
Upplevelser av att vara närstående till en 

person i livets slut

Josephine Hansson

Sara Nordström

Sjuksköterska 

2017

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap



Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för Omvårdnad  

 

 

 

 

 

 

 

Upplevelser av att vara närstående till en person i livets slut 

- En litteraturstudie 

Experiences of being a close relative to a person in the end of 

life 

- A literature review 

 

Josephine Hansson 

Sara Nordström 

 

 

 

 

 

Kurs: O0009H, Examensarbete 

Termin 6 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

Handledare: Carina Nilsson 



1 
 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för Omvårdnad  

Upplevelser av att vara närstående till en person i livets slut 

- En litteraturstudie 

Experiences of being a close relative to a person in the end of life - A 

literature review 

Josephine Hansson 

Sara Nordström 

Avdelningen för Omvårdnad 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Luleå Tekniska universitet 

 

 

        Abstrakt 

 

När en människa blir sjuk förändras livet för individen men också för dennes familj, 

vänner och släkt. Närstående påverkas på olika sätt när en nära person är i livets 

slut och deras behov är något som ofta glöms bort i omvårdnadsarbetet. Syftet var 

att beskriva personers upplevelser av att vara närståendes till en person i livets slut. 

Litteraturstudien inleddes med en litteratursökning som resulterade i 13 kvalitativa 

artiklar inom området och data analyserades sedan med kvalitativ innehållsanalys 

med manifest ansats. Analysen resulterade i sex kategorier; Att vara nära och stödja 

den sjuke, Att känna sig otillräcklig för den sjuke, Att känna ensamhet, sorg och 

ångest, Att få stöd och tröst, Att hoppas på ett lugnt och värdigt slut samt Att ha 

fina minnen och uppskatta livet. I litteraturstudiens resultat framkom att det var 

viktigt att få stöd och tröst från omgivningen och att närstående var i behov av 

information för att kunna vara delaktig i den sjukes vård. Det var viktigt för 

närstående att vara närvarande hos den sjuke och att slutet blev värdigt och lugnt. 

Slutsatsen är att det är av stor vikt att sjuksköterskor inkluderar närstående i vården 

av den sjuke. Stödgrupper kan vara en intervention för närstående att tillsammans 

med andra dela upplevelser, känna samhörighet och få tröst efter ett dödsfall.  

Nyckelord; Litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, närstående, upplevelser, 

livets slut, omvårdnad  
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När någon blir sjuk påverkas inte enbart personen som drabbas utan även familjemedlemmar, 

vänner och släkt (Axelsson et al., 2014; Nasrabadi et al., 2011). Personer kan uppleva 

närstående som en viktig del i livet och särskilt under sitt sjukdomsförlopp eller i livets slut. 

Genom att få spendera tid med närstående kan det lindra smärta och lidande från sjukdomen 

och livet kan upplevas lättare för den som är sjuk (Carlander, Ternestedt, Sandberg & 

Hellström, 2013). Antonovsky (2005, s. 46) beskriver att närstående generellt sett har en stor 

betydelse både för den friska och den sjuka människan. I denna uppsats används begreppet 

närstående som personen som står nära den som är i livet slut. Varje enskild individ avgör 

själv vem som anses vara närstående (Socialstyrelsen, 2016a). Begreppet närstående brukar 

användas för att beskriva personer inom familjen, släkt eller nära vänner (Lucassen, Parker & 

Wheeler, 2004). 

I Sverige dör cirka 90 000 människor årligen. Detta innebär att många närstående förlorar en 

nära person vilket kan innebära en påfrestning i livet (Socialstyrelsen, 2016b). Att hantera 

påfrestningar och utmaningar i livet kan utföras på olika sätt. Antonovsky (2005, s.46) 

beskriver att personer med hög meningsfullhet i livet kan ta sig an utmaningar istället för att 

se det som en börda. Antonovsky betonar att människor med hög meningsfullhet inte drar sig 

undan vid en olycklig händelse utan kan konfrontera händelsen och finna en meningsfullhet i 

situationen. Begriplighet och hanterbarhet är de resterande begreppen som beskrivs i 

Antonovskys teori, där begriplighet innebär en människas förmåga att begripa och se en 

händelse som väntad istället för kaotisk. Hanterbarhet beskrivs som den komponent där 

människan ska kunna möta yttre krav och ta hjälp av de resurser som finns (Antonovsky, 

2005, s. 44–45). De tre komponenterna kan spela en viktig roll i hur en människa hanterar 

svåra situationer i livet. Personer med stark känsla av sammanhang är mer medvetna om sina 

känslor och kan lättare hantera dem. Människor med svag känsla av sammanhang har en 

större benägenhet att lägga skulden på någon annan när stressorer uppstår. Begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet som utgör känslan av sammanhang kan göra det lättare att 

hantera ett dödsfall (Antonovsky, 2005, s. 200–201). När en person är i livets slut finns 

viktiga komponenter som avgör hur avslutet blir för både närstående och den sjuke. Ämnen 

som andlighet, religion och samtal kring komplicerade relationer kan vara viktigt för båda 

parter i livets slut. En dialog om sjukdom och död mellan närstående och den sjuke kan vara 

meningsfullt eftersom skilda uppfattningar kring andlighet och religion kan medföra 

svårigheter i samtalet. Döden kan vara ett känsligt ämne och brukar vanligtvis diskuteras 
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mellan personer som har en nära relation. Det är av vikt att det finns ett engagemang i 

samtalet för att kunna finna stöd i varandra (Generous & Keeley, 2014). 

Under sista tiden i livet kan den sjuke vara i behov av palliativ vård. Målet med vården i livets 

slut är att lindra lidande och främja livskvalitén (Socialstyrelsen, 2016a). Det krävs ett gott 

samarbete och en fungerande samverkan mellan samtliga professioner för att uppnå en god 

vård vid livets slut. Kommunikation mellan den sjuke, deras närstående och sjuksköterska är 

ett utav de viktigaste verktygen för att kunna planera och utföra den omvårdnad som önskas. 

Det är också viktigt för att den sjuke och närstående ska få stöd i livets slutskede då det ofta 

kräver insatser och åtgärder för båda parter (Socialstyrelsen, 2001). Sjukvården bör stödja och 

ge information till den sjuke och deras närstående under den sista tiden i livet. Detta kan 

genomföras med ett brytpunktssamtal där närstående, läkare och en ansvarig sjuksköterska 

närvarar för att samtala kring vidare vård. Eftersom sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig är 

det lämpligt att vara med på brytpunktssamtalet för att sedan kunna leda omvårdnadsarbetet 

kring patienten. Det kan vara ett betydelsefullt samtal både för den sjuke, deras närstående 

och för vårdpersonalen då samtliga parter behöver vara överens om vidare åtgärder 

(Socialstyrelsen, 2015).  

