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Abstrakt 
Att vara närstående till någon som vårdas i livets slut kan vara mycket påfrestande. 

I sjuksköterskans roll ingår det att stödja de närstående och det är viktigt att ha 

kunskaper och förståelse för hur dessa situationer kan upplevas. Syftet med denna 

litteraturstudie var därför att beskriva närståendes upplevelser av den anhöriges 

vård i livets slut på särskilt boende. Författarna analyserade elva kvalitativa 

vetenskapliga studier med manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i tre 

kategorier: Att min anhörige får god omvårdnad som bevarar personens rutiner och 

önskningar; Att någon ser mig och ger mig stöd; Att någon berättar för mig. 

Resultatet visade att närstående tyckte att omvårdnaden var viktig och att den 

utformades på ett sätt som bevarade den anhöriges rutiner och dess önskningar. 

Närstående hade behovet av emotionellt stöd och bra relationer med personalen. 

Närstående uttryckte även ett stort behov av att få information om dödsprocessen. 

Slutligen kan författarna konstatera att närstående vill ha mer information och 

kunskap om döden och hur den uttrycker sig samt de närstående upplevde det som 

viktigt att bevara den sjukes rutiner och upprätthålla dess önskningar i så lång 

utsträckning som möjligt. Närstående ville ha goda relationer och stöd av 

personalen. 

 

Nyckelord: Vård i livets slut, närstående, upplevelser, särskilt boende, kvalitativ, 

litteraturstudie, omvårdnad. 
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När en person i familjen blir allvarligt sjuk kan rollerna bli omfördelade. Rollen som 

närstående till en person som vårdas i livets slut kan vara väldigt stor och omtumlande, då den 

involverar både delaktighet i vården samtidigt som de närstående själva behöver stöd. 

Dessutom tyngs de ofta av många praktiska problem som uppkommer när en anhörig står 

inför döden (Andershed & Ternestedt, 2001). När det talas om personers närstående och 

anhöriga har de enligt Socialstyrelsens termbank (Socialstyrelsen.iterm.se) olika definitioner. 

En anhörig är en person inom familjen eller en nära släkting medan definitionen på en 

närstående avser en person som den enskilda individen har en nära relation till. I den här 

litteraturstudien kommer ordet anhörig användas till den personen som vårdas i livets slut och 

ordet närstående syftar till de personer som är närstående till den som vårdas i livets slut, 

vilket kan involvera både familjemedlemmar och till exempel nära vänner. 

 

Kaarbø (2011) visade i sin studie att människor blir allt äldre då de lever längre, vilket kan 

innebära ett ökat vårdbehov för äldre människor. De är då i mer behov av hjälp och stöd i sitt 

dagliga liv, vilket slutligen kan resultera i att en flytt till ett särskilt boende där det finns 

bemanning dygnet runt blir nödvändigt. I Studien av Bramble, Movle och McAllister (2009) 

framkom det att närstående upplevde att beslutet att flytta den anhörige till ett särskilt boende 

ofta kändes som mycket svårt eftersom de närstående inte visste om de tagit rätt beslut. 

Närstående som vårdade den anhörige hemma behövde många gånger hjälp och stöd i takt 

med att sjukdomen fortskred, och då var ett särskilt boende ett alternativ som många valde. 

Studier (Bramble et al., 2009; Strang, Koop, Dupuis-Blanchard, Nordstrom & Thompson, 

2005) har visat att det kan vara utmanande för närstående att se någon annan främmande 

person ta hand om och vårda den anhörige eftersom det tidigare var den närstående som tog 

hand om vården. Att lämna sin familjemedlem på ett särskilt boende skapade oro hos de 

närstående. Oron kunde bestå i huruvida beslutet var rätt eller inte, och om den anhörige får 

rätt vård. Även känslor som skuld, förlust och sorg framkom hos de närstående. Samtidigt 

upplevde de närstående en trygghet när den anhörige hade tillgång till vård dygnet runt. För 

att förbättra livskvaliteten för de närstående ska de få stöd under sjukdomstiden (Werkander-

Harstäde & Andershed, 2004).  

 

World Health Organization:s (WHO) definition av palliativ vård är baserad på fyra 

hörnstenar: Symtomkontroll; relationer/kommunikation; teamarbete; samt stöd till närstående. 

Irving (2014) betonar att de närstående spelar en viktig roll inom den palliativa vården. 

Andershed och Ternestedt (2001) menar att för att närstående ska kunna känna sig delaktiga 
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är det viktigt att de får vara, vilket innebär att få vara vid den sjukes sida och vara delaktig på 

ett djupare plan, samt att göra, där praktisk hjälp i vården runt den sjuke är viktigt för att de 

närstående ska känna sig delaktig. Närstående kan också hjälpa till att minska missförstånd 

som kan uppstå och skapa lidande hos den som vårdas. De närstående kan till exempel ge 

information om hur patienten vill ha det i livets slut, men också om patientens personlighet 

och andra saker som kan vara väsentliga i detta skede. Enligt Kaarbø (2011) vill anhöriga vara 

delaktig i vården för deras närstående för att den bästa vården ska anammas. 

 

Inom palliativ vård är det livskvaliteten hos personen som är i fokus och inte döden. Det finns 

dock även andra faktorer än livskvaliteten som det är fokus på såsom att lindra symptom som 

personen har som exempelvis ångest och smärta, och att skapa en miljö som personen känner 

sig tillfredställd med (Cannaerts, de Casterle & Grypdonck, 2004). Enligt WHO (2014) 

handlar palliativ vård om människor där personen inte längre svarar på botande behandling 

men som har ett stort behov av omvårdnad och hjälp med hela sin allmän dagliga livsföring 

(ADL). En person som har en palliativ diagnos har rätt till att få adekvat symtomlindring och 

att få hjälp och stöd med de psykologiska och sociala problem som kan uppkomma. 

 

Palliativ vård brukar delas in i två faser, den tidiga respektive den sena fasen. Den tidiga fasen 

kan tidsmässigt pågå under en längre period medan den sena fasen oftast handlar om dagar, 

veckor och upp till någon månad och benämns då ofta som vård i livets slutskede (SOU 

2001:6, 2004). För att avgränsa de olika faserna brukar en brytpunkt mellan faserna ske, vilket 

innebär att den medicinska behandlingen för att kontrollera sjukdomen avvecklas och det är 

läkaren som tar det beslutet som diskuteras med den sjuke personen och de närstående. Fokus 

i den tidiga fasen handlar om att skapa livskvalitet och lindra lidande genom att ha behandling 

som kontrollerar sjukdomen och symtomen och inte behandling som är botande, detta ska ge 

personen möjlighet till att leva ett mer aktivt liv. Även i senare fasen är vårdens fokus att 

lindra lidande och förbättra livskvaliteten med syfte att varken förkorta eller förlänga livet och 

målet är att lindra symtom som exempelvis smärta och ångest (Dalgaard, Thorsell & Delmer, 

2010). Denna litteraturstudie kommer behandla vård i den sena palliativa fasen, som kommer 

att benämnas vård i livets slut. 

 

Werkander-Harstäde och Andershed (2004) visade att personer som vårdades i livets slut 

upplevde att god vård i livets slut kännetecknades av säkerhet, delaktighet och tillit. För att 

personen skulle uppleva säkerhet var det viktigt med kontinuitet i vården och att personalen 
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hade rätt kompetens. Delaktighet handlade om att få möjlighet till att diskutera sin vård, få 

ställa frågor samt kunna diskutera alternativ vård. De som vårdades i livets slut ville även 

känna tillit till vårdpersonalen där de kunde lita på personalens omdöme och till den vård som 

gavs (Werkander-Harstäde & Andershed, 2004). Detta stämmer överens med Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763, 2 §) som framhåller att all vård ska utföras med respekt 

för personen och främja självbestämmande och integritet. Lagen säger också att personen ska 

garanteras kontinuitet och säkerhet i vården som utförs. 

