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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning visar att familjer upplever att sjuksköterskor ska vara 

engagerande, närvarande, visa respekt och tålamod både för patienter och deras familjer. De 

bör även vara tillgängliga, skapa säkerhet och erbjuda insyn i vårdandet. Familjer upplever 

avsaknad av privata utrymmen på sjukhuset. Öppen kommunikation, känna delaktighet och 

självständighet samt behandlas som unika individer var en förutsättning för god vård i livets 

slutskede. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien är att beskriva vad sjuksköterskor har för erfarenheter av 

att stödja familjen till en patient vid livets slutskede inom slutenvården.  

Metod: En litteraturstudie med en kvalitativ ansats.  

Resultat: I analysen framkom två teman; personliga förmågor påverkar och yttre 

förutsättningar påverkar. I temat personliga förmågor påverkar framkom fyra subteman, 

vara närvarande och skapa relationer, tillgodose behov och kommunicera, att ha kunskap 

och få erfarenheter och hantera familjens känslor. I temat yttre förutsättningar påverkar 

framkom tre subteman, tidens inverkan, miljöns inverkan och teamarbetes inverkan. 

Slutsats: Att stödja familjen till en patient vid livets slutskede upplevdes av 

sjuksköterskorna både som utmanande och givande. Sjuksköterskorna upplevde det 

meningsfullt att ge familjen ett värdigt avslut. Utmaningen upplevdes vara avsaknad av 

erfarenhet och brist på kunskap för att stödja familjen i livets slutskede.  

Nyckelord: erfarenheter, sjuksköterskor, stödja familjer, vård i livets slutskede.  



ABSTRACT  

Background: Previous research shows that families felt that nurses should be dedicated, 

present, show respect and patience for both patients´ and families. They should be available, 

create security and offer transparency into caring. Families experienced the absence of 

private spaces in the hospital. Open communication feels participation and independence 

and being treated as unique individuals was a condition for god caring in the final stages of 

life.  

Purpose:  The purpose of this literature study is to describe nurses´ experiences of 

supporting the family of a patient in the final stages of life in inpatient care.  

Method: A literature study with a qualitative approach.  

Result: The analysis resulted in two themes, personal abilities affect and external 

conditions affect. The theme, personal abilities affect, consists of four subthemes, be present 

and create relationships, meet the needs and communicate, to have knowledge and gain 

experience and to manage the family's feelings. The theme, external conditions affect, 

consists of three subthemes, time impact, the impact of the environment and the impact of 

teamwork.  

Conclusion: Supporting the family of a patient in the final stages of life experienced as both 

challenging and rewarding. The nurses felt it meaningful to give the family a dignified 

ending. The challenge is perceived as the lack of experience and knowledge to support the 

family in the final stages of life. 

Keyword: caring, experiences, final stages of life, nurses, support families.
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1 INLEDNING  

Detta examensarbete formulerades utifrån ett ämne som kommer från SSIH/Palliativa 

enheten Mälarsjukhuset (MSE). Intresseområdet vi har valt är sjuksköterskors erfarenheter 

av att stödja familjen till en patient vid livets slutskede inom slutenvården. Vi tycker det är ett 

intressant och viktigt ämne, och det är en unik och känslosam situation. I vår kommande 

profession som sjuksköterskor är det viktigt med kunskap om hur vi vårdar patienter i livets 

slutskede samt förmågan att vara ett stöd till familjer. I arbetet som undersköterskor har vi 

träffat på patienter i livets slutskede med familjer som är närvarande, vilket satt starka spår. 

Som blivande sjuksköterskor är det viktigt att eftersträva att kunskapen om palliativ vård 

stärks. Mer kunskap kan tillföra att sjuksköterskors synsätt främjar relationen till familjer 

samt att kunna vara ett stöd för dem. Palliativ vård vid livets slutskede förekommer inte i så 

stor del i grundutbildningen för sjuksköterskor och det finns ingen garanti att studenten 

kommer i kontakt med patienter i vård i livets slutskede under den verksamhets förlagda 

utbildningen. Då sjuksköterskor kommer att ha en betydande roll för familjer och patienter, 

kan det komma att ställas stora kunskapskrav på sjuksköterskor vid mötet med familjer och 

patienter. Examensarbetet kommer att fokusera på den sena fasen i vård i livets slutskede 

inom slutenvården, både om det sker akut eller om döden är förväntad. Examensarbetet 

kommer att hålla sig utifrån vuxenperspektivet. Examensarbetet kommer förhoppningsvis att 

kunna bidra till att få fram kunskap, som kan användas utav sjuksköterskor för att förbereda 

sig inför denna kommande situation; att stödja familjen till en patient vid livets slutskede. 