Förlust och sorg är vanliga känslor som hör till vid döendet. Enligt Dunne (2004) definieras 

sorg som en börda eller något som orsakar lidande för människor som drabbas. Moules, 

Simonson, Fleiszer, Prins och Glasgow (2007) menar att sorg är ett mysterium eftersom det 

inte är svart eller vitt. Sorg påminner om olika händelser i livet och är därför ett komplext 

begrepp som kan göra bearbetningen av sorg krångligt för människan. Det finns ingen normal 

sorgereaktion utan processen ser olika ut för människor. Sorg kan uttryckas emotionellt, 

beteendemässigt, kognitivt, andligt och på relationsnivå. Sorgearbetet kan delvis handla om 

att få förståelse i samtal med andra och försonas med det som hänt. Livet förändras då en nära 

person avlider vilket den närstående måste försöka försonas med. Sorg är en process som 

kräver ett aktivt deltagande från personen för att denne ska kunna bearbeta händelsen. Risken 

med sorgearbete kan vara att det tar mycket energi och därmed tar över en stor del av livet 

(Moules et al, 2007).  

Förlust är ett brett begrepp och betyder mer än att en person försvinner ur en människas liv. 

Det sker inte bara en förlust utav en nära person utan kan också leda till ensamhet och 

förlorad mening i livet. Förluster och sorg behöver nödvändigtvis inte vara sammankopplat 

till döden utan kan uppkomma vid andra stora händelser i livet. Cullberg (2006, s.120) 
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beskriver olika traumatiska kriser som kan uppkomma i livet och bland dessa finns sjukdom, 

separation, arbetslöshet och dödsfall utav en närstående. Cullberg (2006, s.143) beskriver fyra 

faser i sin teori. Den första fasen benämns som chockfasen där personen ännu inte har öppnat 

upp för en djupare förståelse av händelsen, där det kan vara svårt att minnas vad som hänt. 

Nästa fas är reaktionsfasen där individen kan inse vad som hänt och vill finna en mening i den 

kaotiska situationen. Cullberg (2006, s. 152) redogör vidare för bearbetningsfasen där 

individen är mer vänd mot framtiden och kan börja bearbeta händelsen. Slutligen behöver 

människan genomgå nyorienteringsfasen där händelsen kan få en ny innebörd och det går att 

leva med det som hänt. Människor upplever olika grader av sorg och det beror på vilket band 

som finns till den döde (Cullberg, 2006, s. 122). Genom att få kunskap kring vad närstående 

behöver stöd och hjälp med kan information och utbildning ges för att kunna möta 

närståendes behov (Socialstyrelsen, 2016c)  

Närstående tillbringar ofta mycket tid med den sjuke och är ofta den person som känner till 

den sjukes behov och önskemål. Närstående kan därmed vara den största och viktigaste 

resursen för den sjuke (Generous & Keeley, 2014). Betydelsen av närstående för sjuka 

personer är något som inte alltid prioriteras i omvårdnadsarbetet. Det är dock viktigt att kunna 

möta närståendes behov för att kunna ge stöd och hjälp till den sjuke och dennes närstående 

på bästa sätt i livets slut. Med anledning av detta finns utvecklingsmöjligheter inom området. 

Då sjuksköterskor möter människor i sorg och kris är det viktigt att ha kunskap om vilka 

behov närstående har innan, under och efter ett dödsfall. Syftet med denna studie var att 

beskriva personers upplevelser av att vara närstående till en person i livets slut.  

Metod 

Litteraturstudien har genomförts med kvalitativ forskningsmetod med fokus på 

inifrånperspektivet. Att utföra en studie med inifrånperspektiv innebär att studera människors 

känslor, upplevelser eller synsätt vilket kan bidra med värdefull information som kan 

användas i praktiken (Holloway & Wheeler, 2002, s. 6). Data analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats. 

Litteratursökning och urval av artiklar 

Litteratursökningen utfördes i databasen The Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature (Cinahl). Inklusionskriterier för sökningen var vuxna över arton år och att urvalet 

av artiklar till analysen var publicerade mellan år 2000 och 2017. Vidare skulle artiklarna vara 

vetenskapligt granskade och skrivna på engelska. Exklusionskriterier för sökningen var barn, 
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vilket menas med att varken närstående eller den som avlider skulle vara ett barn. Däremot 

inkluderades vuxna personer som berättade om ett dödsfall när de var under arton år.  

Sökorden (Cinahl headings) är framtagna genom Cinahls egna uppslagsverk Thesauren. Att 

använda sig utav relevanta sökord i databasen är viktigt eftersom olika databaser kan använda 

sig utav olika termer. Termerna förenklar sökningen genom att föreslå ord för de ämnen som 

ska beröras (Polit & Beck, 2012, s. 101). Sökorden som användes var Personal loss, 

Emotions, Grief, Death, Terminal Ill patients, Experience, Extended family, Siblings, 

Significant others, Spouses, Loved ones och Interpersonal relations. Alla sökord användes 

först enskilt för att sedan kopplas samman vilket Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 72) 

beskriver som en viktig del i sökningen. Sökorden Emotions, Personal loss, Grief och 

fritextordet Experience kombinerades med sökoperatorn OR. Death och Terminal Ill patients 

sammankopplades med OR. Siblings, Extended family, Spouses, Significant others, 

Fritextordet Loved ones och Interpersonal relations kopplades samman med OR. Vidare 

kombinerades sökningarna med sökoperatorn AND och med begränsningar gav det totalt 186 

artiklar. Relevanta titlar valdes ut som svarade mot studiens syfte. Urvalet startade med att 

samtliga titlar från urvalet av artiklar granskades, varav 86 artiklar exkluderades för att de inte 

svarade mot syftet. Därefter granskades resterande artiklars abstrakt där författarna fick en 

överblick i dess innehåll. Vidare granskades resultatdelen i flertalet av artiklarna och slutligen 

valdes 13 artiklar ut som svarade mot syftet. Litteratursökningen presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning  

Syftet med sökning: Att beskriva personers upplevelser av att vara närstående till en person i livets slut.   

CINAHL 2017-01-27. Begränsningar: English Language, Pub. Date 2000-2017, Peer Reviewed, All adults.  