 

Vad som kännetecknas som en värdig död är individuellt. I en studie (De Jong & Clarke, 

2009) framkom det dock att det finns vissa gemensamma faktorer hos dem som vårdats i 

livets slutskede. De personerna som hade vårdats i livets slut betonade vikten av att inte 

behöva dö ensam och att få vara fri från smärta och lidande. En värdig död kännetecknades 

även av att dödsögonblicket skedde lugnt och stillsamt då det annars upplevdes som att det 

blev mer påfrestande för de närstående. Det var även viktigt för deltagarna att känna att de 

“levt livet”. Barnard, Hollingum och Hartfiel (2006) visade att det kan vara en utmaning att 

kunna erbjuda en god vård i livets slut då det kräver personal som har utbildning för just 

denna del av sjukdomsförloppet. Som sjuksköterska inom palliativ vård är det viktigt att se till 

att den sjuke får bibehålla självständigheten och kontrollen över sitt eget liv. Detta gör det 

nödvändigt att förstå den sjukes behov genom god kommunikation och en vilja att tillmötesgå 

de olika behoven. I en studie (Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt & Häggström, 2010) 

framkom det att sjuksköterskor upplevde teamsamarbetet som en viktig del i livet slutskede, 

där tillit och gemensamma värderingar var viktiga för ett bra vårdklimat. Som sjuksköterska 

är relationsskapandet med den sjuke och personens närstående en viktig del i den palliativa 

vården där hela familjen ses som en helhet (Barnard et al., 2006; Iranmanesh et al., 2010). 

 

Sammanfattningsvis visade denna introduktion att det kan vara mycket påfrestande både för 

den anhörige och hans eller hennes närstående att bli svårt sjuk och vårdas i livets slut. Att 

vara närstående till en person som vårdas i livets slut är en komplicerad situation som har en 

stor inverkan på livet hos de närstående. De närstående har dock stor betydelse för den som 

vårdas i livets slut. Närstående kan uppleva många komplexa upplevelser och situationer då 

de har en person som de har en nära relation med som vårdas i livets slut på ett särskilt boende 

och det är därför av stor vikt att belysa deras upplevelser. Sjuksköterskor har en viktig roll i 

att stödja de närstående vid livets slut hos de personer som bor på särskilda boenden. För att 

som sjuksköterska kunna stödja de närstående är det viktigt att få en fördjupad kunskap om 
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deras upplevelser och behov. Syftet med denna litteraturstudie var därför att beskriva 

närståendes upplevelser av anhörigs vård i livets slut på särskilt boende. 

 

Metod 

För att beskriva de närståendes inifrånperspektiv om dess upplevelser av anhörigs vård valdes 

ett kvalitativt tillvägagångssätt eftersom den kvalitativa ansatsen beskriver människors 

upplevelser och känslor i den värld de lever i (Holloway & Wheeler, 2010, s. 3). För att 

sammanställa de beskriva upplevelserna av närståendes upplevelser genomfördes en 

litteraturstudie som enligt Polit och Beck (2008, s 124) beskrivs som en sammanfattning av 

evidensbaserad kunskap på en forskningsfråga. 

 

Litteratursökningen 

Sökning av litteratur till denna studie har gjorts systematiskt i de bibliografiska databaserna 

CINAHL, PubMed, AMED och ProQuest. Där de utvalda artiklarna kommer från CINAHL 

och PubMed. Sökorden som använts är nursing home, residential home, long-term care, end 

of life care, palliative care, family, family attitudes och qualitative. Även relative, next of kin 

och spouse användes som sökord. Sökorden relative, spouse och next of kin söktes med 

trunkering som markerades med *. I Tabell 1 framgår vilka sökord som används och i vilka 

kombinationer samt antalet utvalda artiklar. Först gjordes en pilotsökning för att undersöka 

kunskapsläget samt för att få fram relevanta sökord (jfr. Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, 

s. 61). Inga artiklar från AMED och ProQuest inkluderades då det inte framkom någon ny 

artikel som svarade på syftet, vilket indikerar att datamättnad hade uppnåtts. Sökorden som 

användes kombinerades med de booleska sökoperatorerna AND och OR, AND användes för 

att begränsa sökningen och OR användes för att vidga sökningen och därmed inte riskera att 

missa litteratur (jfr. Polit & Beck, 2008, s. 98-100). 

 

Inklusionskriterierna var närstående över 18 år, då barns upplevelser inte motsvarade syftet. 

Artiklarna skulle vara peer-rewied och finnas tillgängliga utan kostnad. Endast kvalitativa 

studier och att de skulle vara skriva på svenska, norska eller engelska, då detta var språk som 

författarna behärskar. Exklusionskriterier för sökningen var artiklar som berörde andra 

vårdformer än särskilt boende och artiklar som var äldre än 10 år. Endast artiklar med medel 

och hög kvalitet inkluderades efter kvalitetsgranskningen. I de artiklar som innehöll både 

kvalitativ och kvantitativ data inkluderades bara den kvalitativa datan. Enligt Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011, s. 88) bör sökningen i databaserna kompletteras med en manuell 
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sökning, vilket i detta fall utfördes genom att granska referenslistor. Denna manuella sökning 

resulterade i två artiklar som ingår i analysen. 

Tabell 1. Översikt över litteratursökningen. 

Syftet med sökning: Närståendes upplevelser av vård i livets slutskede på särskilt boende 
PubMed 2014-09-22 Limits: English,  Norwegian, Swedish, Not older than 10 years 

Sökning *) Söktermer Antal 

träffar 

Antal valda 

artiklar 

     

1  

MMT 

Nursing home 22376  

2 MMT Family 121590  

3  Relative* 1002066  

4  Next of kin* 1009  

5  Spouse* 22910  

6 MMT Palliative Care 21433  

7  End of life 59542  

8  Long-term care 87734  

9  Residential care 8663  

10  Family attitudes 65292  

11  Qualitative 136532  

12  1 OR 8 OR 9 111734  

13  6 OR 7 73642  

14  3 OR 4 OR 5 OR 5 

OR 2 OR 10 

 

1170148  

15  12 AND 13 AND 14 AND 11+ LTS* 60  

 16  12 AND 13 AND 14 AND 11 +LTS* 58 5 

CINAHL 2014-09-

22 

    

1 FT Nursing home 26176  

2 FT Residential home 429  

3 FT Long-term care 21875  

4 FT End of life care 5738  

5 FT Palliative care 21553  

6 FT Family* 123828  

7 FT Family attitudes 2064  

8 FT Relative* 6094  

9 FT Next of kin 321  

10 FT Spouse* 7705  
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* MMT – MesH Major Topic i databasen PubMed, CH- CINAHL headings i databasen CINAHL, FT- 

Fritextsökning   
 

Abstraktet lästes noga igenom på de artiklar som verkade svara mot studiens syfte för att 

säkerhetsställa att de uppfyllde inklusionskriterierna. De artiklar som valdes ut för analys 

presenteras i tabell 2. De utvalda artiklarna granskades enligt SBU’s mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser 

(www.sbu.se). Granskningen genomfördes för att säkerhetsställa trovärdigheten i vår 

litteraturstudie. Med hjälp av granskningsprotokollet poängsattes studierna där ett poäng 

avsåg ett positivt svar för studien, noll poäng avsåg ett inadekvat eller negativt svar. Den 

totala poängsumman för varje granskning räknades om till procent, vilket gjorde det lättare att 

jämföra de olika studierna (jfr. Willman et al., 2011, s. 108). För att gradera om artikeln hade 

lågt, medel eller högt kvalitetsvärde användes procentsatserna som riktlinje där lågt värde 

motsvarar 60-69%, medel 70-79% och högt värde 80-100% i enlighet med Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2006, s. 96). Artiklarna granskades individuellt för att sedan gemensamt läsas 

igenom för att säkerhetsställa att granskningarna genomförts likvärdigt. Efter 

kvalitetsgranskningen exkluderades två artiklar då de hade ett för lågt värde. Detta resulterade 

i att totalt elva artiklar slutligen användes i analysen. 