2 BAKGRUND  

I bakgrunden beskrivs centrala begrepp, palliativ vård vid livets slutskede, med fokus på den 

sena fasen i livets slutskede. Vidare kommer styrdokument och riktlinjer att beskrivas, 

tidigare forskningsresultat redovisas, där familjers perspektiv tas upp. Vald 

vårdvetenskapligteori är de 6 S:n inom personcentrerad palliativ vård, 

problemformuleringen avslutar bakgrunden.  
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2.1 Centrala begrepp 

Här förklaras begreppen familj och arbetsteam då dessa begrepp kommer att användas i 

detta examensarbete. I detta examensarbete kommer patienter också att lyftas fram, då det 

anses relevant hur patienter blir bemött och behandlad för familjers välbefinnande.  

 Familj 

 

I examensarbetet används begreppet familj återkommande, och med detta begrepp 

inkluderar anhöriga och närstående. Patienter har olika familjesituationer och uppfattar 

olika personer som sin familj oavsett om de är släkt eller inte. Begreppen har samma 

betydelse och syftar på de personer som är betydelsefulla för patienter.  

Familj: ”är en liten grupp människor som hör nära ihop på ett speciellt sätt” 

(Nationalencyklopedin, 2019). 

Anhörig: ”person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna” (Socialstyrelsen, u.å). 

Närstående: ”person som den enskilde anser sig ha en nära relation till” (Socialstyrelsen, 

u.å). 

 Arbetsteam  

 

I detta examensarbetet syftar arbetsteam på dem som arbetar med patienter, och där ingår 

sjuksköterskor, undersköterskor och läkare samt andra yrkesprofessioner. 

Arbetsteam: ”(mindre) grupp i lag som arbetar tillsammans (för att utföra bestämd 

uppgift).” (Svenska Akademiens Ordböcker, 2018). 

2.2 Palliativ vård i livets slutskede  

Den palliativ vården ska vara individanpassad, kunskapsbaserad, säker, effektiv, jämlik och 

tillgänglig. Omvårdnaden ska ges med respekt och möta patienters behov, förväntningar och 

integritet (Socialstyrelsen, 2016). Palliativ vård delas in i allmän palliativ vård och 

specialiserad palliativ vård. I den allmänna palliativa vården är det patienter som kan få sina 

behov tillgodosedda av personal med grundläggande färdigheter och kompetens. Vården kan 

bedrivas inom sjukhus och den kommunala sektorn som vård- och omsorgsboenden och då i 

samarbete med primärvården. Specialiserad palliativ vård bedrivs inom specialiserad 

palliativ verksamhet eller inom en enhet med allmän palliativ vård, men då med ett stöd från 

ett palliativt team. Detta införs när det uppstår omständigheter med komplicerade symtom 

hos patienter eller om hen har en livssituation som medför speciella behov. Stödet kommer 

då att utföras av ett multiprofessionellt team med speciell kunskap och kompetens inom 

området (Socialstyrelsen, 2016). Palliativ vård delas in i två olika faser, den tidigare och den 

senare fasen. Den senare fasen innebär att patienter inte har lång tid kvar i livet och målet är 
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att leva så normalt det är möjligt och med den bästa möjliga livskvalitet. Vilket innebär att 

det endast genomförs omvårdnadsåtgärder som bidrar till välbefinnande både för patienter 

och deras familjer (Socialdepartementet, 2001:6).  

Den palliativa vården bygger på fyra hörnstenar med stöd utifrån World Health 

Organisations (WHO, 2019) definition av palliativ vård. De fyra hörnstenarna sammanfattas 

på följande sätt: symtomlindring där smärta och symtom lindras, både fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella behov lindras, integritet och autonomi beaktas samtidigt. Samarbete 

i mångprofessionella team. Kommunikation och relation där patienters livskvalitet är i fokus, 

vilket innebär att god kommunikation och relation ska skapas mellan arbetsteam, patienter 

och familjer. Stöd till de närstående innebär stöd under sjukdom och efter dödsfall, familjer 

ska erbjudas att delta i vården, under sjukdomstid samt efter dödsfallet (Socialstyrelsen, 

2013; Socialdepartementet, 2001:6). 