Söknr                *)           Söktermer                                      Antal träffar Antal granskade    Antal valda 

1           CH      Personal loss                         1136 

2           CH       Emotions                               10765 

3           CH      Grief                                      5125 

4           CH       Death                                     9966 

5           CH      Terminal Ill Patients              8151 

6           CH      Life Change Events               3708 

7           FT                     Experience*                           108246 

8           CH       Siblings                                  2765 

9           CH       Extended family                     712 

10         CH        Family                                    23626 

11            CH       Significant others                   812 

12         CH       Spouses                                  5848 

13          FT        Loved ones*                           866 

14                      CH       Interpersonal Relations          20985                  

15                          S8 OR S9 OR S10 OR           52961 

                                                      S11 OR S12 OR S13  

16                                                  S4 OR S5                          17297 

17                                       S1 OR S2 OR S3 OR S7       122522 

18                                                  S15 AND S16 AND S17       186                                  100                 13 

*CH – CINAHL headings I databas CINAHL, FT- Fritext sökning.  

 

Kvalitetsgranskning   

Urvalet av artiklar till analysen (n=13) har granskats enligt ett protokoll för kvalitativa studier 

(Willman et al., 2011, s. 175). Protokollet belyser punkter för syfte, giltighet, 

kommunicerbarhet, metod, urval och huvudfynd. Kvalitetsgranskningen inleddes genom att 

noggrant läsa varje artikel och följa protokollets olika punkter, för att sedan kunna bedöma 

den slutgiltiga kvalitén av studierna. En bedömning av forskningsfrågan och syftets relevans 

utfördes. Vidare granskades valet av kvalitativ metod vilket Willman et al., (2011, s. 106) 

beskriver som en viktig del för att besvara syftet på ett relevant sätt. Problembeskrivningen 

skulle vara tydligt beskriven och vara anknuten till tidigare forskning. Det etiska 

resonemanget bedömdes och på vilket sätt detta framkommit i studierna. Forskarnas förmåga 

att reflektera och förstå deltagarnas subjektiva upplevelser, uppfattningar och erfarenheter 

granskades. Datainsamlingsmetoden granskades samt om forskarnas tillvägagångssätt 

presenterats i artikeln. Under kvalitetsgranskningen bedömdes även om det fanns en tydlig 

koppling mellan metodval och forskningsfråga samt hur både analys och resultat växt fram. 

Analysarbetet ska vara både rimligt och tillförlitlig samt väl förankrat i data. Slutligen 

bedömdes resultatet som ska vara tydligt beskrivet och välgrundat (Willman et al., 2011, s. 
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107). Artiklarna granskades metodiskt enligt protokollet och varje fråga besvarades med ja, 

nej eller vet ej. För varje ja gavs ett poäng medan nej eller vet ej inte tilldelades någon poäng. 

Den slutgiltiga kvaliteten benämns som hög (80–100%), medel (70–79%) eller låg kvalitet 

(60–69%). Kvalitetsgranskningen presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=13)  

Författar

e/år 
Typ av 

studie 
Delta

gare 
Metod   

Datainsamling/ Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

 
Andersson 

et al., 

(2010) 

Kvalitati

v 
17 Forskningsinter

vjuer/Kvalitativ 

innehållsanalys 

Att döden sågs som naturligt och att den 

närstående ändrade om sina önskningar och 

behov efter den döende personen. 

Hög 

Bouchal et 

al., (2015) 

 

 

Costello & 

Kendrick, 

(2000)  

Kvalitati

v 

 

 

Kvalitati

v  

8 

 

 

 

12      

Kvalitativa 

forskningsinterv

juer/Hermeneuti

sk 

fenomenologisk 

 

Etnografiska 

intervjuer/Inneh

ållsanalys & 

Kritisk 

diskursanalys 

Närstående som varit vårdare upplevde döendet 

av sin nära som att det var chockartat, det skulle 

ändra hela livet. En annan beskrev att det var en 

lättnad och de kunde andas ut. Att inte vara vid 

den sjukes sida när denne gick bort skapade 

ångest och sorg. 

 

Vanliga känslor då en nära person var i livets 

slut var en känsla av isolering och ensamhet. 

Närstående beskrev att de hade en uppfattning 

av att den avlidne och fortfarande var med dem. 

Hög 

 

 

 

Låg  

Donnelly 

et al., 

(2006) 

Kvalitati

v 

10 Semistrukturera

de intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Ett ledarskap från vården samt omvårdnad var 

viktigt under den livsförändrande tiden för 

familjer som sörjde en anhörig. 

Medel 

 

Jenkins et 

al., (2014) 

 

 

Jo et al., 

(2007)  

 

Kvalitati

v  

 

 

Kvalitati

v  

 

55 

 

 

 

44  

 

Öppna 

Intervjuer/Kvalit

ativ analys 

enligt Patton  

 

Semistrukturera

de 

intervjuer/Kvalit

ativ 

innehållsanalys 

Svårigheter efter att partnern dött var att lära sig 

leva ensam, isoleringen från partnerns familj var 

ofta ett problem, det var svårt att få bra stöd då 

den anhöriga isolerade sig från vänner och 

familj. Många vänner och bekanta var par vilket 

gjorde det smärtsamt att möta dessa.  

 

 

Närstående uppgav att ta hand om den sjuke i 

hemmet förde dem närmare varandra men 

samtidigt var det svårt att se den sjuke lida.  

Låg  

 

 

 

Medel  
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Tabell 2 Forts. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=13) 

Författa

re/år 
Typ av 

studie 
Deltagare Metod   

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

 
Lee et 

al., 

(2014) 

Kvalita

tiv 

44 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ induktiv 

analys metod 

Närstående som varit vårdare för den sjuke 

upplevde att de accepterade att den avlidne 

var borta. De upplevde att de var viktigt 

med en naturlig död utan lidande.   

Medel  

Mok et 

al., 

(2003) 

Kvalita

tiv 

24 Djupintervjuer/Gro

unded theory 

Närstående upplevde ånger, personlig 

förlust och sorg. Många beskrev även att de 

fick en ny syn på livet efter att deras nära 

gått bort.  

 Hög 

Schultz, 

(2007) 

Kvalita

tiv 

6 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Fenomenologisk 

innehållsanalys. 

Närstående beskrev att dom saknade det 

emotionella stödet deras förälder givit dem. 

Mamman hade varit en del av dom själva 

som nu försvunnit. Dom beskrev också hur 

ny visdom och nya perspektiv växt fram 

hos dom. En ökad självständighet och 

självinsikt växte fram efter förlusten. 

Deltagarna beskrev också hur döden nu 

blivit en del av livet.  