 

 

 

11 FT Qualitative 68180  

12  1 OR 2 OR 3 43070  

13  4 OR 5 24646  

14  6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 131715  

15  11 AND 12 AND 13 AND 14 113  

16  11 AND 12 AND 13 AND 14 + LTS* 95 6 

Antal utvalda artiklar: 11 

Antal artiklar efter genomgång av referenslistor: 2 

Antal artiklar efter kvalitetsgranskning: 11 

Totalt antal artiklar som ingår i analysen: 11 

 

http://www.sbu.se/
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Tabell 2. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=11) 

Art 

nr 

Författare/År/Tidss

krift 

Syfte Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

8 Caron 

Griffith 

Arcand 

 

2005/ Journal of 

applied gerontology 

 

Undersöka 

upplevelsen och 

familjens 

viktigaste faktor 

vid vård i livets 

slut.  

24 närstående. Kvalitativa 

djupinterjuv

er. 

De viktigaste aspekterna 

för familjemedlemmarna 

var kvalitén på 

relationen, missnöjet 

med att ha dålig kontakt 

med personalen, tro och 

värderingar och 

förtroende.  

Hög 

6 Gibson 

Gorman 

 

2010/ International 

journal of palliative 

nursing 

 

Undersöka 

familjemedlemmar

nas tankar om vård 

i livets slut. 

8 närstående. Kvalitativ 

med 

fokusgrupp 

intervjuer. 

Fokus på de aspekter 

som kom fram i 

intervjuerna; påverkan på 

familjen, pågående vård, 

vård i livet slutskede, var 

man ska dö och sörjande. 

 

Medel 

9 Gnaedinger 

Robinson 

McIvor 

Koebel 

 

2012/Canadian 

nursing home 

 

Öka kunskapen 

och förståelse för 

vårdpersonal om 

närståendes 

erfarenheter. 

20 

familjemedle

mmar. 

Kvalitativ 

med 

djupintervju

er. 

Närstående kände sig 

ambivalenta inför 

döendet 

Medel 

7 Goodridge 

Bond  

Cameron 

McKean 

 

2005 /International 

journal of palliative 

nursing 

 

Undersöka 

familjemedlemmar

nas , legitimerade 

sjuksköterskor 

och  medhjälpande 

vårdpersonals 

perspektiv av de 

sista 72 timmarna i 

livet. 

4 familje- 

Medlemmar. 

Kvalitativ 

Semistruktur

erade 

intervjuer. 

Dyspné var mer 

förekommande än 

smärta, personalens 

beteende var viktigt i 

döendeprocessen, 

närståendes oro för att 

den anhörige skulle dö 

ensam och 

familjeutbildning. 

 

Medel 

5 Munn 

Dobbs 

Meier 

Williams 

Biola  

Zimmerman 

 

2008/ The 

gerontologist   

Undersöka 

upplevelsen av 

vård livets slut 

från närstående 

19 

familjemedle

mmar 

Kvalitativa 

fokusgrupp 

intervjuer 

Fem övergripande 

områden upptäcktes; 

Komponenter för en god 

död, hur en normal död 

är, relationen i 

förhållande till vård i 

livets slut, hospice bidrag 

i vård i livets slut och 

närståendes förslag till 

förbättring i vård i livets 

slutskede. 

 

Medel 

2 Shield 

Wetle 

Teno 

Miller 

Welch 

 

2010/Journal of 

palliative medicine 

 

Undersöka 

resultatet av en 

tidigare kvantitativ 

uppföljande 

enkätstudie av 

vård i livets slut 

som fokuserade på 

familjemedlemmar

s upplevelser av 

54 nära 

famlije-

medlemmar/vä

nner 

Kvalitativa 

djupintervju

er via 

telefon.  

Närstående kände 

behovet av att rättfärdiga 

deras döende släkting på 

grund av låga 

förväntningar eller 

erfarenheter av dålig 

kvalité på vården.  

 

Medel 
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vård i livets slut. 

   

3 Shield 

Wetle 

Teno 

Miller 

Welch 

 

2005/American 

geriatrics socielty 

 

Förstå 

vårdpersonal och 

personal på 

äldreboende i 

relation till vård i 

livets slut 

berättade av 

närstående. 

54 

familjemedle

mmar/ nära 

vänner 

Kvalitativ 

med 

telefon 

intervjuer 

Vårdpersonal beaktar 

inte alltid behoven hos 

boende och personalen 

finns inte alltid 

tillgänglig vilket skapar 

extra börda för 

närstående. 

 

Medel 

11 Thompson 

Menec 

Chochinov  

McClement 

 

2008/Journal of 

gerontological 

nursing.  

 

 

 

Utveckla faktorer 

som bidrar till 

tillfredsställelse 

och missnöje med 

vård I livets slut på 

särskilt boende.  

14 närstående. Fokusgrupps

intervjuer. 

Två övergripande teman 

av tillfredställelse av 

vården och ett var 

personalens förmåga att 

känna igen tecken på 

försämring. Det andra 

temat var 

kommunikation och få 

information om den 

sjukes tillstånd och 

vårdplan. De missnöjda 

närstående uttryckte 

känslor av skuld, ilska 

och frustration.  

Hög 

1 Waldrop 

Kusmaul 

 

2011/Journal of 

gerontological social 

work 

 

Undersöka 

närståendes 

upplevelser av att 

ha en anhörig som 

är i livets slut på 

ett äldreboende. 

 

31 närstående Kvalitativ 

studie med 

31 

djupintervju

er med 

närstående 

Identifiering av 

kategorier i leva-dö 

intervallet uttryckt av 

närstående. 

Medel 

4 Wetle  

Shield 

Teno 

Miller 

Welch 

 

 

2005/Gerontologist 

 

Utöka kunskap om 

vård i livet slut 

given via ett 

äldreboende 

berättat av 

familjemedlemmar

. 

54 närstående Uppföljande 

kvalitativa 

intervjuer 

med 

deltagarna 

från en 

studie de 

tidigare 
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Analys 

Litteraturstudien genomfördes med induktiv ansats för beskriva de närståendes 

inifrånperspektiv. Till denna studie har en kvalitativ manifest innehållsanalys utförts i enlighet 

med Graneheim och Lundman (2003). Denna metod är lämplig att använda sig av då 

beskrivning av personers upplevelser inom ett visst ämne är aktuellt. Detta innebar att 

analysen startade med att hitta textenheter i artiklarna som svarade mot denna studies syfte. 

Varje textenhet kodades för att lättare kunna hitta den i originalartikeln. Textenheterna 

översattes till svenska och kondenserades sedan utan att kärnan i dem gick förlorad. 

Kategoriseringen gjordes i flera steg där olika textenheterna jämfördes och kategorier 

skapades genom att de textenheter som hade samma sorts innehåll placerades tillsammans. 

Kategoriseringen fortsatte tills det att analysmättnad uppstått, vilket innebar att textenheterna 

inte längre kunde sammanföras i fler kategorier. Vid den slutliga kategoriseringen passade 

ingen data in i mer än en kategori och ingen data uteslöts på grund av brist på kategori. 

 

Resultat 

Analysen resulterade i tre kategorier. Kategorierna presenteras i tabell 3. 

