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Abstrakt 

När tillståndet hos en person med sjukdom försämras kan ett brytpunktssamtal hållas där 

vårdpersonal redogör och förtydligar hur behandlingsstrategin förändras. Närstående är 

en viktig och betydelsefull deltagare i livets slut både för personen med sjukdom och får 

vårdpersonalen. Detta då de närstående kan vara delaktiga inom omvårdnaden samt 

tillhandahålla stöd till personen med sjukdom. Syftet med studien var att beskriva 

närståendes upplevelser av att delta vid ett brytpunktssamtal vid övergång till palliativ 

vård i livets slut. Litteraturstudien inleddes med en systematisk litteratursökning i två 

databaser där 14 studier valdes ut efter kvalitetsgranskning. Artiklarnas innehåll 

analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i fem 

kategorier: att känna rädsla och ovilja för att prata om döden; att behöva tydlig 

information och tid för att förbereda sig; att få uttrycka sina känslor och vara delaktig i 

beslut kändes betydelsefullt; att under mötet komma till insikt och acceptera döden; att 

förmedla hopp och vilja den sjuke väl. Slutsatser av studien blev att närstående kan 

uppleva situationen som skrämmande, kaosartad, chockerande men även som en lättnad 

och att döden var väntad. Det är därför av vikt att som vårdpersonal ha förståelse för hur 

närstående upplever brytpunktssamtalet och ge dem utrymme till delaktighet vid 

brytpunktssamtalet för sina tankar, frågor och åsikter. 

 

Nyckelord: Palliativ vård, brytpunktssamtal, närstående, upplevelser, litteraturstudie, 

kvalitativ innehållsanalys. 
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Palliativ vård innebär att det inte finns någon behandling för att bota den underliggande 

sjukdomen och att vården istället inriktar sig på att symtomlindra. För personen med sjukdom 

innebär den palliativa vården att livet har fått en begränsad tid och att döden närmar sig (Furst, & 

Edenbrandt, 2013). Studier visar att 80 procent av de som dör i Sverige varje år, gör det till följd 

av obotlig sjukdom som de har lidit av under en tid (Axelsson et al., 2007). Döendet som process 

kan beskrivas likt ett kontinuum av livskvalité och de flesta aktörer inom vården har olika åsikter 

om vad som kännetecknar en hög kvalité av vård vid livets slut. Som människa kan döden både 

upplevas som åskådare eller som döende. Hur döden upplevs, både för den döende eller 

åskådaren, är individuellt (Banjar, 2017). Men palliativ vård innebär inte nödvändigtvis enbart 

vård vid livets slut eller terminalvård. Istället så kan den liknas som en motpol till en vård där 

man botar och behandlar sjukdomen (Gärtner et al., 2014). Det som kännetecknar palliativ vård 

är att den bör planeras utgående från personen med sjukdoms tidigare erfarenheter och 

individuella värderingar (Price, Grabowski, Montagnini & Strodtman, 2017). Detta är framförallt 

viktigt då de personer med sjukdom som är i behov av palliativ vård kan ha olika diagnoser och 

vården då bör vara individuellt utformad utifrån personens förutsättningar och behov (Furst, & 

Edenbrandt, 2013). 

  

Personal inom sjukvården måste ibland delge personer information som ändrar deras tillvaro och 

sätt att se på framtiden, ofta då i ett negativt perspektiv. Det kan innebära ett möte då en person 

får besked om sin diagnos, får besked att diagnos är kronisk eller då den kroniska sjukdomen är 

kraftigt försämrad. I dessa fall kan personen med sjukdom och de närståendes egna personliga 

upplevelser påverka hur informationen kommer uppfattas hos dem (Bumb, Keefe, Miller & 

Overcash, 2017). Det är därför viktigt att kommunikationen mellan personal, person med 

sjukdom samt dennes närstående förbättras med stöd från vårdpersonalen (Furst, & Edenbrandt, 

2013). Ett brytpunktssamtal definieras som ett samtal mellan läkare och en person med sjukdom 

där man diskuterar övergången till palliativ vård i livets slutskede 

(http://termbank.socialstyrelsen.se). Det centrala i mötet är ett gemensamt ställningstagande om 

denna övergång. Den fortsatta vården diskuteras och utformas sedan beroende på personen med 

sjukdoms tillstånd, behov och önskemål. För att kunna ge en god palliativ vård så ska personen 

med sjukdom samt närstående informeras om patientens aktuella tillstånd (Socialstyrelsen, 

2016). I denna litteraturstudie definieras brytpunktssamtal som det samtal som sker mellan 
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läkare, personen med sjukdom och dess närstående när den palliativa vården, övergår till vård 

vid livets slutskede. Enligt Svenska palliativregistret rapporterades totalt 50 997 väntade dödsfall 

i Sverige under 2015 och av dessa fick 55 %, totalt 28 136 stycken brytpunktssamtal 

(Socialstyrelsen, 2016). Då viss osäkerhet kring döden och brytpunktssamtalet aldrig riktigt kan 

tas ifrån situationen, blir det av stor vikt att kommunikationen mellan vårdpersonal, personen 

med sjukdom och närstående håller en god kvalitét. Att tillämpa sig av en öppen konversation 

och ärlighet kan leda till mer trygghet, livskvalitet och hopp då personen känner sig delaktig 

(Dobson, 2017). 

  

Närstående är en bred definition som inkluderar en eller flera personer som personen med 

sjukdom anser sig ha en nära relation till (http://termbank.socialstyrelsen.se), det vill säga inte 

nödvändigtvis någon med blodsband till personen med sjukdom. En person i livets slut har själv 

ett behov och en önskan om att närstående ska inkluderas i vården gällande frågor och beslut 

rörande bland annat val av behandling. Personen med sjukdom önskar även att sina närstående 

ska bemötas med ärlighet och respekt under hela processens gång (Dobson, 2017). De närstående 

kan på många sätt ha betydelse för den palliativa vården då en del svårt sjuka personer vårdas 

hemma i livet slutskede med stöd av hemsjukvård. Om än vårdpersonal kan ge stöd, omvårdnad 

och medicinska resurser är närstående en stor del av den palliativa och terminala vården. Det är 

dock inte bara i hemmet som de närstående spelar en stor roll utan även inom slutenvården har 

de betydelse för personen med sjukdom och personal (Furst & Edenbrandt, 2013). Ofta kräver 

palliativ vård ett gott samarbete mellan olika professioner och vårdinrättningar (Price, 

Grabowski, Montagnini & Strodtman, 2017). Inom slutenvården kan närstående till personer 

med sjukdom bli bemötta på olika sätt beroende på vad sjuksköterskan själv har för uppfattningar 

och åsikter om dem och deras betydelse i omvårdnaden. Närstående har dock börjat involveras 

mer och mer i omvårdnadsarbetet och kan ses som en resurs till personal och framförallt 

personen med sjukdom (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014, s. 70). 

  

Vårdande av personer med en palliativ diagnos innebär att vara närvarande och bistå med 

omvårdnad under deras sista tid i livet (Ghaljeh, Iranmanesh, Nayeri, Tirgari & Kalantarri, 

2016). Det förekommer att sjuksköterskor upplever sig oförberedda på vad det innebär att vårda 

en person med palliativ vård i livets slut (Croxon, Deravin, & Anderson, 2018). Sjuksköterskor 



4 
 

 
 

som inte har fått någon utbildning inom palliativ vård är ofta osäkra och obekväma att 

kommunicera angående död och vård vid livets slut (Mendes, 2017). Detta kan vara 

problematiskt ifall personen med sjukdom eller närstående upplever personalen som inkompetent 

eller obekväm i situationen. Vilket i sin tur även påverkar vårdkvalitén negativt (Price, 

Grabowski, Montagnini & Strodtman, 2017). Oavsett om sjuksköterskan känner sig bekväm i 

situationen så kommer samtal om döden inträffa någon gång under yrkeslivet, varpå det är 

gynnande att ha kunskap om vilket bemötande som är bäst lämpat vid vård i livets slut (Mendes, 

2017). 

  

Att befinna sig vid livets slut kan för personen med sjukdom upplevas som ett hot och medföra 

en förändrad självbild vilket även förändrar känslan av värdighet. Den här tiden kan för personen 

innebära stress och lidande, samtidigt som det kan ske en mognad och utveckling (Carlander, 

Ternestedt, Sahlberg-Blom, Hellström & Sandberg, 2011). En transition är ett universellt 

fenomen som kan innefatta förändringar av en persons tillstånd av upplevd hälsa. Under 

transitionsprocessen finns det en större sårbarhet för ohälsa. Transitionens utfall kan påverkas av 

hur sjuksköterskan bemöter personen som går igenom den (Bohner, 2017). Ramsay, Huby, 

Thompson och Walsh (2014) beskriver att transition sker då en person befinner sig i en övergång 

i livet. En sådan process kan inträffa vid dödsfall av närstående eller anhörig samt vid händelser 

relaterat till hälsa eller sjukdom hos en själv eller någon i ens närhet. Då transitioner har en tydlig 

koppling till hälsa, ohälsa och dödsfall blir det ett centralt begrepp i vården och för 

sjuksköterskan. 