När sjuksköterskor vårdar patienter som är svårt sjuka och inser att de inte kommer att 

återhämta sig, är det dags för övergången till palliativ vård i livets slutskede, vilket kallas för 

brytpunkt. Rutinerna är att informera patienter och familjer om att sjukdomens tillstånd inte 

kommer att förbättras. Behandlingen kommer att avslutas då den inte har någon 

livsförlängande effekt längre och att döden förväntas inom en snar framtid. Vården kommer 

att övergå till palliativ vård. Det är viktigt att patienter och familjer är väl informerade om 

den rådande situationen. Informationen bidrar till att de ska själva aktivt få möjlighet att 

vara med och ta självständiga beslut i omvårdnaden i livets slutskede. Det är viktigt att 

sjuksköterskor har förklarat förloppet, att det kan vara olika långt för olika individer. Det kan 

innebära att patienter har kort tid kvar, men det kan fortfarande anses meningsfullt och att 

patienter kan vara relativt aktiva. Det kan betyda att det är kort tid kvar och att patienter 

kommer att avlida inom några dygn (Socialstyrelsen, 2016). Inom svensk – hälsa och 

sjukvård används begreppet ”Brytpunkt för palliativ vård i livets slutskede”. Det är ett samtal 

där patienter och familjer tillsammans med sjuksköterskor och läkare ges möjlighet att 

planera en meningsfull och betydelsefull sista tid tillsammans. Det är viktigt för 

sjuksköterskor att ha kunskap om när det är dags för ett brytpunktssamtal och meddelar 

detta till ansvarig läkare. Läkaren bedömer om eventuella behandlingar bör upphöra och att 

återupplivningsförsök inte är aktuella. Brytpunktssamtalets avsikt är att patienters sista tid i 

livet ska innefatta en så värdig livskvalitet som möjligt (Lindqvist & Rasmussen, 2014). De 

olika vårdgivarna ska vara insatta i patienters situation, speciellt vid överflyttningar från 

olika avdelningar. Det ska finnas en vårdplanering som alla inblandade ska vara insatta i: 

både vårdgivare, patienter och familjer. Familjer ska erbjudas stöd, men detta varierar stort 

mellan olika län, när det kommer till barn som är inblandade är det många vårdgivare som 

saknar rutiner för detta. Vårdpersonalens ansvar tar inte slut för att patienter avlider utan 

det ska erbjudas efterlevnadssamtal för familjer, då det kan finnas frågor om situationen som 

inte har avslutats (Socialstyrelsen, 2016). Stödet till familjer är en viktig del i den palliativa 

vården, familjer ska få stöd både under och efter dödsfallet. Arbetsteamets uppgift är att se 

och åtgärda familjers oro, behov och stress. Familjer ska erbjudas att vara delaktiga, få 

relevant information om situationen och erhålla praktisk och känslomässigt stöd i 

situationen (Lindqvist & Rasmussen, 2014).  
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2.3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning tar upp familjers upplevelser av bemötande från sjuksköterskor inom 

slutenvården och familjers upplevelser av hur det är att ha en familjemedlem i livets 

slutskede. 

2.3.1 Familjers upplevelser av bemötandet från sjuksköterskor inom slutenvården 

Familjer beskriver sjuksköterskor som en ambassadör som står för inblick, passion och 

säkerhet. De uppger att de känner sig bekväma och behandlas som unika personer (Grøthe, 

Biong, & Grov, 2013) och att det är betydelsefullt med autonomi och en självständighet 

(Kastbom, Milberg, & Karlsson, 2016). Familjer beskriver att den yrkesgrupp från 

arbetsteamet som påverkar deras känslor positivt är sjuksköterskor, och att de förmedlar en 

trygghet i omvårdnaden till familjer. Om sjuksköterskor är för påstridiga eller överaktiva 

uppfattas deras hjälp som påtvingad. När sjuksköterskor är närvarande känner sig familjer 

trygga och säkra. När det gäller vård i livets slutskede anser familjer att sjuksköterskor vårdar 

med självsäkerhet, medvetenhet och tar hänsyn till patienter i den allvarliga situationen. 

