras möjlighet 

att medverka vid omvårdnaden och om patientens alternativa behandlingsmöjligheter. I likhet 

till resultatet i denna litteraturstudie beskrev sjuksköterskor att de många gånger glömde bort 

att fråga närstående om de ville delta i omvårdnaden. 

 

I resultatet i denna litteraturstudie framkom att sjuksköterskor kände sig som en del av 

familjen då de gick igenom förloppet tillsammans. Sjuksköterskor upplevde resan de gjorde 

med närstående som något vackert. I motsats till detta framkom det i en studie av Blomberg 
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och Sahlberg-Blom (2007) att sjuksköterskor beskrev vikten av att inte komma för nära de 

närstående. Detta som ett sätt att hantera svåra situationer. I dessa situationer valde 

sjuksköterskor att distansera sig från närstående för att skydda sig själva. I studien Eggenberg 

och Nelms (2006) framkom att närstående var införstådd med att sjuksköterskans primära 

ansvar var att ta hand om patienten. De ville dock att sjuksköterskan skulle vara där för dem 

också. Närstående talade om interaktionen med sjuksköterskor som något positivt, 

sjuksköterskor var lugnande och ett stöd för dem. Närstående uppskattade när sjuksköterskor 

hade tid att lyssna till dem, kände förståelse för deras situation och gjorde dem delaktiga i 

patientens omvårdnad. Närstående upplevde då att sjuksköterskor gick igenom förloppet 

tillsammans med dem. Detta visar på att sjuksköterskor och närstående delar samma 

upplevelser. 

 

Denna litteraturstudie visade att ge stöd var en viktig del i sjuksköterskors arbete. Det gavs 

genom att lyssna, spendera tid samt ge närhet. I likhet med detta beskrev 

distriktssjuksköterskor i studien av Öhman och Söderberg (2004) att stöd gavs genom att 

lyssna och skapa förståelse och genom att bevara närheten till närstående trots svårigheter. I 

studien av Erikson och Lauri (2000) upplevde närstående att emotionellt stöd var viktigt. I 

likhet med resultatet i denna litteraturstudie beskriver sjuksköterskor att de stöttade närstående 

i deras känslor av sorg, ilska och oro. Vidare i resultatet i denna litteraturstudie framkom att 

sjuksköterskor försökte få närstående att känna sig delaktiga genom att uppmuntra dem att 

delta i omvårdnadsarbetet. I likhet till detta framkom i studien av Johansson, Fridlund och 

Hildingh (2005) att sjuksköterskor stöttade närstående genom att erbjuda dem utbyte av 

information och tankar om patientens tillstånd samt få närstående att känna ett visst ansvar 

och delaktighet i patientens vård. Dock visade det sig i studien Erikson och Lauri (2000) att 

sjukvårdspersonal väldigt sällan eller aldrig frågade närstående om de ville prata om sina 

känslor och upplevelser. Närstående kände trygghet och stöd när sjuksköterskor visade ansvar 

och upprätthöll säkerheten i vården av patienten. Närstående återfick oftast kontroll över 

situationen när de fick vara med i omvårdnaden (Johansson, Fridlund & Hildingh, 2005). I 

likhet till detta beskrev sjuksköterskor i denna litteraturstudie att de kunde bli bättre på att 

göra närstående delaktiga i omvårdnaden.  
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Intervention 

I studien av Henriksson och Andershed (2007) beskrev närstående att genom att upprätta 

stödgrupper för dem, kunde de möta andra i samma situation, få information samt diskutera 

deras personliga frågor och funderingar med professionella sjuksköterskor. 

Stödgrupperna gav närstående en möjlighet att jämföra och identifiera sig med andra i samma 

situation, vilket hjälpte dem att hantera sin egen situation. Att ta del av andra deltagares 

erfarenheter uppfattades inte som någon börda utan bekräftade istället deras egen sorg. Många 

närstående beskrev att det gav dem ett tillfälle till reflektion och att finna de positiva 

aspekterna av deras situation. Många fann tillfredsställelse i att kunna ge andra i gruppen stöd. 

Vidare beskriver Henriksson och Andershed (2007) att mötena upplevdes som ett 

känslomässigt stöd för närstående och gav en möjlighet att återhämta sig i en lugn och 

harmonisk miljö, mötena i sig kändes som en fristad och gav tid för vila. Närstående upplevde 

att det gav dem tillgång till relevant information och behövde på så vis inte lägga ned tid och 

energi på att leta efter det. Närstående såg stödgruppen som ett forum enbart för dem, där de 

kunde ha öppna samtal om tankar, oro och rädslor. Det var vilsamt och tryggt att umgås med 

andra som förstod deras situation, och närstående uttryckte glädje inför mötena. I studien av 

Valente (2006) framkom att stödgrupper används för att hjälpa patienter och närstående att 

förstå att de inte är ensamma om sina problem. Fördelarna är att de kan hjälpa och stödja 

andra i samma situationer. Stödgrupper kan vara ett användbart och en kostnadseffektiv 

metod för att hjälpa deltagarna att finna nya copingstrategier, få ny kunskap om sjukdomen 

och socialt stöd. Sjuksköterskans uppgift som ledare av stödgrupper är att hjälpa deltagare att 

reflektera över deras situation och sedan uppmuntra och stödja dem i deras utveckling. Vidare 

i studien framkom det att ledandet av stödgrupper kan vara mycket givande och 

tillfredsställande för sjuksköterskor. Sjuksköterskor bör främja stödgrupper som en viktig del 

i omvårdnaden (Valente, 2006). 