  

Inom alla vårdformer kan sjuksköterskan stöta på situationer där ett hälsotillstånd förändras eller 

försämras och det blir aktuellt med ett brytpunktssamtal. I dessa situationer kan det vara bra att 

ha goda kunskaper i hur närstående upplever informationen och det faktum att deras anhörige 

befinner sig i livets slut. Vi anser det därför viktigt att sjuksköterskan har kunskap om 

närståendes perspektiv från deltagande i brytpunktssamtal. Kunskap om detta kan leda till att 

sjuksköterskan på ett tillfredsställande sätt, lättare kan bemöta närstående som går igenom en 

brytpunkt med personen med sjukdom. Det bör vara ett bemötande anpassat efter närståendes 

önskningar. Just vilket bemötande som är önskvärt och tillfredsställande för närstående finns det 
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bristande kunskap om. Syftet med litteraturstudien var att beskriva närståendes upplevelser av att 

delta vid ett brytpunktssamtal för övergång till palliativ vård i livets slutskede. 

 

Metod  

Utifrån syftet ovan utfördes litteraturstudien med fokus på närståendes upplevelser från 

kvalitativa studier. De studier som inkluderades analyserades med kvalitativ innehållsanalys i 

enlighet med  Elo och Kyngäs (2008) metodartikel. Genomförandet gjordes induktivt som 

innebär att man analyserar specifika fenomen för att söka och finna generella regler som gäller 

för dessa (Polit och Beck, 2016, s. 731). 

  

Litteratursökning 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed, vilket gav en översiktlig 

bild över kunskapsläget och urvalet av relevanta artiklar. De bibliografiska databaserna som 

användes var Cinahl och PubMed, då dessa är särskilt inriktade mot medicin och hälsa. De 

inklusionskriterier som fastställdes var kvalitativa studier som beskrev eller innehöll närståendes 

upplevelser. Ett inklusionskriterie var att personen med sjukdom skulle vara över 18 år, eftersom 

att vi som grundutbildade sjuksköterskor till störst del kommer att vårda personer och bemöta 

närstående till personer, som är över 18 år. Vi använde oss även utav begränsningar i form av 

engelskt språk, att artiklarna var vetenskapligt granskade samt att de var publicerade mellan år 

2008-2018. 

  

De termer och sökord som tillämpades var: Palliative care, Family, Breaking bad news, 

Qualitative, Transition, Turning point, Meeting, Consultation och End of life care. Dessa 

kombinerades med Booleska sökoperatorn AND och OR för att utvidga sökningen. Booleska 

sökoperatorer är fördelaktiga att tillämpa då de kan användas på många sökmotorer på internet. 

Sökorden kan kombineras med AND, OR eller NOT. Genom att kombinera de på olika sätt kan 

de ge relevant litteratur inom ett avgränsat område. Den booleska sökoperatoren OR kan 

användas för att utvidga sökningen och operatorn NOT kan användas för begränsning av 

sökningen. (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 72-73). 
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning   

Syftet med sökningen: Beskriva närståendes upplevelser av att delta vid ett 

brytpunktssamtal vid övergång till palliativ vård i livets slutskede 

  

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda för 

kvalitetsgranskning 

Antal valda 

Cinahl 2018 01 30  

Begränsningar: Published Date: 2008-2018; English Language; Peer reviewed 

  

1 FT Palliative care 14 369     

2 FT Terminal care 4 905     

3 FT End of life care 4 622     

4  1 OR 2 OR 3 18 890     

5 FT Family 74 627     

6 FT Transition 11 397     

7 FT Breaking bad news 136     

8 FT Turning point 247     

9 FT Meeting 16 821     

10 FT Consultation 14 149     

11   6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 41 890     

12 FT Qualitative 49 692     

13   4 AND 5 AND 12 981 8 4 

14   11 AND 13 147 14 2 
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Forts. Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda för 

kvalitetsgranskning 

Antal valda 

PubMed 2018 01 30  

Begränsningar: Published Date: 2008-2018; English Language 

  

1 FT Palliative care 30 325     

2 FT Terminal care 16 481     

3 FT End of life care 28 652     

4  1 OR 2 OR 3 48 165     

5 FT Family 458 609     

6 FT Transition 150 207     

7 FT Breaking bad news 298     

8 FT Turning point 1 609     

9 FT Meeting 41 239     

10 FT Consultation 42 239     

11  6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 

10 

115 061   

12 FT Qualitative 113 580     

13   4 AND 5 AND 12 1 524     

14   11 AND 13 170 15 8 

  

Kvalitetsgranskning av artiklar  

Kvalitetsgranskningen av de 38 artiklarna genomfördes med stöd i SBU:s metodbok och deras 

“Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik - patientupplevelser”  

(SBU, 2014). Mallen utgår från frågor med svarsalternativen “Ja”, “Nej”, “Oklart” och “Ej 

tillämpligt”, där vi värderade vardera Ja-svar med ett poäng medans resterande svarsalternativ 

gav noll poäng. Kvalitetsgranskningen genomfördes i gemensam diskussion där alla frågor i 

protokollet besvarades och poängsattes. De artiklar som fick 14-16 poäng bedömdes som 

medelhöga och de artiklar med 16 poäng eller högre bedömdes som hög. Detta för att kunna 

avgöra huruvida de valda artiklarna var av god kvalitet. De artiklar som bedömdes med 
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medelhög och hög inkluderades till innehållsanalys. Detta för att upprätthålla en god trovärdighet 

och hög kvalitet i vår studie. Dock fanns en artikel som graderats som medelhög som valdes bort 

trots 14 poäng, detta då den saknade etiska överväganden vilket vi anser är en väsentlig del som 

enligt oss väger tyngre än de flesta andra punkter i formuläret. 

  

Under kvalitetsgranskningen exkluderades även artiklar bort som inte uppfyllde vår definition av 

ett brytpunktsamtal. Totalt exkluderades 23 artiklar bort med låg kvalitet eller bristande innehåll 

mot vårt syfte. Efter kvalitetsgranskning återstod 14 artiklar som användes till innehållsanalysen. 

I tabell 2 visas en översikt av artiklarna som användes till analysen.  

 

Tabell 2 Översikt av artiklar tillhörande analysen (n=14) 

Författare/ 

År/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod/ 

Datainsamling/ 

Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 

Andersson, 

Ekwall, Hallberg 

& Edberg 

(2009) 

Sverige 

Kvalitativ 

studie 

17 Närstående Djupgående 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Döden och den sista tiden 

ledde till många frågor hos de 

närmast anhöriga och de 

tyckte att det var lättare om 

döden diskuterats innan det 

var närvarande. Centralt var 

att inte vilja se personen med 

sjukdom lida och känslor av 

ansvar och ensamhet kunde 

uppstå. De närmast anhöriga 

hade behov av stöd och 

delaktighet från 

vårdpersonalen. 

Hög 

Axelsson, Klang, 

Lundh Hagelin, 

Jacobson & 

Andreassen 

Gleissman 

(2015) 

Sverige 

Kvalitativ 

studie 

14 Närstående Retrospektiva 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Att de nära anhöriga kände 

blandade känslor rörande att 

ta avgörande beslut. 

Deltagarna pendlade mellan 

att se beslutsfattningen som 

en börda och att anse sig vara 

rätt person till att ta besluten.  

 Medelhög 
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Forts. Tabell 2 Översikt av artiklar tillhörande analysen (n=14) 

Författare/ 

År/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod/ 

Datainsamling/ 

Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Back, Trinidad, 

Hopley & 

Edwards  

(2014) 

USA 

Kvalitativ 

studie 

 37 Personer 

med sjukdom  

20 Närstående 

Semi-

strukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Det ansågs viktigt av 

familjemedlemmarna att 

läkaren förtydligade när 

behandlingsstrategin 

ändrades. Familje-

medlemmarna önskade att 

läkaren agerade som en guide 

och ville få förslag på 

genomförbara åtgärder. 

 Medelhög 

Bollig, Gjengedal 

& Rosland 

(2016) 

Norge 

Kvalitativ 

studie 

 25 Personer 

med sjukdom 

18 Närstående 

Djupgående 

intervjuer i 

fokusgrupper/  

Tolkande analys 

Anhöriga upplevde att döden 

var svår att tala om, men att 

de ändå ville tala om det. När 

närstående inte talade med 

personen med sjukdom om 

döden så skapade det problem 

i form av osäkerhet och rädsla 

för att ta felaktiga beslut. 

 Medelhög 

Ciemins, Brant, 

Kersten, Mullette 

& Dickerson 

(2015) 

USA 

Kvalitativ 

studie 

11 Närstående 

3 Personer 

med sjukdom 

Semistrukturerad

e intervjuer/ 

Deduktiv och 

induktiv analys 

Att läkare och vårdpersonal 

har stor betydelse till hur 

information uppfattas. Hur 

det underlättade av att ha en 

planering över hur 

sjukhusvistelsen skulle vara 

från början till slut. 