 

Tabell 3. Översikt över kategorier(n=3) 

 

Att min anhörige får god omvårdnad som bevarar personens rutiner och önskningar 

I studier (Shield, Wetle, Teno, Miller & Welch, 2010; Shield, Wetle, Teno, Miller & Welch, 

2005) beskrev närstående att bra omvårdnad var viktigt, vilket innebar att undersköterskor och 

sjuksköterskor var omtänksam och visade tillgivenhet, kärlek och engagemang för den 

anhörige i sitt vårdande. I studien av Shield et al. (2005) uttryckte en närstående betydelsen av 

att hennes anhörige behandlades som en person och människa. I studien av Shield et al. 

(2005) upplevde närstående att personalen gjorde mer än vad de behövde för att tillmötesgå 

dem och de uppskattade att någon fanns vid personens sida vid dödsögonblicket. Studier 

(Gnaedinger, Robinson, McIvor & Koebel, 2012) beskrev att närstående gav personalen 

mycket beröm för deras sätt att vårda i livets slut. I studierna av Gibson och Gorman (2010) 

och Shield et al. (2005) uppskattade närstående när undersköterskorna och sjuksköterskorna 

Kategorier 

Att min anhörige får god omvårdnad som bevarar personens rutiner och önskningar 

Att någon ser mig och ger mig stöd 

Att någon berättar för mig 



11 

 

tog hänsyn till personen och behöll den anhöriges normala rutiner och de uppskattade även 

när personalen såg personen som en människa. 

 

“They we’re kind and loving and treated my mom like there was no one else in their lives at that moment. They 

were there specifically for her” (Shield et al., 2010, s. 577). 

 

“They treated him like he was a person, a human, and they showed love and affection for him.’’ (Shield et al., 

2005, s. 1655). 

 

I studien av Goodridge, Bond, Cameron och McKean (2005) ansåg närstående att den basala 

omvårdnaden var mest viktig där hantering av vändningar, munvård, inkontinens, hudvård 

och fysiska symptom var centralt. Studien av (Thompson, Menec, Chochinov & McClement, 

2008) visade att närstående tyckte att det var en kamp att den anhörige skulle få vara bra 

smärtlindrad, och för att uppleva en värdig död var de närstående tvungna att kämpa för en 

tillfredsställande medicinering. 

 

I studier (Shield et al., 2005; Shield et al., 2010; Wetle, Shield, Teno, Miller & Welch, 2005) 

uttryckte närstående att de anhöriga inte fick den vård och hjälp med allt de behövde eftersom 

de närstående tyckte att personalen ofta var underbemannade och överarbetade. Närstående 

hade upplevelser av att vården inte var optimal, där personalen verkade stressade och bara 

ville “göra bort” jobbet snabbt och uppgifterna fick inte ta alltför lång tid. Studien av Shield et 

al. (2005) upplevde närstående brister i vården som till exempel att sängen inte var ren och att 

dess anhörige inte fick hjälp med hygienen. Närstående tyckte även att det var förnedrande 

när personalen inte hade tid att hjälpa deras anhöriga på toaletten. I studier (Caron, Griffith, 

Arcand, 2005; Shield et al., 2005; Shield et al., 2010; Thompson et al., 2008) hade närstående 

uppfattningen att personalen inte ansträngde sig tillräckligt i vissa arbetsuppgifter som till 

exempel hjälp vid måltider. En närstående kände också att det var hemskt när personalen 

försökte få den anhörige att sitta upp och äta när den sjuke inte var kapabel till att kunna göra 

det. Närstående upplevde brister i vården när läkaren inte hade förståelse för personens 

tidigare sjukdomshistoria och behov, de upplevde då att läkaren inte såg till de anhörigas 

individuella behov. I studien av Whitaker (2008) uttryckte närstående att det inte kändes bra 

att besöka boendet och att det kändes mer trevligt när de gick därifrån. 
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“It seems like they just want to get this job done… “Do that lady and do it now”, that kind of stuff. They had to 

get this thing done so they could write it on the chart. And then they’d get credit for it.” (Wetle et al., 2005, s. 

647) 

 

“He was not [well] kept; his bed was not clean. I had even offered to change the sheets myself if they would give 

me a set of sheets. They didn’t help him bathe. They would just wheel him into the bathroom. . . “It seemed to me 

they were terribly understaffed. The people . . . seemed to be very busy, but things weren’t getting done.” (Shield 

et al., 2005, s. 1654) 

 

I studierna av Caron et al. (2008) och Waldrop och Kusmaul (2011) framkom det att 

närstående upplevde att de hade olika åsikter och värderingar med personalen på boendet 

gällande vården. Närstående inte ville förlänga lidandet genom att sätta in näringsersättning 

eller dropp, medan läkaren ville det. En närstående ville ha återupplivning för sin pappa 

medan personalen inte tyckte det. Detta kunde orsaka konflikter med personalen.  

 

I studier (Shield et al., 2010; Waldrop & Kusmaul, 2011) kände de närstående ett ansvar för 

deras anhörigas önskningar, att identifiera, upprätthålla och åtgärda dem. Detta även om de 

närstående själv inte höll med om önskningarna. De kände tillfredsställelse genom att få veta 

att de gjort det rätta för den anhörige. I studier (Munn, Dobbs, Meier, Williams, Biola & 

Zimmerman, 2008; Thompson et al., 2008) visade det sig att närstående var förkrossade över 

att inte kunna uppfylla den anhöriges önskan om att inte dö ensam och då personen inte kunde 

vara smärtfri upplevdes som ett stort svek. Studier (Gibson & Gorman, 2010; Goodridge et 

al., 2005; Munn et al., 2008) visade att närstående kände oro över att den anhörige skulle dö 

ensam och för att inte hinna till boendet i tid till dödsögonblicket. 

 

“I was devastated that I had not been there with her. And I feel that she would have been devastated as well and 

in all of my life, the one thing she was afraid of was dying alone and she died alone” (Munn et al., 2008, s. 490) 

 

“A patient's daughter illustrated how some caregivers [relatives] must uphold wishes that they do not agree 

with: ...Her request was not what I would have wanted for myself. I would try to ask, “Now Mom you're saying 

here no hydration; can we please think about hydration?” No, there was no discussion.”(Waldorp & Kusmaul, 

2011, s. 779) 

 

Att någon ser mig och ger mig stöd 

Studier (Caron et al., 2005; Shield et al., 2005) visade att närstående hade en upplevelse av att 

personalen hade ett kallt bemötande mot dem genom att prata om vård i livets slut som något 
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vardagligt. Närstående kände förvåning över att de sällan eller aldrig fick träffa den läkare 

som tillhörde boendet för att diskutera den anhöriges situation och vård. I studien (Shield et 

al., 2005) beskrev en närstående att läkaren inte visste vilken person de närstående tillhörde 

och började prata om fel person till dem. Närstående upplevde även det svårt att få en god 

kontakt med läkaren då de sällan träffade henne/honom och därmed kunde de inte skapa 

någon bra relation.  

 

“What I find with them (the care team), it’s that they are a bit cold towards us, as if these things happen every 

day.”(Caron et al., 2005, s. 237) 

 

‘‘This doctor comes up to my sister and I in the hall and started discussing who we thought was my mother. And 

one of the nurses hurried up and said, ‘Oh no, no. You’ve got the wrong family.’ I thought, for heaven’s sake, if 

they can’t keep names straight, how do they keep track of anything else?’’ (Shield et al., 2005, s. 1654) 

 

I studier (Caron et al., 2005; Munn et al., 2008) ville de närstående skapa goda relationer med 

personalen som vårdade deras anhöriga och ville ha ett möte för att lära känna personalen 

bättre. Närstående kände att relationen till sjuksköterskan var mest viktig då de träffade 

personen varje dag. Närstående upplevde att en god relation till personalen på boendet 

försäkrade en bra kvalitet på vården den anhörige fick. 