 

Detta tyder på att upprättandet av stödgrupper underlättar både för sjuksköterskor och 

närstående. Stödgrupperna visade sig täcka in alla områden som var bristfälliga. Ett sätt för 

implementering av denna intervention kan vara att sammanföra flera närstående i samma 

situation. Att träffas i en timme, en gång i veckan för att gemensamt diskutera och reflektera 

sina tankar och funderingar. Varje möte kan ha ett speciellt tema där en expert inom området 

bjuds in. 
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Metoddiskussion 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats inspirerad av 

Graneheim och Lundman (2003) när vi analyserat litteraturen i vår studie. Enligt Holloway 

och Wheeler (2010, s.298-299) kan tillförlitligheten i en kvalitativ studie styrkas genom 

följande komponenter; trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet, bekräftelsebarhet. 

 

Trovärdighet, i en kvalitativ studie, avser i vilken utsträckning resultatet från en studie är 

tillförlitligt. Att återspegla syftet med forskningen och den sociala verkligheten för deltagarna 

på ett korrekt sätt är ett sätt att påvisa trovärdighet. Forskaren kan styrka trovärdigheten 

genom att föra tillbaka resultatet till deltagarna och där jämföra om det är likvärdigt med 

deras upplevelse (Holloway & Wheeler, 2010, s.300). Enligt Holloway och Wheeler (2010, 

s.325) kan trovärdigheten i resultatet styrkas genom att använda ett citat som intygar på 

äktheten av upplevelserna, detta är något som använts i resultatet. Vidare styrks 

trovärdigheten i studien genom att vara textnära och behålla kärnan under analysprocessen.  

Studiens resultat styrks även genom att gå tillbaka till ursprungsstudierna vid behov för att 

förstå kontexten. Under analysprocessen åsidosattes våra egna värderingar för att inte tolka 

resultatet på förhand. 

 

Enligt Holloway och Wheeler (2010, s.302) kan pålitligheten i studiens resultat stärkas genom 

att det är metodiskt och korrekt. Författarna (2010, s.303) menar att läsarna skall kunna 

värdera lämpligheten i analysen genom att följa den beslutsprocess som forskaren har använt 

sig av. Pålitligheten i denna litteraturstudie styrks genom redovisad litteratursökning (tabell 1) 

och kvalitetsgranskning (tabell 2) på ett metodiskt sätt. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt 

granskningsprotokoll av Willman et al. (2006). Artiklar som fick betyg medel och hög valdes 

ut. Artiklar med lågt kvalitetsvärde exkluderades. 

 

Med begreppet överförbarhet menas att resultatet i ett sammanhang kan överföras till liknande 

situationer eller deltagare. Kunskaper som förvärvats i ett sammanhang kommer att vara av 

relevans i ett annat, de som utför samma forskning i ett annat sammanhang kommer att kunna 

tillämpa begrepp som ursprungligen utvecklats av andra forskare (Holloway & Wheeler, 

2010, s.303). Generellt är kvalitativa studier inte ute efter att generalisera sitt resultat. 

Eftersom kvalitativa studier bygger på personers individuella och subjektiva upplevelser. 

Efter att vi analyserat 11 vetenskapliga artiklar framkom att flertal sjuksköterskor delade 
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liknande upplevelser. Av den anledningen anser vi att resultatet i vår litteraturstudie har en 

viss överförbarhet. 

 

Enligt Holloway och Wheeler (2010, s.303) råder bekräftelsebarhet när läsaren kan spåra data 

till dess originalkälla. Forskaren ska vara objektiv och resultatet och slutsatserna skall utgå 

från syftet och inte forskarens tidigare antagande och förutfattade meningar (2010, s.303). En 

eventuell tolkning kan uppstå när textenheterna översattes från engelska till svenska, det bör 

finnas i åtanke. En fördel var att vi var två författare som gjorde översättningen. Eftersom 

litteraturstudien analyserats med manifest ansats så lämnas lite utrymme för tolkningar, ökar 

bekräftelsebarheten.  

  

Slutsats 

I denna litteraturstudie framkom att sjuksköterskor upplevde närstående som krävande och 

svåra att bemöta. De upplevde närstående som känslomässigt utsugande och blev utmattade 

av att vara runt i kring dem. Det har visat sig att även sjuksköterskor inom andra vårdmiljöer 

upplevt närstående som krävande. Detta föranledde att sjuksköterskor drog sig undan och 

undvek närstående. Inom palliativ vård är närstående en central del vid vårdandet av patienter. 

Med anledning av detta anser vi att interaktionen med närstående är en oerhörd stor del av 

sjuksköterskans ansvar. I resultatet till denna litteraturstudie framkom att det finns brister i 

interaktionen mellan sjuksköterskor och närstående, ofta beroende på bristande kompetens 

och erfarenhet hos sjuksköterskor. Genom denna litteraturstudie kan dessa brister 

uppmärksammas och sjuksköterskor kan få en inblick i hur närståendes behov kan tillgodoses. 

Det kan även ge nyutexaminerade sjuksköterskor en inblick i hur andra sjuksköterskor 

upplever mötet med närstående.  

 

Vi har uppmärksammat att forskning om sjuksköterskors upplevelser av närstående inom 

palliativ vård är begränsad. Av den anledningen anser vi att forskning inom området bör 

uppmuntras. 
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