Medelhög 

Crighton, Coyne, 

Tate, Swigart & 

Happ 

(2008) 

USA 

Kvalitativ 

studie 

1 Patientfall Semi-

strukturerade 

intervjuer/ 

Dimensionell 

analys 

Att familjemedlemmarna 

förnekade att personen med 

sjukdom skulle dö och hur de 

istället fokuserade på det som 

kunde bota personen. Efter 

samtal med läkaren insåg och 

accepterade deltagarna att 

personen med sjukdom skulle 

dö. 

Medelhög 



10 
 

 
 

Tabell 2 Översikt av artiklar tillhörande analysen (n=14) 

Författare/ 

År/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod/ 

Datainsamling/ 

Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

de Boer, Depla, 

Wojtkowiak, 

Visser, 

Widdershoven, 

Francke & 

Hertogh 

(2015) 

Nederländerna 

Kvalitativ 

studie 

15 Närstående Explorativa semi-

strukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Anhöriga upplevde det svårt 

att ta beslut för någon annan 

och ville inte se sin älskade 

lida. Det fanns känslor av att 

inte vilja ge upp hoppet och 

närstående undvek att ställa 

vissa frågor till läkaren i rädsla 

för svaret. 

Medelhög 

Enguidanos, 

Housen, Penido, 

Meija & Miller 

(2014) USA 

Kvalitativ 

studie 

23 Närstående Semi-

strukturerade 

Intervjuer/ 

Deduktiv 

analysmetod 

Närstående ansåg att samtalet 

var viktigt och att  det 

palliativa rådgivnings- teamets 

sätt att överlämna information 

påverkade upplevelsen av 

samtalet. Samtalen hade enligt 

deltagarna kunnat ske tidigare 

och gärna vid fler än ett 

tillfälle. Närstående ville gärna 

medverka i beslutsfattandet 

och uppskattade då teamet tog 

sig tid för deltagarnas känslor 

och frågor. 

Medelhög 

Janze & 

Henriksson 

(2014) 

Sverige 

Kvalitativ 

studie 

9 Närstående Ostrukturerade 

intervjuer/  

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Närstående upplevde att tankar 

om framtiden gav i upphov till 

sorg men att de ändå ville tala 

om framtiden för att planera 

och förbereda sig. De såg även 

stor betydelse i att personen 

med sjukdom, i den mån som 

gick, deltog i beslutsfattandet.  

Medelhög 

Kellas, Castle, 

Johnson & Cohen 

(2017) 

USA 

Kvalitativ 

studie 

10 Närstående Intervjuer/ 

Tematisk 

kvalitativ analys  

Att hoppet hade stor betydelse 

för familjen då de förnekade 

hur allvarligt tillståndet var 

och agerade som att det skulle 

gå att ordna. Men familje- 

medlemmarna upplevde även 

hoppet som negativt då 

läkaren upprätthöll ett så kallat 

falskt hopp. 

Medelhög 



11 
 

 
 

Forts. Tabell 2 Översikt av artiklar tillhörande analysen (n=14) 

Författare/ 

År/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod/ 

Datainsamling/ 

Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Meeker, Waldrop 

& Young Seo 

(2014) 

USA 

Kvalitativ 

studie 

8 medlemmar 

i vårdlaget  

Semi-

strukturerade 

intervjuer och 

observationer/ 

Grounded theory 

Att familjemedlemmar är i 

behov av information då 

bristande kunskap gav fel 

uppfattningar gällande 

situationen. Som familj är det 

även viktigt att få uttrycka sina 

känslor och få känslomässigt 

stöd av vårdpersonal. 

Medelhög 

Sutherland 

(2009) 

Kanada 

Kvalitativ 

studie 

8 Närstående Semi-

strukturerade 

intervjuer/ 

Tolkande 

innehållsanalys 

Efter ett negativt besked så 

uppkom känslor av 

hopplöshet. Närstående önskar 

det allra bästa för personen 

med sjukdom och vill inte se 

dem lida.  

Hög 

Swetenham, 

Tieman & Currow 

(2014) 

Australien 

Kvalitativ 

studie 

41 Personer 

med sjukdom 

37 Närstående 

Sessioner med 

uppföljande 

intervjuformulär/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Närstående upplevde att det 

var till fördel att ha mötet 

själva med läkaren då de fick 

utrymme till ta upp egna 

tankar och känslor. Samt att de 

upplevde sig bli 

välinformerade och stöttade av 

vårdpersonalen.  

Medelhög 

Tan, Wilson, 

Olver & Barton 

(2011) 

Australien 

Kvalitativ 

studie 

36 Närstående Djupgående 

intervjuer/ 

Tolkande 

innehållsanalys 

Samtal om döden var jobbiga 

för deltagarna men de 

uppskattade det även då de 

fick möjlighet till att samtala 

öppet. Det var däremot 

ledsamt för deltagarna att se 

personen med sjukdom bli 

ledsen. 

Medelhög 

 

Analys  

Analysen har genomförts med stöd i Elo och Kyngäs (2008) metodartikel om induktiv kvalitativ 

innehållsanalys. Vi har utfört vår analys med en manifest ansats, vilket innebär att man 

analyserar det faktiska som texten uttrycker (Polit och Beck, 2016, s. 538). I det första steget i 
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den förberedande fasen valdes meningsenheter ut för analys, enheterna kunde vara allt från några 

meningar till några ord. Då valet av meningsenheter är beroende av syftet hade vi skrivit vårt 

syfte tydligt för att under processens gång påminna oss om vad målet med studien var. Vi 

numrerade de inkluderade studierna och de meningsenheter vi fann för att ha möjlighet att 

härleda enheterna tillbaka till ursprungskällan. Totalt identifierades 225 textenheter. I det andra 

steget av den förberedande fasen lästes meningsenheterna igenom flera gånger för att skapa en 

uppfattning om innehållet. Detta menar Elo och Kyngäs (2008) bidrar till en ökad förståelse och 

insikt i ämnet vilket är nödvändig för att komma med nya teorier eller insikter. Detta var 

fördelaktigt då vi började kategorisera och gruppera enheterna. Vi översatte alla textenheter till 

svenska och tillämpade kondensering för att få fram det relevanta i vardera enhet. Kondensering 

innebär att man formulerar en generell beskrivning av innehållet. Då kategorier formas benämns 

varje kategori genom att använda innehålls-karaktäristiska ord. 

 

I tabell 3 redovisas ett exempel på hur analysprocessen har sett ut. Det är exempel från 

slutkategorin “Att behöva tydlig information och tid för att förbereda sig” och visar här på de 

delarna som beskriver ett behov av tydlighet i samtalet. Mellan subkategori 1 och slutkategori har 

flera kategoriseringar skett, varpå det för läsaren kan vara något svårt att se sammanhanget från 

meningsenheten och slutkategorin. 

Tabell 3 Exempel på analys av textenhet 

Meningsenhet Översatt till 

svenska 

Kondenserad Subkategori 1 Slutkategori 

  

They also cited the tone in 

the conversation as 

important (13:2) 

  

De betonade även tonen i 

samtalet som viktigt 

(13:2) 

  

Att tonen för samtalet var 

av betydelse (13:2) 

  

Att tonen som läkaren 

använder har betydelse för 

hur informationen uppfattas. 

  

  

Att behöva tydlig 

information och tid för att 

förbereda sig 

‘‘State it really clearly and 

succinctly, and don’t leave 

it open to other 

interpretations.’’ (5:5) 

“Ange det väldigt tydligt 

och kortfattat, och lämna 

det inte öppet till andra 

tolkningar.” (5:5) 

Att läkaren är tydlig så det 

inte finns  utrymme för 

egna tolkningar. (5:5) 

Att läkaren anpassar sitt 

språk. 

Att behöva tydlig 

information och tid för att 

förbereda sig 

You don’t have in-depth 

knowledge of it until you 

actually sit in (a) conference 

… And so when you get 

presented with a lot of this 

information it … becomes 

… overwhelming (13:33) 

Du har inte kunskap på 

djupet om det tills du 

faktiskt är med på en 

“konferans”... så när du 

blir presenterad med 

massor av information 

så… då blir det… 

överväldigande. (13:33) 

Att informationen kan bli 

överväldigande. (13:33) 

Att informationen kan vara 

svår att ta in och förstå. 

Att behöva tydlig 

information och tid för att 

förbereda sig 



13 
 

 
 

  

Kategoriseringen fortskred genom att gruppera in underkategorier med varandra. 

Underkategorier med liknande händelser och incidenter grupperades tillsammans som kategorier 

och de grupperades tillsammans som slutkategorier. Detta för att reducera antalet kategorier 

genom att sammanställa de som är liknande eller olika, till bredare och högre ordnade kategorier 

(Elo & Kyngäs, 2008). Denna slutliga del av processen fortsatte så långt som innehållet i 

kategorierna var varandra uteslutande. Kategoriseringen utfördes i fem steg tills fem 

slutkategorier kunde identifieras. 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fem stycken slutkategorier som beskriver närståendes upplevelser av att 

delta vid ett brytpunktssamtal. Resultatet av slutkategorierna presenteras i brödtext och illustreras 

med citat från studierna. Nedan redovisas slutkategorierna i tabell 4. 