 

“Well, for me, I think that in terms of the relationship(with the) family, it might have been good to have a 

meeting with the staff, to see what is going on with (my relative), treatment, the evolution of the disease as well 

as getting to know each other a little bit.” (Caron et al., 2005, s. 238) 

 

Studier (Goodridge et al., 2005; Munn et al., 2008; Shield et al., 2005; Waldrop & Kusmaul, 

2011) visade att några närstående hade en upplevelse av att de inte fick det stöd de behövde 

från sjuksköterskorna och undersköterskorna som arbetade på boendet. En närstående 

upplevde sjuksköterskans stöd som viktigt. I studien av Shield et al. (2005) kände de 

närstående att de hade stöd från personalen på boendet genom ömsesidig förståelse när döden 

var nära. Närstående upplevde också att personalen var bekymrad över hur de kände och 

upplevde därmed att personalen var omtänksam och visade medkänsla. 

 

“Caregiver's response to the shared awareness was expressed as the support she felt from the mutuality of 

understanding and the recognition that others were caring for both her dying loved one and her reciprocal needs 

as a caregiver .“ (Waldrop & Kusmaul, 2011, s. 782) 
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Studier (Caron et al., 2005; Shield et al., 2010; Whitaker, 2008) visade att närstående kände 

sig trygg med personalen på boendet då de tog hänsyn till deras känslor genom att rådfråga 

dem. Närstående upplevde även trygghet när personalen lyssnade på dem och tog deras 

synpunkter på allvar, till exempel när de upplevde att personen hade försämrats. Caron et al. 

(2005) och Shield et al. (2005) beskrev i sina studier att närstående kände att de kunde lita på 

personalen då de upplevde att personalen gjorde jobbet så gott de kunde. De närstående tyckte 

även att vårdandet av den anhörige var över deras förmåga och la det därför i personalens 

händer. 

 

“So for me, I let them do their job. It’s completely beyond my ability. They are the ones who know how to do 

that. We leave it in their hands because they know what they are doing. “ (Caron et al., 2005, s. 241) 

 

I studierna av Shield et al. (2010) och Thompson et al. (2008) upplevde närstående att de var 

tvungen att påpeka och påminna personalen på boendet om deras arbetsuppgifter för att de 

annars inte skulle göra någonting. För att vara säker på att personalen utförde sina uppgifter 

kände de närstående att de var tvungna att vara närvarande på boendet. Detta framkom även i 

studien av Wetle et al. (2005) där de närstående ville ha kontroll och var vaksamma även om 

de inte ville hamna i konflikter med personalen. I studien (Shield et al., 2010) framkom det att 

en närstående upplevde att personalen ägnade mer uppmärksamhet åt personen om de var 

närvarande och i studier (Caron et al., 2008; Thompson et al., 2008) upplevde de närstående 

att personalen ”gjorde som de ville” så fort de närstående inte var där. I studier (Munn et al., 

2008; Waldrop & Kusmaul, 2011) beskrev närstående att personalen inte uppmärksammade i 

hur dåligt skick den anhörige var vilket resulterade i misstro och bristande tillit gentemot 

undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. I studien av Thompson et al. (2008) kände de 

närstående att personalen inte hade tillräckliga kunskaper i att ge vård i livets slutskede med 

god kvalitet då personalen inte upptäckt att den anhörige var döende. När frågan om 

sjukhusvård var aktuellt ifrågasatte de närstående i studierna (Caron et al., 2008; Thompson et 

al., 2008) hur väl personalen på boendet kunde hantera dödsprocessen. 

 

“Oh, geez! I didn’t realize how bad he was.” She related “Well, you’re with him.. constantly. Nobody know how 

bad he is?.”  (Shield et al., 2010, s. 576) 

 

Att någon berättar för mig 
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I studier (Munn et al., 2008; Shield et al., 2005) framkom det att kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och närstående kunde orsaka missförstånd genom att de inte förstod alla 

medicinska termer som användes av personalen. Studien av Shield et al. (2005) visade att 

missförstånd i kommunikationen påverkade relationen mellan personalen och närstående, och 

de närstående upplevde även att de inte fanns någon kommunikation med läkaren på boendet. 

I studier (Shield et al., 2010; Wetle et al., 2005) upplevdes brister i kommunikationen då 

personalen inte svarade i telefonen och då de närstående behövde vara lite bestämd för att få 

prata med någon som arbetade på boendet. Studier (Munn et al., 2008; Shield et al., 2010) 

visade att närstående hade en önskan om bra och ärlig kommunikation med all personal på 

boendet, i studien (Shield et al., 2010) hade de närstående uppskattat om en sjuksköterska 

hade lagt armen om dem och sagt till dem att denna tid skulle bli svår. I studier (Thompson et 

al., 2008; Shield et al., 2005) upplevdes bra kommunikation när personen som vårdade den 

anhörige lyssnade på dem och när personalen berättade för den anhörige vad de gjorde och 

varför. För de närstående var det även viktigt att kommunikationen sinsimellan personalen var 

bra för att kunna uppleva en värdig död. När kommunikationen inte fungerade mellan olika 

yrkesgrupper upplevde närstående att vårdplanen inte följdes och att viktig information om 

den sjuke inte nådde fram till läkaren. Studier (Gibson & Gorman, 2010; Whitaker, 2008) 

visade att närståendes kommunikation med deras anhöriga förändras vid vård i livets slut då 

det upplevdes som svårare att prata med personen och en närstående upplevde det som att de 

närstående hade konsultationer med den anhörige. 

 

”They didn’t tell the doctor supposedly that my dad was slowly going into coma and stopping to drink and eat 

and dehydrating due to the new medication.” (Shield et al., 2005, s. 1654) 

 

I studier (Caron et al., 2005; Thompson et al., 2008; Waldrop & Kusmaul, 2011) upplevde 

närstående beslutsfattandet som svårt där mer information om behandling önskades för att 

underlätta. Då de fick samtycke från personalen i beslutsfattandet upplevdes det som ett stöd 

för dem. Studier (Goodridge et al., 2005; Munn et al., 2008; Shield et al., 2010) visade att 

närstående upplevde att de inte fick information från personalen om när döden skulle ske och 

de hade också förväntningar på att de skulle få den informationen av personalen. Studier 

(Gnaedinger et al., 2012; Munn et al., 2008) visade även att det upplevdes som stressande och 

ångest framkallande att inte veta när personen förväntades att dö. I flera studier (Goodridge et 

al., 2005; Shield et al., 2010; Thompson et al., 2008; Whitaker, 2008) framkom det att de 

närstående inte visste vad de kunde förvänta sig i döendeprocessen. Närstående uttryckte i 
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studier (Gnaedinger et al., 2012; Thompson et al., 2008) en önskan om att få mer information 

och hjälp om tecken och symtom i dödsprocessen och även om processen efter döden. 

“Myself, I like to be consulted. After all, she’s a member of my family, someone I love, and before a treatment, I 

would like to be consulted before making a decision.“ (Caron et al., 2005, s. 241) 

 

”The deficiency that affected me was we really didn’t have a sense of how long this process was going to be, and 

someone could have helped us out on that.” (Thompson et al., 2008, s. 40) 

 

I studier (Caron et al., 2008; Goodridge et al., 2005; Shield et al., 2005; Thompson et al., 

2008) uppskattade de närstående när personalen förklarade, gav information om behandling 

och när de fick utbildning om vård i livets slut. I studier (Caron et al., 2008; Shield et al., 

2005) visade det sig att närstående ville veta mer exakt vad som händer med deras anhöriga, 

de ville få information om sjukdomsförlopp och behandling och inte bara få information om 

allt som var bra. Studierna (Caron et al., 2008; Shield et al., 2005) visade att vissa närstående 

upplevde att de fick ärliga och grundliga svar på sina frågor av personalen vilket var 

uppskattat. Studier (Gnaedinger et al., 2012; Shield et al., 2005; Shield et al., 2010) visar även 

att andra närstående upplevde att de inte fick adekvat information, då personalen inte 

berättade om personens tillstånd och försökte släta över problemen och samtalen tenderade att 

fokusera på att handla om dagliga ting istället för att göra den närstående förberedd på döden. 