Vidare beskriver familjer att sjuksköterskor är medvetna om att familjer inte klarar av att 

engagera sig med dem just nu, då passerar de rummet obemärkta. Genom att låta familjer 

vara i sin bubbla visar sjuksköterskor respekt och tålamod för dem. Familjer beskriver att 

sjuksköterskor skapar bra minnen av denna svåra tid genom att lära sig allas namn och ta 

extra hand om barnen (Grøthe et al., 2013). Familjer uppskattar att tid och avskildhet ges för 

att ta farväl av patienter. Familjer uppskattar den möjlighet som ges, att medverka i 

omvårdnaden utav patienter. Familjer uppskattar att patienter får avlida i avskildhet, och att 

sjuksköterskor visar intresse för hela familjen, inte enbart till patienter (Noome, Dijkstra, 

Van Leeuwen, & Vloet, 2015). 

Familjer upplever det stressande när sjuksköterskor inte informerar om vad som observeras 

hos patienter. Kan sjuksköterskor delge familjer av observationerna, ger detta en trygghet åt 

dem, genom att de har vetskap om vad som händer med patienter som är vid livets slutskede 

(Grøthe et al., 2013). Familjer anser det viktigt med kommunikation mellan sjuksköterskor, 

patienter och familjer, dålig kommunikation kan leda till negativa konsekvenser för familjer i 

upp till 12 månader efter att patienter avlidit (Jackson, Purkis, Burnham, Lewando, & Baxter, 

2010). Likväl framkom kommunikationen som god mellan sjuksköterskor och familjer 

(Noome et al., 2015) och de beskriver att sjuksköterskor utför den palliativa vården med 

kunskap, medkänsla och ärlig kommunikation (Breen, Aoun, O'Connor, Howting, & Halkett, 

2018).  

Det framkommer att familjer uppskattar att besökstider är flexibla och det är självklart att de 

kan komma och gå som det passar dem. Familjer upplever att sjuksköterskor är tillgängliga 

när som helst under dygnet och kan svara på deras frågor och uppdaterar dem om patienters 

tillstånd, i en avskild miljö. Förmår inte familjer att själv ställa frågor till läkaren, upplever de 

att sjuksköterskor fungerar som en länk mellan dem och läkare. Om familjer får information 

om när och varför en behandling avbryts, framkommer det att familjer upplever det som en 

trygghet. (Noome et al., 2015). Det framkommer att vissa familjer upplever att 

kommunikation och vårdplanering med patienter och familjer inte alltid är optimal, 
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kvaliteten på vården är undermålig och att patienters preferenser försummas. En del 

uppfattar sjuksköterskors attityd till patienter som avskyvärd och oacceptabel. Familjer 

rapporterar om känslor som pendlar mellan hopp och förtvivlan, ibland får de realistisk 

information om patienters prognos, till att höra information som inger hopp om bättring 

(Odgers et al., 2018). Överlag anser familjerna att de fick ett bra bemötande och är nöjda med 

vården vid livets slutskede till patienter (Heyland, Rocker, O'Callaghan, Dodek, & Cook, 

2003; Noome et al., 2015; Odgers, Fitzpatrick, Penney, & Wong Shee, 2018). Genom att de 

får delta i besluten angående patienter och får den information som är relevant, och har tid 

att ställa frågor och ge sina synpunkter på situationen. Familjer anser det viktigare att 

patienter blir vårdade med värdighet och respekt, än att bemöta familjer med värdighet och 

respekt (Heyland et al., 2003), och att de upplever ett emotionellt stöd och en vägledning i 

sitt sorgearbete (Odgers, et al., 2018). 

Familjer upplever att de får olika information från sjuksköterskor om när patienter ska avlida 

(Jackson et al., 2010; Stephenson Shockey, Sheehan, Hansen, & Mayo Murray, 2015), vilket 

bidrar till att de inte vill lämna rummet, eftersom de lovat att vara kvar till slutet (Jackson et 

al., 2010). Familjer anser det viktigt med ärlighet, att sjuksköterskor informerar om när 

döden närmar sig, så att de kan känna sig delaktiga i vården vid livets slutskede (Kastbom et 

al., 2016). Ofta blir familjer informerade av sjuksköterskor om att patienters död är 

förväntad, andra har en inre känsla av att veta att döden är förväntad och märker att de är 

döende (Coelho & Barbosa, 2016). 

2.3.2 Familjers upplevelser av att ha en döende familjemedlem inom slutenvården 

Familjer har svårt att ta in situationen och inse att det inte finns någon annan utväg än 

döden, de kan diskutera och planera olika kommande projekt inom familjen. Andra är 

tvingade att försöka förutspå hur länge deras familjemedlem kommer att leva. Familjer 

försöker att förbereda sig inför döden, för att kunna klara av denna osäkerhet som 

sjukdomen för med sig (Coelho & Barbosa, 2016). Andra familjer upplever att de saknar 

kunskapen om hur den döende familjemedlemmen vill vårdas, och att de vill prata om att 

hålla denne vid liv, istället för att prata om döden (Van den Heuvel et al., 2016).  