Tabell 4 Översikt av slutkategorier (n=5) 

Att känna rädsla och ovilja för att prata om döden 

Att behöva tydlig information och tid för att förbereda sig 

Att få uttrycka sina känslor och vara delaktig i beslutstagandet kändes betydelsefullt 

Att under mötet komma till insikt och acceptera döden 

Att förmedla hopp och vilja den sjuke väl 

 

Att känna rädsla och ovilja för att prata om döden 

Närstående i studierna (Kellas, Castle, Johnson & Cohen, 2017; Tan, Wilson, Olver & Barton, 

2011) beskrev att det var svårt att prata om döden under brytpunktssamtalet och det blev därmed 

ett ämne som undveks (Kellas et al., 2017; Tan et al., 2011). Att prata om döden innebar mycket 

känslor för de närstående (Ciemins et al., 2015), några kunde känna att de tappade greppet och 

skuldbelade sig själv för situationen (Kellas et al., 2017). Känslor av rädsla för att samtala om 

döden och ämnen som berörde döden beskrevs av de närstående och det fanns en ovilja att prata 

om just detta och tiden vid livets slut (Bollig, Gjengedal & Rosland, 2016; Janze & Henriksson, 

2014; Tan et al., 2011). Detta medförde att närstående i studierna undvek att ställa vissa frågor 
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under brytpunktssamtalet (Janze & Henriksson, 2014) för att de var rädda för hur läkaren skulle 

svara och reagera (de Boer, Depla, Wojtkowiak, Visser, Widdershoven, Francke & Hertogh, 

2015). Döden som ämne beskrevs också som olämplig att prata om under brytpunktssamtalet 

(Tan et al., 2011) och närstående berättade hur det kändes “tabu” att prata om (Bollig et al., 

2016).  

 

I think he (the patient) is just fantastic and just to blurt out things like that (about death), 

I don’t know, I didn’t think it was sort of appropriate at the time (Tan et al., 2011). 

 

This (ACP and dying) is a subject that you do not talk about (Bollig et al., 2016). 

 

Närstående beskrev också känslan av att hålla fast vid hoppet om ett botemedel (Janze & 

Henriksson, 2014) och att situationen kunde vända (Kellas et al., 2017). Trots att sjukdomen var 

terminal och att personen med sjukdom var vid livets slut kunde närstående uppleva hopp (Kellas 

et al., 2017; de Boer et al., 2015). I studier (Kellas et al., 2017; Crighton, Coyne, Tate, Swigart & 

Happ, 2008; Enguidanos et al., 2014) berättade närstående om hur de förnekade beskedet av att 

ingen behandling fanns. Närstående menade att de bara såg delarna av sjukdomen som kunde 

botas, såsom lunginflammation och infektioner. Delarna som innebar död för personen med 

sjukdom, det vill säga den terminala utgången i situationen, förnekades (Kellas et al., 2017; 

Crighton et al., 2008; Enguidanos et al., 2014). Närstående fokuserade på nuet och framtiden 

sågs då som oviktig (Janze & Henriksson, 2014). Närstående kände sig egoistiska när de önskade 

att personen med sjukdom skulle fortsätta leva för deras skull (Bollig et al., 2016).  

 

So you know, I heard that, but I said, ‘you guys are going to fix her’. [...] ‘Until there’s 

really a cure, you try to stay as positive as you can, but you know, at first the people are 

saying ‘You know everything’s going to be OK.’ [...] I knew he had this hope ... and you 

know I never wanted to ... discourage that because I thought, ‘you never know’ (Janze & 

Henriksson, 2014).  

 

Att behöva tydlig information och tid för att förbereda sig 

Närstående upplevde att de hade vissa förväntningar inför brytpunktssamtalet, men ibland var det 

svårt att få svar på sina frågor (Ciemins, Brant, Kersten, Mullette & Dickerson, 2015; Janze & 
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Henriksson, 2014). Detta hindrade dem från att kunna vidta vissa åtgärder som de önskade kunna 

utföra för personen med sjukdom, eftersom att de kände osäkerhet angående informationen som 

de fick från vårdpersonal (Janze & Henriksson, 2014; Kellas et al., 2017; Andersson, Ekwall, 

Hallberg & Edberg, 2009). Brytpunktssamtalet kunde av de närstående upplevas som kaosartat 

och överväldigande (Back, Trinidad, Hopley & Edwards, 2014; Enguidanos et al., 2014). 

Vårdpersonalen kunde även upplevas som hårda i sitt bemötande vilket kunde innebära att 

närstående kände sig missnöjda, om än de visste att det hårda bemötandet var oavsiktligt 

(Andersson et al., 2009; Janze & Henriksson, 2014; Crighton et al., 2008). Närstående upplevde 

att vårdpersonalen kunde hantera situationen på rutin, och att de då kände sig som en i mängden 

(Ciemins et al., 2015). 

 

I think sometimes we are the victims of routine [...] not that they were intentionally trying 

to be rough, it was another patient, another case… (Ciemins et al., 2015). 

 

Det kändes viktigt att läkaren anpassade språket under brytpunktssamtalet och var tydlig med 

informationen så att det inte fanns utrymme för egna tolkningar. Närstående hade även 

önskningar om att det medicinska läget skulle tydliggöras för att därför förbereda sig inför det 

kommande dödsfallet (Enguidanos et al., 2014; Back et al., 2014; Janze & Henriksson, 2014). 

Det upplevdes som hjälpsamt när vårdpersonalen var uppriktiga och ärliga om allvaret i 

tillstånden. Närstående ville bli informerade om att tillståndet eller behandlingsstrategin 

förändrades (Back, et al., 2014; Ciemins, et al., 2015).  

 

Inför brytpunktssamtalet berättade närstående att de kände sig oroliga och spända (Janze & 

Henriksson, 2014) och att de kände sig oförberedda (Enguidanos, Housen, Penido, Meija & 

Miller, 2014). Närstående beskrev att det hade underlättat om de hade fått en liten förvarning en 

tid innan brytpunktssamtalet, några närstående beskrev också att de blev chockade över att 

brytpunktssamtalet berörde just livets slut och tog även upp känslor av att vara oförberedd. 

Brytpunktssamtalet kunde, i denna kontext, upplevas ha kommit för tidigt i förloppet 

(Enguidanos et al., 2014). Det som upplevdes som svårt var att prognosen och 

sjukdomstillståndet ändrades (de Boer et al., 2015) och tidsbristen för att umgås blev påtaglig 

(Axelsson, Klang, Lundh Hagelin, Jacobson & Andreassen Gleissman, 2015). 
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We would’ve liked to have a little bit of warning about that only because my mother was 

an extremely depressed … person, and using the word hospice around her freaked her 

out pretty badly (Enguidanos et al., 2014). 

 

Närstående i studierna (Andersson et al., 2009; Enguidanos et al., 2014) upplevde det lättare att 

ta in information om de var förberedda inför brytpunktssamtalet. I de fall där man inte pratat om 

den terminala fasen tidigare upplevdes kommunikationen med vårdpersonalen svårare och 

mindre öppen (Andersson et al., 2009; Enguidanos et al., 2014). Något som var betydelsefullt för 

närstående var när vårdpersonalen verkligen tog sig tid till att lyssna och svara på frågor. Det 

kändes frustrerande när det uppstod känslor av att vårdpersonalen inte hade tid för att prata eller 

inte såg personens behov i det hela (Enguidanos et al., 2014; Back et al., 2014; Bollig, Gjengedal 

& Rosland, 2016). Det var viktigt för de närstående att de inte kände sig stressade under 

brytpunktssamtalet (Ciemins et al., 2015; Enguidanos et al., 2014). Vårdpersonalen kunde också 

påverka uppfattningen av informationen och känslan av brytpunktssamtalet genom att använda 

sig av olika tonlägen (Enguidanos et al., 2014; Back et al., 2014; Bollig, Gjengedal & Rosland, 

2016).  

 

Om brytpunktssamtalet kom tidigt i sjukdomsförloppet underlättade det för samtalets kvalitet 

och närståendes förmåga att kunna ta in information och ta beslut. Närstående uttryckte att de 

hade önskat att få brytpunktssamtalet tidigare än vad som gavs (Enguidanos et al., 2014; Bollig 

et al., 2016;  Janze & Henriksson, 2014). Något som också uppskattades var när vårdpersonalen 

bidrog till att skapa struktur och gav sin bedömning av situationen på ett tydligt sätt. Det var 

lättare för närstående att förbereda sig för personen med sjukdoms sista tid om de hade en plan 

(Enguidanos et al., 2014). 