 Medel  

Taylor & 

Robinson

, (2016) 

Kvalita

tiv 

12 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Fenomenologisk 

Det upplevdes som svårt att berätta för 

andra om den sjukes död. Det var viktigt 

att kunna acceptera stöd och det var 

meningsfullt för att kunna hantera 

dödsfallet. En förlust av social identitet 

kunde uppstå hos änklingen. Det uppstod 

ett svårt trauma efter att partnern hade dött 

 Medel 

 
Thumala 

Dockend

orff, 

(2014) 

 

Wong & 

Chan, 

(2007) 

Mixad 

 

 

 

 

 

Kvalita

tiv  

36 

 

 

20 

Semistrukturerade 

intervjuer/Kvalitati

v innehållsanalys 

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer/Fenomen

ologisk analys 

Närstående uttryckte en sorg och en 

ensamhet över att den nära personen gått 

bort. De uttryckte också att stöd från vänner 

och familj var viktigt efter ett dödsfall. 

 

Närstående beskrev en stor sorg, en 

hjälplöshet och upprörd känsla när en nära 

person var i livets slut. Känslor av skuld och 

besvikelse beskrevs över att dem inte 

kunnat vara närvarande vid dödsfallet.  

Medel  

 

 

 

 

 Hög  
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Analys  

Data har analyserats med kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Enligt 

Bengtsson (2016) innebär manifest ansats att söka efter det synliga och hitta tydlig 

information som beskrivs i materialet. Text som svarade mot syftet extraherades, vilket 

Bengtsson (2016) beskriver som en meningsenhet och kan vara meningar eller paragrafer. 

Detta steg är centralt i analysprocessen och det är viktigt för att inte tappa värdefull data som 

presenteras i artiklarnas resultat. I denna litteraturstudie extraherades sammanlagt 231 

meningsenheter från de artiklar som ingår i analysen. Varje artikel och meningsenhet märktes 

med ett nummer för att sortera upp det stora materialet. Att tilldela nummer på artiklarna och 

de utdragna meningsenheterna har underlättat arbetet eftersom det är av vikt att kontinuerligt 

gå tillbaka till originalkällan för att kontrollera att meningsenheterna är korrekta. 

Varje meningsenhet översattes från engelska till svenska utan att ändra textens innebörd. 

Meningsenheterna kondenserades därefter vilket betyder att korta ned texten utan att gå miste 

om den bärande meningen. Meningsenheter med samma innebörd sorterades i samma 

kategorier i flera steg. En meningsenhet ska inte passa under flera kategorier utan materialet 

ska brytas ned så mycket att varje enhet endast kan placeras under en kategori (Bengtsson, 

2016). Steg ett i kategoriseringen resulterade i ett antal preliminära kategorier. Processen 

upprepades en gång till där kategorierna från steg ett med ett tydligt samband kunde 

sammanföras i färre kategorier. Steg tre medförde en mer abstrakt nivå. Kategorierna skulle 

vara heltäckande för samtliga meningsenheter som placerats där. (Bengtsson, 2016) menar att 

kategoriseringen kan avslutas när författarna anser att ett rimligt resultat utifrån syftet har 

uppnåtts. Analysprocessen i denna studie resulterade i sex slutliga kategorier som redovisas i 

tabell 3. 
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Resultat 

Analysen resulterade i sex kategorier som presenteras i tabell 3. Resultatet presenteras i 

brödtext och styrks med citat.   

 

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=6) 

Att vara nära och stödja den sjuke  

Att känna sig otillräcklig för den sjuke  

Att känna ensamhet, sorg och ångest  

Att ha behov av att få stöd och tröst  

Att hoppas på ett lugnt och värdigt slut 

Att ha fina minnen och uppskatta livet  

 

Att vara nära och stödja den sjuke 

I studier Donnelly, Michael & Donnelly (2006), Mossin och Landmark (2011) beskrev 

närstående att det var betydelsefullt att finnas för den sjuke då närheten och närvaron spelade 

en viktig roll för att lättare kunna acceptera situationen. Att vara vid den älskades sida ansågs 

som centralt och gav trygghet i sjukdomsförloppet (Bouchal, Rallison, Moules & Sinclair, 

2015; Mossin & Landmark, 2011). Genom att vara närvarande hos den sjuke uppkom känslor 

av tacksamhet och lättnad (Andersson, Ekwall, Hallberg & Edberg, 2010; Mossin & 

Landmark, 2011). En motvilja att lämna den sjukes sida påpekades av de närstående 

(Andersson et al., 2010). 

We were all in the room. It was vitally important for all of us; her five children, my two 

sisters, myself and two brothers. Everybody who could be present was present. 

(Donnelly et al., 2006, s. 356). 

Närstående till personer i livets slutskede beskrev viljan att göra gott och stödja den sjuke 

under den sista tiden i livet (Andersson et al., 2010; Bouchal et al., 2015; Mok, Chan, Chan & 

Yeung, 2003). Att ta hand om den sjuke beskrevs både som ett ansvar men också som en 

huvudsaklig uppgift (Andersson et al., 2010; Lee et al., 2014; Mok et al., 2003). De menade 

att detta berodde på att de kände till den sjukes behov. Det var en självklarhet att tillfredsställa 

behov samt försäkra sig om att den sjuke hade det så bra som möjligt (Donnelly et al., 2006; 

Mok et al., 2003). Vårdandet kunde upplevas som svårt eftersom de var besvärande att be om 

hjälp (Andersson et al., 2010). Närstående ville göra det bästa och ge en trygghet till den 

döende personen (Bouchal et al., 2015; Donnelly et al., 2006; Mossin & Landmark, 2011). Att 
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kunna uppfylla den sjukes sista önskan gav en känsla av tillfredsställelse för närstående (Mok 

et al., 2003; Wong & Chan, 2007).   

I wanted to step in there and look after him and try to make everything better which of 

course I couldn’t. I had to respect that incredible need for autonomy even in the face of 

death (Bouchal et al., 2015, s. 50). 

Att känna sig otillräcklig för den sjuke 

I studier av Andersson et al. (2010), Wong och Chan (2006) beskrev närstående att känslor av 

otillräcklighet uppkom om informationen var diffus eller otillräcklig. Det medförde att de inte 

upplevde kontroll över situationen. Dem menade att de var angelägna av att bli involverade i 

vården av den sjuke personen. Att inte vara delaktig framkallade både missnöje och gav dem 

skuldkänslor och otillfredsställelse (Andersson et al, 2010; Mossin & Landmark, 2011). De 

ansåg att ta emot information om den sjuke var svårt men var bättre än att inte känna till den 

sjukes tillstånd. Informationen innebar att det blev lättare att acceptera och hantera 

situationen. Då vårdpersonal var tydlig med hur den sjukes tillstånd skulle utvecklas var det 

lättare att förstå när det väl inträffade (Andersson et al., 2010; Mossin & Landmark, 2011). 