Studier (Goodridge et al., 2005; Gnaedinger et al., 2012; Shield et al., 2005) beskrev att 

många närstående tyckte att det var viktigt att få reda på när det blev en förändring i den 

anhöriges tillstånd eller om slutet var nära.  

 

“They explained why and that was fine. We have to have answers to our questions. We’re suffering to, but we 

need to know what is going on“. (Caron et al., 2005, s. 239) 

 

“‘Oh, he’s doing fine,’ or ‘Oh, he ate a lot today.’ Sure you like to hear that thing are going well,.. but you see 

that things aren’t, but don’t try to just butter it over, you know. I’d like to know more exactly what’s going on.” 

(Shield et al., 2005, s. 1655) 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka närståendes upplevelser av anhörigs vård i 

livets slut på särskilt boende. Elva artiklar analyserades med kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats vilket visade på att närstående upplevde att den anhörige fick en god kvalitet 

på vården i livets slut, om personen blev fortsatt behandlad som en person och fick behålla 

sina normala rutiner och upprätthålla sina önskningar. De närstående uttryckte behovet av att 
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personalen såg dem och gav dem stöd genom att ha goda relationer och känna tillit och 

trygghet till personalen. De närstående hade en önskan att ha en bra kommunikation med 

personalen och att de berättade om personens tillstånd för dem. 

 

I kategorin Att min anhörige får god omvårdnad som bevarar personens rutiner och 

önskningar beskrev närstående vikten av att personen fick god omvårdnad som gjorde att 

personen fick bevara rutiner och bli behandlad som en person. Denna litteraturstudies resultat 

visade att närstående tyckte att den basala omvårdnaden var viktigt och att det kunde vara en 

kamp att få den anhörige bra smärtlindrad. I studien av Gjerberg, Førde och Bjørndal (2011) 

framkom det att även personalen uttryckte att smärtlindringen var viktig och att personen inte 

skulle lida, de ville inte heller att personerna skulle få behandlingar som förlängde livet. Detta 

stämmer överens med vad de närstående uttryckte var viktigt i resultatet i denna studie. 

 

För att behålla den anhöriges rutiner och upprätthålla deras önskningar så var det viktigt för 

de närstående att den anhöriga fick fortsätta bli behandlad som en person även om vården 

skedde i livets slut. I en studie av Randers och Mattiasson (2004) beskrevs det att god vård 

inte kunde utföras om inte den sjukes autonomi och integritet bevarades. Det är något som 

kan relateras till denna litteraturstudies resultat då det är en förutsättning att personens 

integritet och autonomi bevaras för att kunna bli behandlad som en person och få bevara de 

rutiner och önskingar som personen har. Det är ett viktigt fynd i denna studie eftersom 

vårdpersonal behöver få insyn i hur de närstående upplever vården eftersom de är oftast de 

som känner personen bäst och de vet vad som kan kränka personen men även vad personen 

värderar. I de fall när den anhöriga som vårdas i livets slut inte längre kan kommunicera är de 

närstående viktiga resurser som vårdpersonal bör ta vara på för att utforma omvårdnad på ett 

sätt som bevarar integritet och autonomi. Författarna har i denna litteraturstudies resultat 

uppmärksammat att de närstående kunde vara en viktig länk till deras anhöriga. Genom att 

personalen rådfrågade närstående kunde de lättare upprätthålla den anhöriges önskningar och 

därmed även bevara deras integritet och autonomi, något som Randers och Mattiasson (2004) 

även bekräftat i sin studie. För att kunna behålla personens autonomi och integritet visade 

Randers och Mattiasson att det var viktigt att personalen hade läst den sjukes 

sjukdomshistoria, för att bättre kunna genomföra en vård som är bäst anpassade för personen. 

Hos äldre personer så kunde ett sviktande minne vara problematiskt då det kunde leda till 

svårigheter för personen att ta egna ansvarstagande beslut. Det var därför viktigt att som 
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personal dokumentera och ta del av den sjukes egna berättelser, behov och mål med den 

fortsatta vården. 

 

Enligt Gjerberg, Førde, Pederson och Bollig (2010) upplevde även personal som arbetade på 

särskilda boenden att det var ett etiskt dilemma att kunna upprätthålla personens integritet och 

autonomi, främst genom dilemmat över huruvida personen skulle ha livsförlängande 

behandling eller inte. Även då personal till exempel försökte dölja mediciner i maten eller få 

den sjuke att sitta uppe mot personens vilja beskrevs som att integriteten och autonomin 

fråntogs den sjuke (Gjerberg et al., 2010). Att denna litteraturstudies resultat visade att 

närstående upplevde att det fanns brister och svårigheter i att behålla deras anhörigas integritet 

och autonomi vid vård i livets slut visar på hur problematiskt det kan vara att utforma 

omvårdnad som bevarar personens integritet både ur personalens och de närståendes synvinel. 

 

I kategorin Att någon ser mig och ger mig stöd belyste de närstående hur viktigt det var med 

goda relationer till personalen där de kunde känna trygghet och få stöd. I studien av Bauer och 

Nay (2011) ville närstående ha ett gott samarbete med personalen i allmänhet, men i 

synnerhet när det gällde att ta beslut om vård och behandling för den anhörige. Detta stämmer 

överens med resultatet i denna studie. Det fanns behov av att ha en mer öppen dialog mellan 

närstående och personal redan när personen flyttade in till boendet för att kunna bygga upp 

tillitsfulla relationer som gav förutsättningarna att stödja de närstående. Som personal var det 

också viktigt att närståendes behov bekräftades för att de skulle kunna anpassa sig till 

situationen kring personen som vårdades i livets slut (Bauer & Nay, 2011). 

 

Utifrån resultatet i studien av Bauer och Nay (2011) och resultatet i denna litteraturstudie kan 

det konstateras att sjuksköterskan bör skapa en god relation till de närstående för att de 

närstående ska kunna förlita sig på att personen som vårdas får den vård som behövs och att 

adekvata beslut tas. Bauer och Nay (2011) belyste att det var viktigt att sjuksköterskan hela 

tiden utvecklade sin förmåga att skapa goda relationer för att kunna tillmötesgå närstående på 

ett tillfredsställande sätt. Detta är något som även sjuksköterskestudenter skulle ha stor 

användning av. Genom att ha mer praktiska övningar i hur man bemöter närstående kan större 

tillit och säkerhet skapas i att bemöta de närstående på ett professionellt sätt i tillräcklig 

utsträckning. I studierna av (Bauer & Nay, 2011; Hertzberg & Ekman, 2000) framom det att 

nyckeln till goda relationer var genom god kommunikation som var ömsesidig och att 

information gavs till de närstående. Även genom att personalen visade att de var tillgängliga 
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och var närvarande när de var hos den sjuke personen var en förutsättning för att kunna skapa 

goda relationer. 

 

I denna litteraturstudies resultat framkom det att närstående behövde känna stöd och tillit för 

att kunna uppleva att de blev sedda av personalen. För att kunna ge god vård ska den bygga på 

ett helhetsperspektiv och enligt Mehta, Cohen och Chan (2009) måste sjuksköterskan förstå 

den sjuke genom att se att personen är en del av ett sammanhang, alltså en del av familjen. 