 

I think we all felt better about knowing that we have a path now, and it’s not going to be, 

‘Oh my God, what are we going to do now?’ (Enguidanos et al., 2014) 
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Att få uttrycka sina känslor och vara delaktig i beslutstagandet kändes betydelsefullt 

Närstående uppmärksammade betydelsen av att de fick utrymme till att tala om sina känslor och 

tankar i samtalet (Enguidanos et al., 2014; Meeker, Waldrop & Young Seo, 2014; Swetenham, 

Tieman & Currow, 2014; Tan et al., 2011). Även fast anledningen för brytpunktssamtalet var 

smärtsamt upplevde närstående det som en lättnad att tala ut om framtiden tillsammans (Janze & 

Henriksson, 2014). Om alla som deltog vid mötet hade förståelse över situationen, upplevde 

närstående att det var skönt att kunna samlas för att prata (Swetenham et al., 2014; Tan et al., 

2011). När närstående fick möjlighet att samtala en stund under mötet med vårdpersonalen utan 

personen med sjukdom kunde de prata öppet om sina egna tankar (Janze & Henriksson, 2014; 

Enguidanos et al., 2014). Närstående upplevde att brytpunktssamtalet gav dem tillåtelse till att 

ställa frågor (Enguidanos et al., 2014), tala om saker som för dem var viktiga (Tan, et al., 2011), 

samt att de även fick utrymme till att ta upp personliga bekymmer (Swetenham et al., 2014). 

Upplevelsen av mötet var beroende av att miljön var bekväm och trygg, då kände de närstående 

att de kunde öppna upp sig och tala ut (Tan, et al., 2011; Enguidanos et al., 2014; Swetenham et 

al., 2014).  

 

Närstående ansåg att vårdpersonalen hade stor betydelse för hur de upplevde brytpunktssamtalet 

(Ciemins et al., 2015; Enguidanos et al., 2014; Janze & Henriksson, 2014). Närstående upplevde 

det som att mötet skapade förutsättningar till att nå de gemensamma målen som närstående och 

patienten hade tillsammans. Närstående beskrev att vårdpersonalen sågs som en tredje part som 

kunde ena närstående och personen med sjukdom, så att ett gemensamt beslut kunde tas 

(Enguidanos et al., 2014). Då läkaren inte alltid fann lösningar på problemen var det istället 

betydelsefullt då denne var närvarande för de närstående och personen med sjukdom, någonting 

som närstående uppskattade (Back, et al., 2014). Att vårdpersonalen var tillgänglig var en viktig 

faktor som de närstående poängterade. Under brytpunktssamtalet uppskattade närstående då de 

fick möjlighet att uttrycka sig (Ciemins et al., 2015; Enguidanos et al., 2014). Att vårdpersonalen 

lyssnade på de närstående var en upplevelse som beskrevs i Bollig, Gjengedal och Rosland 

(2016) som viktigt. Närstående beskrev även hur de var beroende av vårdpersonalens stöttning 

och känslomässiga stöd (Meeker et al., 2015) under brytpunktssamtalet för att kunna hantera den 

nya situationen (Andersson et al., 2009; Swetenham et al., 2014) och våga skaffa sig en djupare 

förståelse om tillståndet (Enguidanos et al., 2014). Då situationen som närstående och personen 



18 
 

 
 

med sjukdom befann sig i var någonting nytt ansåg närstående att läkaren och vårdpersonal 

skulle agera som en guide genom processen (Back et al., 2014).  

 

‘‘The patient only has this conversation once in their life. So they’re the novice. The 

doctor will have it literally hundreds, maybe thousands of times..so [the doctor] needs to 

be the expert, and they need to guide it. (Back et al., 2014)  

 

Många närstående uppfattade brytpunktssamtalet som en tid för att ta ett avgörande beslut 

(Ciemins et al., 2015), vilket gav upphov till känslor som oro, rädsla och osäkerhet. Närstående 

uttryckte en ovilja för att ta beslut rörande personen med sjukdom (Bollig, Gjengedal & Rosland, 

2016; Axelsson et al., 2015) och kände ett stort ansvar för att fatta rätt beslut angående vården 

vid livets slut (Andersson et al., 2009). Det kunde även kännas som att beslutstagande om den 

sista tiden skulle innbära att närstående ville att personen med sjukdom skulle dö (de Boer et al., 

2015). Närstående beskrev att det var viktigt för deras känsla av delaktighet att få delta vid 

viktiga beslutstaganden i samråd med vårdpersonal såsom sjuksköterska och läkare (Enguidanos, 

et al., 2014; Bollig et al., 2016; Tan et al., 2011). De närstående ansåg att vårdpersonal var 

stöttande och underlättade beslutsfattningen, vilket var fördelaktigt för utvecklingen av en plan 

till att uppnå personen med sjukdoms samt närståendes önskemål (Enguidanos et al., 2014). I de 

fall där personen med sjukdom var för sjuk för att medverka i mötet kände närstående motvilja 

mot för att ta beslut åt denne (Bollig et al., 2016). Det kändes då viktigt för närstående att 

respektera personens autonomi i beslutstagandet (Axelsson et al., 2015). Närstående upplevde det 

som svårt att fatta beslut för personen med sjukdom och att de tvivlade på ifall de gjort rätt val 

(de Boer et al., 2015). Trots att känslan av beslutsfattning upplevdes som en börda (Bollig et al., 

2016) kände närstående att det var just de som var rätt person till fatta sådana beslut rörande 

personen med sjukdoms sista tid i livet (Axelsson et al., 2015).  

 

Att under mötet komma till insikt och acceptera döden 

Inför mötet med läkaren väcktes många tankar gällande döden och ens existens som de 

närstående bar med sig även efter mötet (Andersson et al., 2014; Janze & Henriksson, 2014). 

Närstående i studien (Andersson et al., 2014) upplevde det som att tanken på döden påverkade 

dem emotionellt, fysiskt och socialt och såg sig själva som följeslagare mot döden (Andersson et 
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al., 2014). Tanken på efterterlevnaden var emotionellt påfrestande och de närstående upplevde en 

känsla av ensamhet. Även fast de innerst inne förstod att livet går vidare efter ett dödsfall och att 

döden är en naturlig del av livet. Framtiden och att tänka framåt upplevdes som jobbigt och gav 

upphov till sorg och ledsamhet (Andersson et al., 2014; Janze & Henriksson, 2014). Närstående 

fick en insikt gällande om vad som var viktigt i livet och vardagen (Andersson et al., 2014). I 

övergången från palliativ vård till vård vid livets slut började de närstående acceptera att 

personen med sjukdom skulle avlida och inte botas från sin sjukdom (Crighton et al., 2008; Janze 

& Henriksson, 2014). Att komma ihåg den tid de haft tillsammans kunde då vara lugnande och 

skänkte dem glädje (Andersson et al., 2010; Tan et al., 2011). Närstående i studierna 

(Enguidanos et al., 2014; Ciemins et al., 2015; Janze & Henriksson, 2014) fokuserade i detta läge 

bara på att få spendera så mycket tid tillsammans som möjligt med personen med sjukdom. 

 

They hoped for as much time together with their partner as possible (Janze & 

Henriksson, 2014). 

 

The transition to EOL care and delivery of hospice services resulted in the family’s 

acceptance of her terminal illness and a unified goal to focus on living what life 

remained (Crighton et al., 2008). 

 

Som närstående såg de hur personen med sjukdom förändrade sina tidigare tagna beslut under 

brytpunktssamtalet och fick nya attityder då sjukdomens lidande påverkade dem starkt. De 

förändrade attityderna kunde röra sig om förändrad syn på döden eller att upphöra med 

livsuppehållande behandling. De närstående upplevde det som jobbigt att höra hur personen med 

sjukdom började tala om sig som döende (Axelsson et al., 2015). Ibland då personen med 

sjukdom inte ville ta till sig av informationen och inse att de var döende fick de närstående 

uppmuntra personen med sjukdom till att inse det (Sutherland, 2009).  

 

Närstående upplevde det som att vårdpersonalen ville förbereda dem inför den kommande tiden, 

de insåg att det inte fanns någonting mer att göra (Ciemins et al., 2015). Närstående fick motta ett 

negativt besked där de fick information gällande att ingen behandling längre fanns. Efter ett 
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negativt besked väcktes känslor av hopplöshet (Sutherland, 2009) samt att de hade en känsla av 

otillräcklighet då de inte hade möjlighet att ordna med saker som de brukar (Kellas et al., 2017). 

 

The realization that this was the final chapter in Mrs Smith’s life was taking root 

(Chrighton et al., 2008). 

 

Att förmedla hopp och vilja den sjuke väl 

Närstående beskrev att de ville tala om döden men var rädd för att väcka känslor av hopplöshet 

hos personen med sjukdom (Kellas et al., 2017), de närstående antog att det skulle vara 

smärtsamt för personen att tala om döden och undvek därför ämnet (Axelsson et al., 2015). 

Närstående i studierna (Kellas et al., 2017; Sutherland, 2009) beskrev att de försökte hålla kvar 

vid hopp och positivitet och att de under brytpunktssamtalet uppträdde på ett sätt som gjorde att 

positiviteten inte förlorades hos personen med sjukdom.  