Närstående beskrev att de kändes sig maktlösa i den svåra situationen när det inte fanns så 

mycket de kunde göra för personen. Att inte kunna utföra handlingar som hjälpte den sjuke 

gav upphov till hjälplöshet (Andersson et al., 2010; Donnelly et al., 2006; Wong och Chan, 

2006). 

The doctor did not explain clearly to me about his condition... (Wong och Chan, 2006, 

s. 2360). 

Att känna ensamhet, sorg och ångest 

I studier av Costello och Kendrick (2000), Mok et al. (2003) beskrev närstående att den nära 

personens sjukdomsperiod och död gav upphov till starka känslomässiga reaktioner hos den 

närstående. Ångest, sorg och saknad uppstod efter den nära personens död.  I studien av Mok 

et al. (2003) beskrev dem känslor av osäkerhet, förtvivlan, sårbarhet och rädsla. Det var svårt 

att förhålla sig till situationen och inse att den dödes fysiska närvaro aldrig mer skulle 

upplevas. Närstående beskrev att de var svårt att bli lämnad efter den sjukes död (Schultz, 

2007). De kände sig ensamma både under sjukdomsprocessen och efter den sjukes död 

(Andersson et al., 2010; Costello & Kendrick, 2000). Sorg kunde upplevas på olika sätt men 

att se en nära person avlida uppfattades som förkrossande och förlamande (Schultz, 2007; Lee 
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et al., 2014). Donnelly et al. (2006) studie visade att glädje och sorg kunde upplevas samtidigt 

under ett dödsfall. Glädje över att den sjuke inte längre behövde lida men en stor sorg fanns 

att över att ha förlorat personen. Närstående betonade att sorgen var svår att förbereda sig på 

eftersom den sjuke mådde dåligt och tiden efter döden kändes smärtsam (Bouchal, 2015; Lee 

et al,.2014). Närstående beskrev att den sjukes situation var både sorglig och overklig 

(Donnelly et al., 2006). Närstående betonade att döden kändes svår för dem om de inte var 

med vid dödsögonblicket och det fanns en önskan om att tidigare få veta hur situationen var 

för att kunna vara där när döden inträffade (Bouchal et al., 2015; Mok et al., 2003; Wong & 

Chan, 2006). 

They (relatives) experienced uncertainty and dread, sadness and sorrow, vulnerabilities 

and fear. They mentioned that there was no happiness here (Mok et al., 2003, s. 272). 

Enligt de närstående i studier av Bouchal et al. (2015) och Mok et al. (2003) var det svårt att 

kunna föreställa sig ensamheten i förväg och vetskapen om att bli lämnad gav ångest. 

Ovissheten inför framtiden beskrevs ge ångest och oro eftersom dem inte visste hur 

situationen skulle utvecklas (Andersson et al., 2010; Lee et al., 2014). Dem beskrev en oro 

och en rädsla för det okända (Donnelly, et al., 2006; Lee et al., 2014; Schultz, 2007) men 

också att dem kunde lindra ångesten genom att vara närvarande och vårda den sjuke 

(Andersson et al., 2010; Lee et al., 2014). 

Att hoppas på ett lugnt och värdigt slut 

Närstående uppgav i flertal studier Lee et al., 2014; Mossin & Landmark, 2011; Mok et al., 

2003; Wong och Chan, 2007) att det var viktigt att den sjuke fick dö utan lidande och att 

slutet blev värdigt. Det var påfrestande för den närstående att se den sjuke lida och ha det 

svårt (Jo et al., 2007). Det ansågs som jobbigt när dödsprocessen blev lång och utdragen då 

detta orsakade den döende smärta (Mossin & Landmark, 2011). De beskrev döden som 

sorgsen men även som en lättnad då personen kunde ha varit sjuk under en längre tid och det 

var behagligt att inte se dem lida längre (Andersson et al., 2010; Bouchal et al., 2015). När 

dödsögonblicket kom var det viktigt att detta var värdigt och närstående önskade att döden 

skulle vara fint och lugnt (Andersson et al., 2010; Donnelly et al., 2006; Lee et al., 2014). 

Många beskrev betydelsen av att vara med när den sjuke avled och döden skulle upplevas som 

förväntad och naturlig. Andra beskrev en intim känsla när den sjuke avled och att det 

upplevdes bra att närvara vid slutet (Donnelly et al., 2006). Ett bra avslut var kunna blicka 

tillbaka på döendet som något fint och tryggt (Jo et al., 2007; Mossin & Landmark, 2011). 
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It´s going to be so monumental but when it did happen we were building up to it slowly 

and it seemed so natural (Donnelly et al., 2006, s. 355). 

Att ha behov av att få stöd och tröst 

Närstående beskrev i studier av Bouchal et al. (2015), Costello och Kendrick (2000), Schultz 

(2007), Taylor och Robinson (2016) att de innan och efter dödsfallet av den nära personen var 

i behov av att få stöd och tröst från sin omgivning. Stödet kunde komma från familj, vänner 

eller kollegor vilket gav dem ett lugn samtidigt som någon alltid fanns till hands (Bouchal et 

al., 2015; Costello & Kendrick, 2000; Schultz, 2007). I en studie Taylor och Robinson (2016) 

framkom det att en viktig hanteringsstrategi efter döden var att umgås och passa upp på 

familjen. Närstående uppgav att de gärna fäste sig vid andra personer som egentligen inte stod 

dem nära för att fylla det tomrum som blivit utav den döde (Schultz, 2007). Vidare beskrev 

dem att döden av den sjuke var privat och de inte ville prata om dödsfallet med andra än sin 

egen familj (Taylor & Robinson, 2016) 

Thinking positive thoughts about the partner; crying and talking it through with a friend 

(Costello & Kendrick, 2000, s.1378) 

Närstående berättade att andliga upplever var vanligt efter att den sjuke dött (Costello & 

Kendrick, 2000; Schultz, 2007; Taylor & Robinson, 2016). Flera beskrev känslor av att den 

döde fortfarande var med dem för att försäkra sig om att inget dåligt skulle ske. Närstående 

menade att de alltid skulle vara tillsammans trots att den sjuke dött (Costello & Kendrick, 

2000). Tröst genom andliga upplevelser gav en känsla av mening och lugn (Schultz, 2007; 

Taylor & Robinson, 2016).  I studien av Costello och Kendrick (2000) framkom det att 

närstående samtalade och diskutera problem med den döde i privata stunder. 

Really I suppose in my thoughts and in the spirit of things I know he`s there all the time 

really but I only speak to him in our private moments (Costello & Kendrick, 2000, s. 