Förhoppningar hos familjer finns hela tiden under denna fas i livets slutskede. Fasen ändrar 

karaktär, till en början är förhoppningarna att familjemedlemmen ska återfå hälsa och leva 

vidare. En del har förhoppningarna att de ska leva längre, så länge som deras familjer är 

tillfredsställda och upprätthåller en positiv miljö, de förklarar att det är för att kunna hantera 

den rådande situationen. Många förlorar hoppet i och med att den döende 

familjemedlemmen slutar äta, inte svarar på tilltal eller slutar att prata. Efter detta ändras 

hoppets karaktär och fokuseras på att få en fridfull död, att familjer fullföljer sin del i vården 

och visar att de är närvarande både psykiskt och fysiskt. Familjer vill se till att de förstår hur 

betydelsefull familjemedlemmen är för sina familjer, att de är älskade och kommer att bli 

saknade (Coelho & Barbosa, 2016).  

Familjer anser att en viktig kriterie för en värdig död, är närvaron av familjer, under hela 

vården i livets slutskede (Breen et al., 2018). Familjer anser att en värdig död involverar att 

den döende familjemedlemmen är aktiv, som att förbereda sig för döden, ta farväl, avsluta 
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oavslutade affärer, vara oberoende och att de är involverade i besluten i livets slutskede 

(Kastbom et al., 2016).  

Familjer upplever denna period i livets slutskede som en börda, men att de trots detta finner 

en styrka, en förmåga som de inte visste att de besatt. Det blir en helt ny anpassning till den 

nya och okända situationen, som innebär mycket närvaro och omvårdnad. Vilket gör att de 

upplever en mindre känsla av frihet och avstår egna personliga behov. Familjer talar om 

dessa begrepp under denna period; väntande, de lever på ett sätt att de endast håller sig 

flytande. De upplever en saknad av utrymme för egna aktiviteter eller sociala kontakter de 

tidigare haft. De känner sig isolerade, att världen helt plötsligt är mindre och framtiden är 

oviss (Breen et al., 2018; Coelho & Barbosa, 2016). Familjer upplever hjälplöshet, att 

sjukdomen är som ett slag i magen, separationsångest, depression, intensiv sorg och apati. 

En del upplever ilska mot sjukdomen eller till den döende familjemedlemmen, då de känner 

sig övergivna. Andra blir fientliga mot vårdpersonal eller mot andra inom sina familjer, för 

att de upplever att familjemedlemmen försummas. Andra kan uppleva ilska mot sig själva, då 

de inte upplever att de gjort tillräckligt, och får skuldkänslor (Coelho & Barbosa, 2016).  

Familjer upplever skuldkänslor för att de själva ser en framtid, eller går vidare i livet, innan 

familjemedlemmen avlider. De uttrycker en oro för att andra ska reagera negativt om de går 

vidare i livet för fort efter bortgång (Breen et al., 2018). Familjer kan ha förmågan att vara 

rationella hela tiden eller distraherar sig med de strukturerade rutiner som sjuksköterskor 

har infört för den döende familjemedlemmen. Familjer upplever en stor ensamhet, när de 

inte känner igen familjemedlemmen och måste svara i dennes ställe, när de inte kan svara för 

sig själva. I denna tid av sorg ska många svåra beslut tas, vart familjemedlemmen ska få 

avlida, hur de vill vårdas. Dessa frågor ställer höga krav, då den döende familjemedlemmens 

vilja ska följas, trots att deras familjer är helt orkeslösa och saknar kraft (Coelho & Barbosa, 

2016).  

Familjer är osäkra på om de förberedelser de gör är de rätta, (Breen et al., 2018; Coelho & 

Barbosa, 2016) och upplever en oro att för mycket förberedelser kan påskynda döden. De 

upplever sjukdomsförloppet som svårt att förutspå, det är mycket upp och ned gångar. Det är 

svårt att veta när döden ska inträffa (Breen et al., 2018; Coelho & Barbosa, 2016) och att lita 

på sin egen förmåga att hantera de akuta situationer som kan uppstå (Coelho & Barbosa, 