Mehta et al. menar att familjen bör ses som ett system där alla individer påverkar varandra 

och när det sker en förändring i familjen, som när en familjemedlem vårdas livets slut, kan 

ingen individ existera isolerat från den andra och hela familjen påverkas. Det är därför viktigt 

att sjuksköterskan uppmärksammar den närståendes behov likväl som den sjuke personens 

behov. Att ha ett helhetsperspektiv med förståelse för närståendes behov av att bli sedda och 

ha förståelse för hur den sjuke personens omvårdnad och förändringar i allmäntillstånd även 

påverkar de närstående är viktigt. Med ett familjefokuserat omvårdnadsperspektiv ses 

familjen som en helhet som påverkar varandra, när någon i familjen blir allvarligt sjuk 

påverkar de även övriga familjemedlemmar (Wright, Watson & Bell, 1990). Wright, Watson 

och Bell menar vidare att det är viktigt att se problem ur olika perspektiv för att finna nya 

lösningar och att se familjen som unik. Bättre förståelse för en individ fås genom att se 

individen i sitt kontext, därför är det av stor vikt att se de närstående och hur hela familjen 

påverkar varandra för att kunna ge individanpassad omvårdnad. 

 

Att träffa andra i samma situation och få chansen att diskutera olika ämnen som rör vård i 

livets slut med andra närstående och vårdpersonal kan vara ett sätt att förbättra den palliativa 

vården då detta var något som framkom i denna studies resultat. I en studie (Henriksson & 

Andershed, 2007) ingick de närstående i ett stödprogram där de närstående till personer som 

vårdades i livets slutskede tillsammans fick dela erfarenheter och diskutera olika ämnen med 

personer i liknande situationer samt med någon vårdpersonal. Detta gjorde att de närstående 

kände mer trygghet med personen och dess sjukdom samt med personalen och vårdenheten. 

I kategorin Att någon berättar för mig framkom det att närstående hade stort behov av att få 

information och att det var viktigt att det fanns en bra kommunikation mellan personal och 

närstående. I studien av Bauer och Nay (2011) upplevde närstående ofta att de inte fick den 

information som de behövde när det skedde en försämring i personens tillstånd, vilket 

stämmer övererns med denna studies resultat där vissa närstående beskrev att 

kommunikationen var bristfällig. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad 
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sjuksköterska (2005) ska sjuksköterskor ha förmågan att kunna kommunicera med patienter, 

närstående, personal och andra på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Sjuksköterskan 

ska vidare ge stöd och vägledning i dialog med patienten och/eller närstående för att 

möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling, informera och undervisa patient 

och/eller närstående och förvissa sig om att patient/närstående förstår given information. 

Detta innebär att det finns krav på sjuksköterskors kompetens för att kunna utforma 

individuell anpassad vård och ge personerna och dennes närstående möjlighet till delaktighet 

genom att ge dem adekvat information. 

 

Resultatet i denna studie visade att närstående upplevde brister i kommunikationen och i 

informationsöverföringen. Närstående ville ha mer information om dödsprocessen, personens 

tillstånd och när döden förväntades ske. Det går inte att förutsäga när någon ska dö, dock är 

det viktigt att vårdpersonal informerar om de tecken som uppkommer och tyder på att döden 

är nära, när försämringar sker och vad dessa försämringar tyder på, vilket de närstående 

upplevde att de saknade i denna studies resultat. Att ta beslut om den anhöriges vård och 

behandling var något som närstående upplevde som svårt, och i studien av Voutilainen, 

Backman, Isola och Laukkala (2006) visade ett samband där närstående upplevde hög kvalitet 

på vården när de fick adekvat information och stöd från personalen som gjorde att de kunde 

vara delaktiga i vården och i de besluten som skulle tas. I en studie av Bauer och Nay (2011) 

upplevde de närstående att en bra kommunikation med personalen var en förutsättning för att 

skapa god vård för deras anhöriga. De närstående önskade att ha en öppen, formell och 

informativ dialog med personalen. Detta för att de lättare skulle kunna anpassa sig till 

situationen på boendet och få sina behov tillfredsställda, vilket även betonades i resultatet i 

denna litteraturstudie. 

 

Det krävs kunskap och mod för att kunna prata om döden och ge information om döendet då 

det är ett ämne som väcker många känslor (Strang, Bergh, Ek, Hammarlund, Prahl, Westin, 

Österlind & Henoch, 2014). Detta kan vara en anledning till att informationen om döden 

många gånger upplevs som bristfällig av de närstående. I studien av Strang et al. (2014) 

beskrev sjuksköterskestudenter som hade tidigare erfarenheter av att vårda döende personer 

att de inte hade några svårigheter att prata om döden och såg döden som en naturlig del. Vissa 

tyckte dock att det hade varit svårt att veta hur de närstående upplevde döendet då vissa 

närstående upplevde döden som en befrielse för personen, medan andra tyckte det var svårt att 

hantera. Detta visar att närstående har olika känslor och upplevelser kring döden vilket även 
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framkommit i denna studies resultat. Det är viktigt det är att sjuksköterskor kommunicerar 

med de närstående om döden för att kunna ge individuell information utifrån just deras behov 

och det är även en förutsättning för att kunna utforma individuellt stöd. 

 

I denna litteraturstudies resultat framkom det att närstående uttryckte behov av att få 

information och ha en bra kommunikation med all personal på boendet för att kunna förstå sin 

anhöriges situation. I studien av Majerovitz, Mollott och Rudder (2009) framkom det att 

problem i kommunikationen med personalen kunde leda till att närstående upplevde påverkan 

både på den anhöriges mentala hälsa och på de närståendes egen hälsa. Begreppet känslan av 

sammanhang (KASAM) är enligt Antonovsky (2005, s. 43) ett begrepp som innehåller tre 

komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet vilka tillsammans kan ge upphov 

till känslan av sammanhang och hur väl en människa klarar av olika stressorer i livet och 

upplever hälsa. Begriplighet är den komponent som syftar till hur väl människan upplever 

situationer som begripliga. Hög känsla av begriplighet är när stimuli går att ordna och förklara 

och uppnås bland annat genom att få information som är ordnad, sammanhängande, 

strukturerad och tydlig (Antonovsky, 2005, s. 44). Det är därför är det viktigt att 

sjuksköterskor ger närstående information som är adekvat och förståelig för att uppnå hög 

begriplighet och kunna uppleva situationen som ordnad. När informationen blir bristfällig kan 

situationen istället upplevas som kaotisk, oförklarlig och oordnad, vilket också gavs uttryck i 

resultatet denna studie, till exempel där närstående kände stress och ångest över att ha fått för 

lite information. 

 

Den andra komponenten som Antonovsky (2005, s. 45) betonar är hanterbarhet vilken handlar 

om de resurser personen har för att kunna gå vidare i livet och inte känna sig som ett offer för 

omständigheterna. För sjuksköterskan kan detta handla om att kunna identifiera de 

närståendes resurser och bristområden och stödja de närstående att använda resurserna och 

komplettera bristerna. Sjuksköterskan ska även själv vara en resurs till de närstående där de 

närstående får stöd genom att sjuksköterskan är närvarande, lyhörd, informerar och besvarar 

och bekräftar de närståendes frågor och funderingar. I denna studies resultat uttryckte de 

närstående ett stort behov av att känna trygghet och få stöd av personalen, vilket visar att 

hanterbarheten är viktigt och att närstående behöver personal som de kan räkna med och lita 

på. 
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Antonovsky (2005, s. 46) beskriver den tredje komponenten, meningsfullhet som syftar till 

hur väl en person känner att livet har en känslomässig innebörd och där problem som 

personen ställs inför kan ses som en utmaning som är värd att lägga energi på istället för en 

börda (Antonovsky, 2005, s. 46). Resultatet i denna litteraturstudie visar att närstående 

uttryckte meningsfullhet genom att känna att de gjort allt de kunde för att personen skulle få 

en värdig död och upprätthålla personens önskningar. Sjuksköterskor kan stödja de närstående 

genom att låta dem vara delaktiga i vårdandet, genom att bidra med information men att hela 

tiden göra de utifrån de närståendes villkor och behov. 