1379).  

Att ha fina minnen och uppskatta livet   

Närstående beskrev i studier av Bouchal et al. (2015) och Schultz (2007) att de lärde sig 

acceptera den nya situationen även om det fanns en önskan om att allt skulle vara som förut. 

Det var viktigt att få en bra upplevelse av den sjukes död. Närstående beskrev detta på olika 

sätt men syftade till att döden var en händelse dem var tvungna att acceptera. Efter att den 

sjuke avlidit hamnade närstående i en reflektion där minnen av den döde hölls levande 
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(Bouchal et al., 2015). Genom att tänka på fina minnen och tänka tillbaka på den döde som 

speciell blev situationen mer hanterbar (Costello & Kendrick, 2000). De flesta kunde se 

tillbaka på upplevelsen av döden och känna en acceptans till att låta den sjuke få ett slut på 

livet. I efterhand kunde många se tillbaka på det med glädje (Bouchal et al., 2015; Donnelly et 

al., 2006; Lee et al., 2014). Dödsögonblicket kunde ge de närstående ett definitivt slut och 

alternativet skulle istället varit att den sjuke fortsatt lida under en längre tid (Andersson et al., 

2010; Donnelly et al., 2006). Döden ansågs som en motsats till födseln och de närstående 

beskrev att det var lättare att acceptera situationen efter döden om den sjuke levt ett berikat liv 

(Andersson et al., 2010; Donnelly et al., 2006). 

Närstående menade att de efter en förlust kunde omprioritera saker i livet och uppskatta ting 

som tidigare inte varit lika värdefulla. De upplevde förändringar i relationer då många beskrev 

att familjen eller andra viktiga relationer fick en helt annan innebörd och en tacksamhet över 

livet uppstod (Mok et al., 2003; Schultz, 2007). Livet kunde få en annan mening och 

närstående påtalade att det gick att hitta ett syfte med bortgången vilket gav dem styrka i livet 

(Taylor & Robinson, 2016). Vidare beskrev närstående i studien av Schultz (2007) att dem 

efter att ha upplevt sorg och smärta hittade en lust att vilja leva och utforska nya händelser i 

livet. De beskrev även att en förlust av en nära person tidigt i livet gav dem tacksamhet och 

självständighet senare i livet. 

I definitely feel more of an appreciation for the relationships I do still have and that are 

still here. It definitely makes me appreciate other things a lot more and in the moment 

things…. (Schultz, 2007, s. 31).  

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelser av att vara närstående till en 

person i livets slutskede. Resultatet mynnade ut i sex kategorier: Att vara nära och stödja den 

sjuke, Att känna sig otillräcklig för den sjuke, Att känna ensamhet, sorg och ångest, Att ha 

behov av att få stöd och tröst, Att hoppas på ett lugnt och värdigt slut och Att ha fina minnen 

och uppskatta livet.   

Resultatet visade att närstående ansåg det viktigt att vara närvarande och stödja den sjuke 

personen. Kirchhoff et al. (2002) beskriver att närstående som haft en person som vårdats och 
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dött på en intensivvårdsavdelning upplevde att närheten och att finnas för den sjuke var viktig 

under den sista tiden i livet. Andershed och Harstäde (2007) beskriver att närstående ville vara 

närvarande hos den sjuke. Efter att den sjuke dött upplevde flertalet närstående skuld över att 

dom inte gjort mer.  Enligt Antonovsky (2005, s.46) fungerar den närstående som en viktig 

resurs för den sjuke vilket även framkom i litteraturstudien. I denna litteraturstudies resultat 

framkom att närstående såg sig själv som dem som bäst kände till den sjukes behov. När 

familjen är närvarande och stödjer varandra förmedlar det ett värde till den som är sjuk 

(Antonovsky, 2005, s.82). Författarna till denna studie menar att närvaron av de närstående är 

betydelsefullt för den sjuke och att denna relation bör tas tillvara på i omvårdnaden.  

 

I resultatet framkom att det var viktigt för närstående att få information om den sjukes 

tillstånd och att bli involverad i den sjukes vård. När informationen ansågs som diffus eller 

otillräcklig medförde det att närstående kände sig frustrerade. Terry, Olson, Wilss och 

Boulton‐Lewis (2006) påtalar att närstående hade ett stort behov av att förses med fullständig 

information kring den sjukes tillstånd och att de önskade mer information kring fysiska 

förändringar som var förknippade med sjukdomen och döden. Andershed och Harstäde (2007) 

beskriver att närstående upplevde en frustration över att inte få tillräckligt mycket information 

om den sjukes tillstånd. Genom information kan en händelse bli mer begriplig. Antonovsky 

(2005, s. 44) beskriver begriplighet som viktigt vid hantering av svåra händelser i livet. 

Människor uppfattar och tar emot information på olika sätt där vissa kan uppfatta de som sägs 

som strukturerat, ordnat och sammanhängande snarare än kaotiskt, ostrukturerat och oväntat. 

En människa med låg begriplighet kan ha svårare att ta emot och förstå information som ges. 

Detta kan resultera i att individen får svårt att hantera känslor kring ett dödsfall. Författarna 

till denna studie menar att det är betydelsefullt att sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan 

se behov av information och ge detta på ett tydligt och strukturerat sätt till närstående. 

Tillräcklig information bör ges för att situationen skall bli begriplig för den enskilde 

individen. Därför är det av vikt att sjuksköterskan försäkrar sig om att närstående har fått 

tillräcklig och förståelig information samt känner sig trygga att fråga personal om funderingar 

finns. Genom att sjuksköterskor bidrar till en ökad begriplighet kan närstående förstå 

situationen och öka sin medvetenhet för att kunna göra den sista tiden så bra som möjligt för 

den sjuke. Enligt Eriksson och Lauri (2000) upplever närstående att det har ett bra stöd om 

sjuksköterskor finns till hands vid oro eller funderingar. 
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Litteraturstudiens resultat visade att närstående kände ett behov av att bli involverade i den 

sjukes vård. Kisorio och Langley (2016) beskriver att närstående upplevde att de var 

värdefullt att vara delaktig i vården av den sjuke personen och att detta kunde underlätta efter 

döden. Terry et al. (2006) beskriver att närstående som varit vårdare för den sjuke upplevde 

att omhändertagandet inte kunde utföras effektivt utan deras enskilda insatser. Enligt 

Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) ska familj och andra viktiga personer synliggöras och 

involveras i vården av den sjuke och det innefattar att vården ska se, respektera och samarbeta 

med närstående på ett önskvärt sätt. Eriksson och Lauri (2000) beskriver att närstående 

upplevde att det fick för lite information kring omvårdnaden för att kunna delta och utföra 

omvårdnad på egen hand. Liknande resultat framkom i denna litteraturstudies resultat där 

närstående poängterade att de inte kunde utföra omvårdnad om de inte visste hur de skulle gå 

tillväga. 