 

De närstående uttryckte känslor av sorg då de såg personen med sjukdom vara ledsen och inte 

längre se någon mening med att leva (Axelsson et al., 2015; Tan et al., 2011). Därför menade 

några närstående att döden var en lättnad för personen med sjukdom för att lidandet då skulle 

upphöra (de Boer et al., 2015; Andersson et al., 2009). Dock ville närstående inte uttrycka att de 

ville att personen med sjukdom skulle få somna in av osäkerhet för hur personen skulle reagera 

(de Boer et al., 2015). Känslorna hos de närstående varierade mellan att vilja ha 

brytpunktssamtalet tidigare och senare då de var rädda för att personen med sjukdom skulle 

förlora sitt hopp (Enguidanos et al., 2014). Närstående uttryckte även att det viktigaste under 

tiden vid livets slut var lindrande. Önskningarna var att personen med sjukdom inte hade ont 

(Bollig et al., 2016; Sutherland 2009) eller behövde gå igenom besvärliga behandlingar. Det 

kändes även viktigt att personen med sjukdom fick utlopp för sina andliga och existentiella 

behov inför mötet med döden (Sutherland, 2009). 

 

If they only are not in pain … Yes, no pain … This is most important (Bollig et al., 2016). 
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‘I just said I wanted him to be comfortable, pain managed well, that his spiritual needs 

were met’. Margaret did not want her husband to go through excruciating treatments for 

no reason (Sutherland, 2009). 

 

De närstående upplevde lättnad då de hade möjlighet till att planera den sista tiden på just det sätt 

som de ville ha det (Ciemins et al., 2015), detta då de närstående då kunde inkludera personen 

med sjukdom. Något som annars kunde väcka skuldkänslor hos de närstående var ifall personen 

med sjukdom inte fick inkluderas i planeringen. Det faktum att personen med sjukdom kunde 

vara delaktig gav bra förberedelse för de närstående inför den sista tiden i personens liv. Däremot 

fanns det en rädsla för att såra personen med sjukdoms känslor och att oroa dem inför döden 

(Janze & Henriksson, 2014). 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva närståendes upplevelser av att delta vid ett 

brytpunktssamtal i övergången till palliativ vård vid livets slut. Arbetet med analysen resulterade 

i fem slutkategorier som alla beskrev närståendes upplevelser: Att känna rädsla och ovilja för att 

prata om döden, Att behöva tydlig information och tid för att förbereda sig, Att få uttrycka sina 

känslor och vara delaktig i beslutstagandet kändes betydelsefullt, Att under mötet komma till 

insikt och acceptera döden, Att förmedla hopp och vilja den sjuke väl. Resultatet förklaras och 

diskuteras med grund i omvårdnadsvetenskapliga teorier och forskningsresultat, för att få en 

fördjupad förståelse för närståendes upplevelser av att delta vid brytpunktssamtalet. 

 

I resultatet framkom det att närstående hade svårt att prata om döden och att brytpunktssamtalet 

kunde komma som en chock om de inte fått tid till att förbereda sig. Brytpunktssamtalet kunde 

upplevas som oväntat och som att de tappade greppet om sin situation då de närstående kände sig 

oförberedda på samtalets innebörd. De Moraes, Horta och Fernandes (2018) skriver i sin artikel 

att ordet kris innebär en dramatisk förändring som inträffar i en eller flera personers liv. Denna 

typ av händelser eller förändringar beskrevs som krävande på fler resurser och större 

ansträngning än vanligt som till exempel moraliska problem, sjukdomar, förluster med mera. 

Artikeln förklarade även vidare hur familjer går igenom flera sådana förändringar under livet, 

som ändrar familjens dynamik eller medlemmarnas roller, och att detta kan vara exempel på 
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kriser (Moraes, Horta & Fernandes, 2018). Enligt Parikh och Morris (2011), är kris en normal del 

av livet, som ibland synonymiseras med begreppet traumatiska händelser. En kris eller en 

traumatisk händelse ses som något de allra flesta vuxna personer går igenom under livet (Parikh 

& Morris, 2011). Topper och Lagadec (2013), beskriver kris som ett tillfälle eller en period då en 

eller flera händelser förändrar den värld som man upplever som normalt. Vi kopplar därmed detta 

till vårt resultat och förstår att närstående går igenom en kris under eller tiden efter 

brytpunktssamtalet. Detta då de närstående tar upp om att deras tillvaro som de är van, förändras 

och raseras. De närstående i resultatet kände att bristen på tid tillsammans med personen med 

sjukdom blev påtaglig. Att få vetskap om att en närstående snart kommer att dö, ser vi som en 

händelse som kräver mer ansträngning och resurser än vanligt som beskrivs av De Moraes, Horta 

och Fernandes (2018) och innebär därmed en kris. Detta ställer större krav på sjuksköterskan att 

ha förmåga till att söka förståelse för närståendes egen upplevelse av situationen. Då det är 

resurskrävande för individer att genomgå en kris så gäller det för sjuksköterskan att bekräfta och 

stödja närstående genom att identifiera lämpliga resurser för dem att använda sig av. Vilket även 

de närstående i resultatet uttryckte var fördelaktigt då vårdpersonalen bidrog för att skapa en 

gemensam plan och struktur för situationen. De närstående upplevde att det ökade deras känsla 

av förberedelse inför den kommande döden. Vi anser att det är av vikt för sjuksköterskan att i 

dialog med närstående, läkare och personen med sjukdom klargöra läget för att sedan göra upp 

en gemensam plan. Detta då det kan uppmärksamma resurser och medför att alla parter får vara 

delaktiga i omvårdnaden. 

  

Närstående upplevde även andra svåra känslor såsom sorg, rädsla och ensamhet och förnekade 

det tillstånd som personen med sjukdom nu var i. Detta skulle kunna ses som en undertryckning 

av känslor och en uthärdande fas som beskrivet i Morses (2015) teori om lidande. I den 

uthärdande fasen trycker personen undan känslor för att kunna klara av tillvaron och tar inga 

initiativ till samtal eller diskussion. Det innebär att en person kan förneka ett besked om terminal 

sjukdom tills denne är redo att acceptera det. Det fanns även uttryckt i vårt resultat att närstående 

beskrev en vilja till att få sin egen röst hörd och att få samtala om sin egen situation. Emotionellt 

lidande inträder i övergången från uthärdande, i denna fas kan personen lättare uttrycka känslor 

som sorg och rädsla med tårar och ansiktsuttryck. En person i emotionellt lidande pratar gärna 

om situationen och vilka känslor som det medför (Morse, 2015). Lidande är ett stadie eller en 
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process som hotar den fysiska och/eller psykiska integriteten hos en person. Lidandet beskrivs av 

den som går igenom det med begrepp som smärta, att känna sig hjälplös, oro för framtiden, stress 

och en känsla av att ha tappat kontrollen (Brunner et al., 2017). Det är vanligt att en person 

undertrycker tankar på död av rädsla, istället för att tänka på den. Däremot är tankar om döden 

lika oundvikliga som själva döden i sig menar Cozzolino, Blackie & Meyers (2014). Tankar på 

döden ses också som multidimensionella och olika personer ser på den och tänker på den på olika 

sätt. Detta innebär att synen på döden kan påverka hur de närstående hanterar och samtalar om 

den. Någonting som även påverkar hur sjuksköterskan ska bemöta och anpassa sig i samtalet om 

döden. Det är därför viktigt att vårdpersonal identifierar och sätter sig in i den unika situationen 

för att skapa förutsättningar till det bästa bemötandet.  

  

Litteraturstudiens resultat visade att känslor om hopp och hopplöshet är en central del för 

närståendes upplevelser av att delta vid ett brytpunktssamtal. I resultatet redovisas hur närstående 

höll fast vid hoppet för att klara av situationen. Närstående beskrev att hopp var att hålla kvar vid 

tanken om att sjukdomen kan botas eller att tillståndet kommer att vända. Enligt Folkman (2010) 

är hopp i många fall definierat som ett sätt att längta efter en förbättring av ett negativt utfall från 

en situation. I denna definition är hoppet kopplat till tilltro och en positiv känsla utgående från 

mål och motivation. Men hopp beskrivs också med andra dimensioner, bland annat kan det 

innebära en positiv kärna hos personen som består oavsett vad som händer. Det kan även 

beskrivas som att det är grundat i en persons känslor om framtiden, hur man ser på den och vilka 

känslor som är kopplade dit (Folkman, 2010). Hopp beskrivs även av Penz (2008) som ett 

fenomen som handlar om hur en person tänker, känner, agerar och är relaterat till synen på sig 

själv och omvärlden. Inom palliativ vård kan sjuksköterskan förbättra personen med sjukdoms 

och närståendes livskvalitet och förmåga till coping genom att bibehålla eller förstärka hoppet 

(Penz, 2008). Vårt resultat visade även att närstående vid brytpunktssamtalet höll kvar vid hopp 

om ett botemedel och förnekade den konstaterade utgången, de ville uppvisa positivitet för 

personen med sjukdom ända till slutet. Det som diskuteras av Penz (2008) visar på att 

sjuksköterskor kan hjälpa närstående och personen med sjukdom att klara av situationen genom 

att arbeta med hoppet. Det kan innebära att sjuksköterskan ska motivera närstående till att se 

meningsfullhet och hopp då döden för personen med sjukdom kommer innebära slut på lidande 

och smärta. 
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I vårt resultat redovisas att närstående upplevde det viktigt att i mötet få tillräcklig information 

som var tydlig. Vårdpersonalen skulle vara ärliga och uppriktiga om tillståndet då det innebar att 

närstående fick en klar bild över läget. Det var även betydelsefullt då vårdpersonalen tog sig tid i 

mötet och kunde svara på alla frågor som de närstående hade. I Penz och Dugglebys (2011) 

studie visar det sig att närstående och personen med sjukdom upplevde det lättare att gå igenom 

hela den palliativa processen om vårdpersonalen kunde hjälpa dem att få perspektiv och se en 

större helhet än bara deras situation. Det beskrevs att vårdpersonalen skulle vara engagerad och 

lägga sitt fokus på en helhetsbild, samt reducera stressen för de närstående genom att förklara 

den aktuella vården steg för steg (Penz & Duggleby, 2011). I litteraturstudiens resultat beskrev 

närstående en känsla av att vara en i mängden och att vårdpersonalen arbetade på rutin. Vi 

kopplar detta till att visa engagemang i personen med sjukdoms och närståendes situation. För 

sjuksköterskans kanske det är det femte brytpunktssamtalet under samma vecka, men för 

närstående det första i livet. Brytpunktssamtalet beskrevs av närstående i resultatet att det kan 

vara förvirrande och väcka många tankar och funderingar. Därför önskade de närstående att 

vårdpersonalen skulle vara tydlig med den informationen som gavs under samtalet. 