 

Närstående är en del av den palliativa vårdens hörnstenar och för att kunna stödja och 

tillgodose närstående behöver sjuksköterskor ha ökad kunskap och medvetenhet om de 

närståendes upplevelser och behov. I relation till den kunskap som denna litteraturstudies 

resultat har genererat, är ett förslag till interventioner att ha mer fokus på den palliativa vården 

i utbildningen för att förbättra sjuksköterskans möjligheter att kunna tillgodose de närståendes 

behov. Detta för att göra sjuksköterskestudenter mer säkra och förberedda i den kommande 

rollen, då de ska vårda döende personer och kommunicera och stödja närstående. Detta stödjs 

av Niederriter (2009) som belyser vikten av att ha större fokus på vård i livets slut i 

utbildningen. Sjuksköterskestudenter uttryckte att det var svårt att kommunicera med den 

personen som vårdades i livets slut och dess närstående om döden och att de inte kände sig 

förberedda på att ge vård i livets slut. Studien visade även att studenterna fick fler möjligheter 

till att diskutera och fördjupa sig i ämnet döden och döendet och göra det till en större del i 

läroplanen så kunde de känna sig mer förberedda att vårda i livets slut. I studien av Pullis 

(2013) visade det sig att praktisk erfarenhet i utbildningen av att vårda patienter i livets slut 

gjorde att studenterna kunde principerna kring smärt- och symtomlindring och kunde 

kommunicera på ett adekvat sätt med den döende och dess familjer. För att stödja den 

personal som arbetar med vård i livets slut kan en intervention vara att personalen har möten 

med de närstående där de lär känna varandra bättre där personalen får veta vilka förväntningar 

de närstående har på vården. Detta ger försättningar för sjuksköterskan att kunna möta de 

närstående på deras nivå och utforma information utifrån dem. Detta är något Hertzberg och 

Ekman (2000) också betonar i sin studie där möten mellan närstående och personal 

rekommenderades för att kunna förbättra kommunikationen och relationerna. 

 

Metodkritik 
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Denna litteraturstudie har analyserats med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 

Studien beskriver närståendes inifrånperspektiv av vård i livets slut på särskilt boende. 

Kvalitativa studiers trovärdighet bygger på pålitlighet; tillförlitlighet; överförbarhet; samt 

bekräftbarhet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302; Polit & Beck, 2008, s. 539). För att 

säkerhetsställa att pålitlighet har uppnåtts så är resultatet beskrivet konsekvent och adekvat. 

De val som gjorts har utvärderats och redogjorts för att forskningsprocessens olika steg ska 

kunna följas och göra det möjligt för andra att upprepa studien. För att säkerhetsställa att ett 

adekvat resultat användes artiklar som endast var tio år och yngre eftersom äldre artiklar 

ansågs kunna ge ett resultat som inte var aktuellt. Tillförlitligheten i resultatet har stärkts 

genom att kontrollera att resultatet överensstämmer med originalkällorna och citat i 

brödtexten styrker det som framkommit. Eftersom att manifest ansats har använts har inga 

tolkningar utförts och genom noggrannhet i översättningen från engelska till svenska och i att 

behålla kärnan i textenheterna vid kondenseringarna så har vi säkerhetsställt att inga 

tolkningar har genomförts och därmed styrkt tillförlitligheten. 

 

Resultatet anses vara överförbart till liknande sammanhang eftersom de artiklar som använts 

avspeglar de verksamheter som finns då studierna utförts på olika former av särskilda 

boenden som bestått mindre och större vårdenheter. Artiklarna som inkluderats i analysen är 

gjorda i USA, Kanada och en i Sverige. De är utförda i tre olika länder vilket kunde vara en 

fördel genom att visa att resultatet inte skiljde sig åt i olika länder. I den här litteraturstudien 

har det påträffats att närstående hade liknande upplevelser oavsett vilket land studien var 

genomförd i, även detta visar på att resultatet kan överföras till liknande sammanhang. En 

nackdel med att artiklarna var från olika länder kan vara att rutinerna skiljer sig i 

omvårdnaden vilket kunde göra att närstående upplevde annorlunda bemötande från 

personalen. Att artiklarna endast var från tre olika länder kan vara en nackdel då bredden på 

forskningen inte blir lika stor som om artiklarna hade kommit från flera olika länder. 

Bekräftelsebarheten har stärkts genom att artiklarna som inkluderats har redovisats i en tabell 

för att göra det lätt för läsaren att hitta tillbaka till originalkällorna om man vill jämföra 

studiens resultat med originalartiklarna (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303; Polit & 

Beck, 2008, s. 539). 

 

Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) är det viktigt att författarna hanterar sin egen 

förförståelse för att det inte ska påverka resultatet. Båda författarna i denna studie har tidigare 

erfarenhet av att arbeta på särskilt boende vilket medförde att vi hade en förutfattad mening 
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om resultatet. Vi trodde att närstående upplevde att de inte fick tillräckligt med information 

och att de närstående inte hade nog med kunskap om själva dödsprocessen. Detta har 

motverkats genom att vi hela tiden varit medvetna om vår förförståelse. Eftersom erfarenheten 

från att kvalitetsgranska artiklar är begränsad så kan detta kan ha att granskningen blivit 

felaktig. Vi har dock hela tiden varit noggranna i granskningarna och gjort dem gemensamt 

för att minska risken för felaktiga bedömningar. Enligt Graneheim och Lundman (2003) kan 

mer trovärdiga bedömningar göras genom att författarna har en öppen dialog mellan varandra. 

Alla textenheter som har använts översattes från engelska till svenska, vilket kan vara en risk 

då innebörden i texten kan få ett annat innehåll. Genom att vara noggrann och textnära vid 

översättning har vi motverkat detta. Tillförlitligheten i studien har stärkts genom handledning 

i hela processen och att andra studenter fått ta del av denna studie via seminarium med 

opponent/respondentskap. 

 

Slutsatser 

Utifrån resultatet i denna litteraturstudie kan slutsatsen dras att närstående behöver och vill få 

mer information samt ha en bättre kommunikation med personalen. De närstående belyste 

vikten av att få kunskap om hur döden fortskred och vad de kunde förvänta sig. Närstående 

uttryckte både positiva och negativa upplevelser kring vården där bevarandet av den 

anhöriges rutiner, önskningar, autonomi och integritet var viktigt. Att få stöd och att ha goda 

relationer där de närstående blir sedda av personalen ansågs vara av stor betydelse för de 

närstående. 

 

Resultatet i denna studie är av betydelse för vårdpersonal som vårdar personer i livets slut på 

särskilt boende då den ger insikt och fördjupning om närståendes upplevelser, vilka är viktiga 

att vara medvetna om för att kunna tillgodose deras behov. Genom att ha kunskap och 

förståelse för närståendes upplevelser blir förutsättningarna för att skapa relationer och stödja 

de närstående bättre. 

 

Den här litteraturstudien har gett författarna en ökad kunskap i ämnet som kommer vara till 

användning i mötet med närstående i situationer liknande de som studerats i denna studie. 

Under studiens gång har författarna uppmärksammat att detta område behöver mer forskning i 

fler länder då de flesta inkluderade studier var utförda i Kanada och USA. Upplevelser kan 

skilja sig i olika länder på grund av tro, religion, värderingar och rutiner i vården, därför är det 

viktigt att få en större bredd på forskningen. Utifrån resultatet har författarna sett att framtida 
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forskning behövs om hur sjuksköterskor bör bemöta och stödja närstående som befinner sig i 

situationer där de möts av vård i livets slut. Vården i livets slut är något som ständigt 

utvecklas och eftersom de närståendes upplevelser också kan förändras då vården förbättras 

behövs mer forskning inom detta område.   
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