I resultatet framkom att närstående upplevde ensamhet både före och efter dödsfallet. De 

beskrev att det var påfrestande att inte veta när de skulle bli ensamma och upplevde en sorg 

över detta. I studien av Carlander, Ternestedt, Sandberg & Hellström (2013) framkom ett 

liknande resultat om att närstående upplevde ensamhet och ångest efter ett dödsfall, vilket 

hanterades individuellt av olika personer. I denna studies resultat framkom att närstående som 

missat dödsögonblicket ångrade sig och upplevde en stor sorg. Att inte få vara hos den sjuke 

gav dem känslor av oro och ångest och de önskade att de tidigare fått information om den 

sjukes tillstånd för att närvara när denne avled. Andershed och Harstäde (2007) beskriver att 

närstående kunde ångra att de inte gjort mer för den döende innan dödsfallet. I denna studies 

resultat framkom att närstående önskade närvara vid dödsögonblicket vilket även Kirchhoff et 

al. (2002) och Muders, Zahrt-Omar, Bussmann, Haberstroh och Weber (2015) beskriver som 

en viktig del i sorgeprocessen för närstående.  

Ur resultatet framkom det att närstående var i stort behov av stöd och tröst efter att en nära 

person avlidit. Stödet kunde komma från olika personer i omgivningen såsom vänner, familj 

eller släkt. Enligt Terry et al. (2006) kan närstående se tillbaka på perioden efter dödsfallet 

och inse att de skulle haft nytta av mer stöd från sin omgivning. Närstående i denna 

litteraturstudie menade att det hade varit bra om de blev påtvingade stöd eftersom de hade 

svårigheter att inse sina egna behov. Antonovsky (2005, s.45) beskriver att resurser är viktigt 

att ha till sitt förfogande när svåra händelser i livet sker. Stöd från lojala personer i 

omgivningen medför en känsla av hanterbarhet och det kan spela en viktig roll i hur personer 

hanterar svåra händelser i livet. Utifrån litteraturstudiens resultat anser författarna att 
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hanterbarheten kan stärkas genom att sjuksköterskor är utrustade för att samtala om död och 

sorg samt kan läsa av närståendes behov av stöd. För att sjuksköterskor ska kunna ge ett bra 

stöd till närstående kan de vara i behov av utbildning och vägledning inom området. Enligt 

Stayt (2006) kan utbildning ge trygghet i att bemöta människor i sorg eftersom det kan vara 

svårt att skilja på ett professionellt och personligt förhållande till närstående.  

Utifrån litteraturstudiens resultat framkom det att närstående upplevde att det var 

betydelsefullt att den sjuke skulle få dö på ett värdigt sätt utan smärta och lidande. 

Kongsuwan, Chaipetch och Matchim (2012) menar att närstående är måna om att den sjuke 

inte ska uppleva smärta och att det är av betydelse att den sjuke får god vård. I denna 

litteraturstudies resultat framkom det att närstående ville få ett bra avslut innan den sjuke 

lämnade livet. Ett bra avslut definierades som att vara närvarande vid dödsögonblicket 

eftersom avslutet kunde ha en påverkan på hur de såg tillbaka på döden. I Endacott et al. 

(2016) studie framkom att närstående menade att en god död innebar att familjen skulle vara 

närvarande runt den sjuke. Enligt Socialstyrelsen (2015) ska patientansvarig sjuksköterska bör 

utforma en planering av livets sista tid tillsammans med personen i livets slut och deras 

närstående. Under ett sådant samtal finns möjlighet att ta hänsyn till önskemål kring hur både 

den närstående och den sjuke vill att det skall bli och se till att slutet blir värdigt. Därför anser 

författarna till denna studie att det är betydelsefullt att sjuksköterskor engagerar sig och ser till 

att slutet blir värdigt både för närstående och den sjuke.  

I litteraturstudiens resultat framkom att närstående prioriterade om saker i sina liv och insåg 

vad som var viktigt i livet. Relationer blev allt viktigare och pengar eller materiella ting blev 

mindre värt. Närstående kunde känna en tacksamhet över de som fanns i livet och en mening 

med personens död växte långsamt fram. Meningsfullhet är enligt Antonovsky (2005, s. 48-

49) en viktig komponent för att kunna uppleva en känsla av sammanhang. Meningsfullheten 

beskrivs som en motivationskomponent vilket får individen att vilja ta sig igenom den svåra 

situationen och tro på att framtiden kan vara ljus. Författarna till denna studie menar att 

meningsfullhet kan vara centralt för att närstående ska kunna gå vidare i livet eftersom det 

annars kan finnas svårigheter att se en framtid. Om det finns en meningsfullhet i livet kan 

närstående möta den sjukes död som utmaning snarare än som oövervinnlig eller förfärlig 

händelse. Antonovsky (2005. s. 46) menar att människan bör fokusera på att konfronteras med 

den svåra händelsen och finna en mening med det som hänt. Mayan, Morse och Eldershaw 

(2006) beskriver begreppet omformulering av självet som en händelse där personer som 

upplevt en förlust omformulerar sig själva. De beskriver att personer genom omformuleringen 
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kan maximera nuet och fokusera på relationer istället för att prioritera materiella ting. De 

personer som upplevt en förlust kunde avvisa relationer som var otillfredsställande och istället 

uppskattade de sina egna förmågor. I denna studies resultat framkom att pengar blev mindre 

betydande och relationer till familj och vänner prioriterades i högre utsträckning, vilket kan 

tolkas som att de närstående genomgick en omformulering av självet.  