  

I resultatet redovisas hur närstående beskrev både en önskan att få vara delaktig och att kunna 

samverka med vårdpersonalen. Då de närstående och personen med sjukdom inte var van med 

brytpunktssamtal så ansåg de att vårdpersonalen hade en viktig roll som vägvisare i processen. 

Information om tillståndet och sjukdomen kunde vara skrämmande och därför behövdes 

vårdpersonalens stöttning. Da Cunha, Pereira & Silva (2014) förklarar att närstående till en 

person med sjukdom agerar som en aktiv deltagare i behandling och vård. Som närstående till en 

person med sjukdom är rädsla och osäkerhet känslor som ofta uppstår under vårdtiden, och Da 

Cunha, et al. (2014) menar då att närstående är i stort behov av stöd under den här tiden. Hetland, 

et al. (2018) skriver att hälften av alla närstående till en person med sjukdom som får palliativ 

vård, uppvisar symtom såsom depression, ångest och i vissa fall även posttraumatisk stress 

(PTSD). Dessa symtom visade sig försämras för både närstående och personen med sjukdom om 

närstående inte fick vara delaktiga i vården och beslutsfattandet runt personen med sjukdom. En 

brist på emotionellt stöd, information eller kommunikation kunde också ge upphov till eller 

förvärra symtomen (Hetland, et al., 2018). Vårt resultat visar att närstående kunde uppleva 
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brytpunktssamtalet som ett tillfälle då beslut var tvungna att tas. Beslut som bland annat kunde 

innebära osäkerhet, skuldkänslor och oro. Adams, et al. (2014) beskriver just detta, att en 

närstående till en person i vård vid livets slut kan behöva ta beslut som ofta innebär känslor som 

tvivel, skuld och ånger. Samtidigt förväntar sig närstående att vårdpersonalen ger stöd och 

guidning genom processen för att fatta beslut angående den sista tiden i livet för personen med 

sjukdom (Adams et al., 2014). Detta tydliggörs i vårt resultat där en vilja att fatta beslut och 

formulera en vårdplan tillsammans med vårdpersonalen redovisas. En del av de närstående kände 

att de hade önskat mer stöd medan andra upplevde att de fick tillräckligt med stöd, utrymme och 

kände sig delaktiga.  

  

Frey, Hertwig och Rieskamp (2014), menar att beslutsfattandet är en process då personer behöver 

utforska alla delar som ingår i situationen för att kunna bedöma vilka resultaten för framtiden kan 

bli. Något som också har betydelse är personens känslor och tidigare erfarenheter. Rädsla är en 

känsla som medför att personen som ska fatta beslut samlar in mer information, känslor och 

erfarenheter innan det slutliga beslutet kunde tas (Frey, Hertwig & Rieskamp, 2014). Enligt 

resultatet upplevde närstående känslor som innebar rädsla. Detta kan ge en förståelse till varför 

många närstående kände att de ville ha mycket och tydlig information, tidigt i förloppet. Det 

förklarar även varför närstående som upplevde att brytpunktssamtalet kom för tidigt inte kände 

sig förberedda, då de inte haft tid eller möjlighet till att samla in information och rannsaka sina 

erfarenheter och känslor för hur framtiden skulle komma att se ut. 

  

Enligt Nielsen och Knardahl (2014) kan copingstrategier beskrivas som olika kognitiva och 

beteendefokuserade sätt att hantera, tolerera eller förminska olika krav och konflikter, både yttre 

och inre, som kan drabba en person. Det handlar också om att kunna bemöta olika utmaningar 

som kommer ens väg (Nielsen & Knardahl, 2014). Coping kan innebära bland annat 

problemfokuserad copingstrategi och copingstrategier som fokuserar på det emotionella. De 

problemfokuserade copingstrategierna kan användas i stressfulla situationer där ett beslut måste 

fattas. Emotionella copingstrategier syftar till att minska eller upphäva negativa känslor och 

tankar, en sådan strategi kan exempelvis vara undvikande (Folkman, 2010). I vårt resultat 

framkom att närstående använde sig av både emotionella och problemfokuserade 

copingstrategier, i lidandet och i krisen som de gick igenom. 
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Resultatet visade hur de närstående beskrev att de bibehåll hopp för att underlätta situationen för 

personen med sjukdom och valde att inte utsätta denne för känslor av hopplöshet, sorg eller oro. 

Men det kunde även vara det motsatta, att de närstående kände sorg då personen med sjukdom 

uttryckte sig inte se någon mening med att leva längre och ville dö. Döden kunde vara en lättnad 

för att sorgen och lidandet skulle upphöra. Personer som befinner sig i förändring, kan kopplas 

till teorin om transition. En transition startar enligt Meleis (2010, s. 11) på grund av kritiska 

moment eller händelser som innebär förändring hos personer. En person går igenom flera 

förändringar och transitionsprocesser genom livet, men för sjuksköterskan påträffas dessa när 

personen hen möter går igenom en transition som berör hälsan och välmåendet (Meleis, 2010, s. 

11). Transitionen utmärks av att det är en process som kan ta olika lång tid. Tidslängden är 

beroende av vilken betydelse transitionen har i individens liv, samt vilken händelse eller situation 

det handlar om (Meleis, 2010, s. 26). Transitionsprocesser kräver, enligt Rose och Palan Lopez 

(2012), copingstrategier för att klara av den nya tillvaron. Närståendes situation kan liknas med 

att de befinner sig i en transitionsprocess under övergången till vård vid livets slut för personen 

med sjukdom. 

  

Kliniska implikationer 

Resultatet poängterar vikten av att närstående till en person som befinner sig i livets slut har ett 

stort behov av att få stöd från vårdpersonalen. När en person med sjukdom befinner sig vid livets 

slut är det utmanande och påfrestande för de närstående (Lundberg, Olsson & Fürst, 2013). 

Vårdpersonalen bör ha förmåga till att kommunicera och tillhandahålla stöd åt de närstående på 

allra bästa sätt. Detta då det sociala stödet från vårdpersonal kan minska lidande och stärka 

sociala interaktioner, det kan även stärka och utveckla nya copingstrategier för en person i kris 

(Lundberg, Olsson & Fürst, 2013). Moraes Horta & Fernandes (2018) menar på att det är viktigt 

för sjuksköterskan att söka förståelse för en familj i kris samt för att tro i familjens förmåga till 

att söka lösningar för sitt problem och finna sina styrkor. Det är även viktigt att se familjen som 

en helhet istället för summan av sina delar. Detta då man inte kan skapa sig en förståelse genom 

att enbart titta på individerna för sig (Moraes Horta & Fernandes, 2018). 
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Positiva utfall från ett brytpunktssamtal har visat sig ofta vara kopplat till vårdpersonalens 

empatiska förmåga när de lyssnar på personen med sjukdom och/eller närstående. 

Vårdpersonalen ska också hjälpa dem att processa deras känslor på ett djupare plan. Att undvika 

att uttrycka sig om känslor rörande ett stressande moment, som en närstående med svår sjukdom 

kan leda till mer stress och negativa känslor hos personen med sjukdom eller dess närstående. 

Lyssnarens verbala och icke verbala tekniker har stor betydelse för utfallet av 

brytpunktssamtalet, och aktivt lyssnande som teknik har visat sig vara positivt (Altabef et al., 

2017). Fyra komponenter att tänka på som vårdpersonal vid aktivt lyssnande är att vara 

närvarande, visa intresse, ta sig tid och visa att det finns tid samt visa respekt för den som talar. 

Vårdpersonalen kan exempelvis använda sig av öppna frågor som en verbal teknik samt att 

återberätta och sammanfatta det som talaren har sagt, detta kan öka känslan av att det finns tid, 

utrymme, respekt och intresse (Bryant, 2009). Vi anser att sjuksköterskan måste söka förståelse 

för de närståendes egna individuella upplevelser av situationen. Det är av stor vikt att 

vårdpersonalen agerar empatiskt gentemot de närstående och tillämpar aktivt lyssnande för att 

öka förståelsen kring hur närstående upplever situationen. 