Utifrån litteraturstudiens resultat föreslås stödgrupper som en intervention som sjuksköterskor 

kan nyttja sig av för att hjälpa närstående i sorg. När en nära person är i livets slut kan det 

vara en påfrestning för närstående och känslomässiga reaktioner som rädsla, ensamhet, 

förtvivlan och sorg kan förekomma. De kan vara viktigt att få stöd och tröst vilket kan uppnås 

genom att samtala med personer med liknande kunskap och erfarenheter. Stödgrupper kan 

vara ett alternativ för att diskutera och känna en samhörighet med andra. Henriksson och 

Andershed (2007) visar att närstående till personer i livets slut som ingått i en stödgrupp har 

upplevt det som positivt. De närstående upplevde det som bekräftande att möta andra personer 

i en liknande situation, vilket resulterade i att dem kände tillhörighet. Med stöd av detta menar 

författarna till denna studie att stödgrupper kan vara ett förslag som sjuksköterskan kan 

erbjuda närstående som har eller som kommer att mista en nära person. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att närstående hade ett stort behov av att få fullständig 

information och av att vara delaktig i vården av den sjuke. Utifrån detta menar författarna att 

det är viktigt att sjuksköterskan inkluderar närstående i vårdförloppet. Sjuksköterskor kan 

uppnå detta genom att fokusera på Antonovskys (2005, s. 43) komponenter begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Genom att informera och försäkra sig om att närstående 

förstår kan informationen resultera i en god begriplighet hos närstående. Vidare kan detta 

innebära att situationen kan uppfattas som mer hanterbar, då närstående känner att dem vet 

vad som händer kring den sjuke. Genom att sjuksköterskor ger information om hur närstående 

kan inkluderas i vården kan detta ge dem en högre meningsfullhet i situationen. Slutligen kan 

detta leda till en hög känsla av sammanhang där närståendes välbefinnande kan öka i 

situationen. 

 

Metoddiskussion 

För att bedöma kvalitativa studiers kvalitet bedöms trovärdigheten som helhet. Granskning 

kan ske med hjälp av begreppen pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftbarhet 

(Polit & Beck, 2012, s. 175) vilket har använts i denna studie.  
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Bengtsson (2016) beskriver att datamaterialet som inkluderas i en studie ska vara heltäckande 

för att besvara syftet. I denna litteraturstudie har tretton artiklar inkluderats varav två artiklar 

med låg kvalitet där en haft en mixad metod. Ur den mixade artikeln har endast kvalitativ data 

extraheras och säkerställts av båda författarna under arbetets gång. Artiklarna med låg kvalitet 

kan medföra att trovärdigheten sänks även om materialet givit liknande information som 

övriga artiklar med medel och hög kvalitet. Från data i dessa artiklar har dock nyanser 

framkommit som bedömts ha betydelse för denna studies resultat. Med anledning av detta 

ansågs det som lämpligt att artiklarna inkluderades. En svaghet med studien kan vara att 

litteratursökning endast genomförts i en databas då flera databaser utgör en större bredd på 

material och stärker trovärdigheten. Dock har materialet varit tillräckligt stort för att kunna 

besvara syftet vilket var det huvudsakliga målet med litteraturstudien.  

 

Pålitlighet innebär att presentationen av ett arbete ska vara noggrant beskrivet så att läsaren 

kan följa tillvägagångssättet och upprepa arbetet (Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-255). I 

denna studie har författarna presenterat tillvägagångssättet och styrkt detta med en 

presentation av litteratursökningen. Det går att följa analysens olika steg där kondensering och 

kategorisering kan utläsas. Under analysens olika steg har arbetet genomförts textnära och 

reflektioner har utförts för att undvika att misstolkningar sker. I kondenseringen har text 

översatts från engelska till svenska. Det kan vara en begränsning att inte analysera text från 

sitt modersmål eftersom feltolkningar kan ske i översättningen. Under hela processen har 

dock alla delar diskuterats och granskats av handledare och andra utomstående, vilket kan ses 

som en styrka.  

 

Tillförlitlighet innebär att deltagare i studier skall kunna känna igen sig i det resultat som 

presenteras (Holloway & Wheeler, 2002, s. 255). En svaghet för denna litteraturstudie kan 

vara att författarna inte med säkerhet vet hur deltagarna redovisat sina känslor i 

ursprungskällan. Under analysprocessen har författarna kontinuerligt återgått till 

ursprungstexten för att säkerställa att materialet är korrekt. I resultatet har författarna 

presenterat citat som styrker den information som framkommit ur analysen vilket kan ses som 

en styrka.  

 

Holloway och Wheeler (2002, s. 255) menar att begreppet överförbarhet betyder att studiens 

resultat skall kunna överföras till liknande sammanhang. Författarna bedömer att 
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litteraturstudiens resultat kan överföras till ett annat sammanhang. Vid stora händelser i livet 

som innefattar förlust eller sorg kan resultatet vara överförbart då dessa känslor kan 

uppkomma vid fler händelser än dödsfall. Slutligen beskrivs bekräftbarhet som innebär att 

forskaren bör ha bearbetat sin egen förförståelse och förstå att resultatet kan påverkas av detta. 

Ett mindre önskat resultat får inte ignoreras utan ska också redovisas (Holloway & Wheeler, 

2002, s. 255). I denna litteraturstudie har den egna förståelsen bearbetats och författarna har 

haft en medvetenhet om att resultatet kan ha blivit utsatt för tolkningar under arbetets gång. 

För att minimera detta har författarna under kvalitetsgranskning granskat artiklarna enskilt för 

att sedan diskutera och sammanställa resultaten från båda granskningarna. Samma 

tillvägagångssätt har tillämpats under granskning och extrahering av material från artiklar. Ett 

objektivt synsätt har använts under arbetets gång så långt det varit möjligt. 

 

Slutsatser 

Denna studie visade att närstående upplevde det som centralt att vara närvarande och stödja 

den sjuke vid livets slut. De hade ett stort behov av att få information och bli involverade i 

den sjukes vård. För att stödja närstående bör sjuksköterskor ge information på rätt nivå så att 

de kan begripa situationen. Det framkom även i denna studie att det hos närstående fanns en 

önskan om att närvara vid dödsögonblicket så att slutet blev värdigt. De närstående som 

missade dödsögonblicket fick ångest vilket belyser vikten av att sjuksköterskor är 

uppmärksamma och kontaktar närstående i god tid. Närstående poängterade att det var viktigt 

att den sjuke slapp onödigt lidande och att slutet blev värdigt. Detta kan kopplas till 

sjuksköterskans ansvar att planera, utföra och utvärdera omvårdnad så att slutet blir så bra 

som möjligt för såväl den sjuke som den närstående. Ensamhet, sorg och ångest var vanligt 

förekommande efter dödsfallet och närstående beskrev att de genom stöd och tröst kunde gå 

vidare och se en mening med det som hänt. För att närstående ska få ett bra stöd kan 

sjuksköterskan erbjuda stödgrupper som ett alternativ för att bearbeta sorg och dela 

erfarenheter med andra personer i en liknande situation. Där kan de finna en samhörighet med 

som kan lindra den ensamhet som många beskrev. Ytterligare forskning inom området behövs 

för att utveckla omvårdnaden kring närstående. Vidare forskning skulle kunna fokusera på 

närståendes upplevelser av information, närståendes upplevelser av stöd efter ett dödsfall och 

sjuksköterskors upplevelser av att ge stöd till närstående efter ett dödsfall.  
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