  

Metoddiskussion 

Kvaliteten på denna litteraturstudie diskuteras med grund i Holloway och Galvin (2016, s. 304) 

och Bengtssons (2016) beskrivning av trovärdighet utgående från begreppen pålitlighet, 

tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftbarhet. 

  

Pålitlighet har vi stärkt i vår studie genom att i vår beskrivning av tillvägagångssättet försökt 

vara så tydliga som möjligt. För att en studie ska vara pålitlig så anser Holloway och Galvin 

(2016, s. 309) att den ska vara koncist och korrekt där läsare ska kunna bedöma ifall analysen 

genomförts adekvat och kunna följa forskarens forskningsprocess. Det resonemang och slutsatser 

som förts under studiens gång har vi redovisat i vår metod. En tabell som visar hur 

meningsenheterna har översatts, kondenserats och kategoriserats har också presenterats. Detta för 

att vi vill skapa transparens och för att öka möjligheten till att liknande slutsatser kan dras vid en 

eventuell upprepning av vår studie. Bengtsson (2016) menar att pålitlighet säkerställer att ingen 

relevant data exkluderas, därför har vi i samråd diskuterat och läst igenom datan flertalet gånger, 

genomfört analysen i samråd med varandra. 
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Tillförlitlighet speglas under flera delar av vår studie. Begreppet syftar till att studien ska upplysa 

och poängtera det innehåll som de inkluderade studierna eller deltagarna betonat (Holloway & 

Galvin, 2016, s. 309). Genom att arbeta på ett induktivt sätt har vi förberett datan och analyserat 

den innan vi tillämpat teorier som förklaringar över de fynd vi funnit. Under analysprocessen har 

vi arbetat med att hela tiden utgå från de ursprungliga studierna vid kategoriseringen och 

formuleringen av lämpliga kategorinamn. Vi jämförde meningsenheterna mot texten i de 

ursprungliga studierna för att säkerställa att dessa svarade mot vårt syfte samt att inga 

feltolkningar gjordes. Vi valde även citat från artiklarna som beskrev upplevelser framför 

brödtext när detta var möjligt för att bibehålla den ursprungliga meningen i innehållet och inte 

tolka eller tappa bort innehåll. En svaghet med studien är att artiklarna som analyserats är skrivna 

på engelska, majoriteten är även framtagna i länder med ett annat modersmål än författarnas 

egna. Det kan innebära felaktigheter i analysen vid översättningen. Vi som författare har därmed 

arbetat noga med att kontrollera översättningarna flertalet gånger och vid osäkerhet för vissa ord 

har nätbaserat lexikon använts. Ytterligare försvårar detta arbetet då vi inom svensk sjukvård 

använder begrepp som inte finns inom det engelska språket, exempelvis begreppet 

brytpunktssamtal. Detta är en situation som existerar globalt, men ett vedertaget begrepp för det 

finns, av vad vi vet i dagsläget, endast inom den svenska sjukvården. Vid den systematiska 

sökningen har exempelvis det största hindret varit att formulera ett sökord för termen 

“brytpunktssamtal” varpå många sökningar och kombinationer utfördes i litteratursökningen.  

Detta innebär även att några artiklar som inkluderats innehåller upplevelser angående 

brytpunktssamtalet beskrivna av närstående, men som inte har just detta som huvudfokus i 

studien. För att stärka tillförlitligheten har begreppet definierats och artiklarna granskats utifrån 

denna definiering av begreppet, för att kontrollera att det är korrekt situation som studerats och 

beskrivits. 

  

Överförbarheten i vår studie varierar då vi studerat närståendes upplevelser av ett visst fenomen. 

Holloway och Galvin (2016, s. 309) menar att en överförbar studie har ett resultat som är 

överförbar till liknande situationer eller deltagare. Vi tror att resultatet från vår studie är 

överförbart till ett liknande sammanhang, såsom andra situationer inom palliativ vård eller möten 

med närstående som fått ta emot ett negativt besked. Däremot anser vi att den inte är överförbar 
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till ett annat sammanhang på grund av studiens avsmalnad och att situationen som undersöks 

pågår under en begränsad tid. Bengtsson (2016) menar att det är vanligt förekommande vid 

kvalitativa studier att den djupgående analysen skapar problem för överförbarheten i studier då 

de oftast undersöker individers enskilda upplevelser av vissa fenomen. Detta anser vi gäller för 

vår egen studie då vi som tidigare nämnt upptäckte att brytpunktssamtal sker under specifika 

omständigheter och under en begränsad tid så är resultatet från vår studie väldigt specifikt för 

denna situation. Däremot har vi i vår diskussion diskuterat vårt resultat och de upplevelser 

närstående kände med stöd i olika teorier och studier. Detta stärker därför vårt tidigare argument 

för att delar av fynden från vår studie till viss del är överförbara till ett liknande sammanhang. 

  

Bekräftbarhet i vår studie stärks då vi har dokumenterat vår analysprocess, samt att ett utdrag av 

den har presenterats i studiens metoddel. En tabell med en artikelöversikt är presenterad vilket 

underlättar för läsaren att kunna återgå till ursprungskällan, där är även presenterat vilken 

huvudsaklig information som funnits i de olika källorna. Vi har i vår referenslista märkt ut de 

artiklarna som analyserats med en symbol vilket underlättar för läsaren att själv komma i kontakt 

med ursprungskällan. Holloway och Galvin (2016, s. 309) menar att bekräftbarheten redogör för 

forskarens förmåga till att dra slutsatser, svara mot syftet samt presentera resultatet med studien. 

Vi har i vår studie redovisat vårt resultat på ett tydligt sätt, vi har svarat på vårt syfte och dragit 

slutsatser med stöd i andra teorier. Som forskare ska denne hålla en intellektuell öppenhet som 

visar på känslighet mot fenomenet som studeras (Holloway & Galvin, 2016, s. 309). Då vi sedan 

tidigare inte har någon erfarenhet av fenomenet, så innebär det att vi kunde arbeta öppet utan att 

tolka för mycket med hänsyn till de närståendes egna upplevelser. Det fanns därmed ingen 

förförståelse eller förutfattad tanke om vilket resultatet skulle bli, vilket vi ser som en stor styrka 

i vår studie. Vi valde även att genomföra en manifest studie där vi enbart arbetade med det 

faktiska som uttrycktes av deltagarna i de olika studierna. Det arbetssättet minimerar forskarens 

möjlighet till att tolka vilket ökar bekräftbarheten. 
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Slutsatser 

Närstående som deltar i ett brytpunktssamtal kan uppleva situationen som en dramatisk 

förändring, någonting som ställer större krav på de närstående och där roller i familjen ändras. 

Som vårdpersonal behövs medvetenhet om att närstående möter en stor påfrestning vid ett 

brytpunktssamtal. Det som för vårdpersonal kan vara ett rutinmässigt informationstillfälle, om än 

sorgligt, kan för närstående vara kaosartat, skrämmande och chockerande. Därför bör 

vårdpersonalen inte gå in med förförståelsen av att närstående nödvändigtvis går igenom kris och 

lidande. De närstående menade att de vill väl för personen med sjukdom och ansåg att ifall döden 

kunde innebära slut på eventuellt lidande för personen med sjukdom, så var döden en lättnad. 

Slutsatsen kan då dras att närstående behöver ges tid och utrymme till att verkligen få uttrycka 

sina känslor. Närstående behöver även möjlighet till att ställa frågor, svara på frågor samt ges 

stöd genom detta. Vid de tillfällen då ett beslut måste tas, eller då närstående upplever att ett 

beslut måste tas, vill de närstående vara delaktiga och samspela tillsammans med vårdpersonalen. 

Detta då de närstående förlitade sig på sin egen roll som beslutsfattare men ändå kände tilltro 

gentemot vårdpersonalens erfarenhet och kompetens. Vårdpersonalen bör veta att man som 

närstående vill det allra bästa för personen med sjukdom, men det kan vara svårt att veta vad som 

just är det bästa. Detta kan ge inre konflikter och känslor av skuld för närstående. Det blir därför 

av vikt att vårdpersonalen kan förstå detta och i det läget ge stöd, att objektivt kunna informera 

om situationen samt arbeta mot att göra de närstående delaktiga i brytpunktssamtalet. Det blir av 

vikt att vårdpersonalen är tydlig i överlämnandet av informationen, för att inte lämna närstående 

med känslor av osäkerhet efter mötet. Otydlighet i informationen kan göra att närstående lämnar 

brytpunktssamtalet i tron att personen med sjukdom kan botas, och att hoppet om en förbättring 

ska bestå.  

  

Närståendes upplevelser av brytpunktssamtal är ett område inom omvårdnadsforskning som vi 

upptäckt vara relativt outforskat. Vi vill därför med vår studie uppmärksamma och betona vikten 

av att vidare forskning behövs rörande hur sjuksköterska ska bemöta närstående som deltagit vid 

ett brytpunktssamtal. 
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