2016). De upplever det mer svårt att förbereda sig känslomässigt, än att förbereda det 

praktiska som exempelvis begravning och testamente (Breen et al., 2018). Familjer upplever 

att det finns många positiva erfarenheter av att delta i vården och upplever känslor, som 

tacksamhet och beskriver vårdandet som en gåva till den döende familjemedlemmen (Breen 

et al., 2018). Familjer upplever att familjemedlemmen inte får en lugn miljö att avlida i, det 

saknas utrymmen som bevarar deras och familjers integritet, (Jackson et al., 2010; Noome et 

al., 2015) de får endast en säng med gardiner runt om. Familjer anser att det är viktigt med 

känslan (sensitive care) kring vården i livets slutskede. Speciellt direkt efter att de avlider, 

exempel på små saker som att erbjuda en kopp the och en stunds avskildhet. Det kan bidra 

till positiva effekter, men uteblev ibland (Jackson et al., 2010).  
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2.4 Styrdokument och riktlinjer 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) stadgar att patienter har rätt till en god hälsa och 

vård på lika villkor för hela befolkningen. Respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet ska beaktas. Patienter med det största behovet av vård ska 

ges företräde till vården (SFS, 2017:30). Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) stadgar att 

sjuksköterskor ska kunna planera, leda, kontrollera vården så att god vård upprätthålls. 

Lagen säger att sjuksköterskor ska ge familjer och patienter möjlighet att medverka i 

patientsäkerhetsarbetet (SFS, 2010:659). Patientlagen (SFS, 2014:821) stadgar att 

sjuksköterskor ska främja patienters integritet, självbestämmande och delaktighet samt 

tydliggöra och stärka patienters ställning. All sjukvård som patienter ges ska vara utav god 

kvalitet och överensstämma med en vetenskaplig och beprövad erfarenhet (SFS, 2014:821).  

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017b) förtydligar att omvårdnad är sjuksköterskors ansvarsområde. Sjuksköterskor ska 

hjälpa människor att uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet ända fram till 

döden. I arbetsrollen ingår det ett etiskt förhållningssätt och att all omvårdnad ska förutsätta 

respekt för rättigheter, ta hänsyn till vanor, tro, värderingar, visa respekt för 

självbestämmande, integritet och värdighet. Sjuksköterskors omvårdnadsarbetet betyder att 

de ska självständigt, i teamarbete eller tillsammans med patienter och familjer ansvara för att 

bedömning, diagnostik, planering, genomförande och utvärdering av omvårdnaden samt 

utföra dokumentation. Sjuksköterskor ska då ha ett helhetsperspektiv på människans behov. 

De ska besitta kompetensen att utföra god omvårdnad, vilket innebär att kunna skapa en 

förtroendefull relation med patienter och deras familjer. Sjuksköterskor har i ansvar att 

rådfråga andra medarbetare i arbetsteamet för att erhålla mer kompetens. Sjuksköterskor ska 

utföra omvårdnad i samverkan med patienter och familjer på ett sådant sätt att deras 

integritet och värdighet bevaras. Det är viktigt att se till att de blir sedda, hörda och förstådda 

som unika individer med individuella behov, värderingar och resurser. Det är viktigt att ha 

fått fram relevant information från patienters och familjers berättelse, då vården ska 

utformas utifrån den informationen. Sjuksköterskor ska främja teamarbete för att 

komplettera varandra och på sådant sätt uppnå en god och säker vård. Samt ska de besitta 

pedagogisk kunskap för att kunna möta patienter, familjer och vårdpersonal på deras nivå på 

ett bra sätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a) påtalar att 

sjuksköterskor ska arbeta så att de ska skydda familjer mot vårdpersonalens felaktiga 

handlande och ska stödja professionella etiska värderingar och förhållningssätt. 

 

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv 

De 6 S:n valdes som vårdteoretiskt perspektiv (Ternestedt, Österlind, Henoch, & Andershed, 

2012) till detta examensarbete då det är högst relevant med en personcentrerad modell inom 

palliativ vård för att kunna stödja familjer och patienter i vården vid livets slutskede. 
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I palliativ vård används en modell i livets slutskede som kallas de ”6 S:n,” innehållet kan 

variera något, men det ska överlag vara detsamma i Sverige. Denna modell används som ett 

redskap att dokumentera omvårdnaden och som ett förhållningssätt för att hjälpa 

sjuksköterskor att samla relevant kunskap om patienter för att kunna ge den bästa möjliga 

vården i livets slutskede. Synen på människovärdet är att se till existens och individ och inte 

enbart till det de gör och presterar. Syftet med modellen är att göra patienter delaktiga i 

vården. Stärka det självbestämmande jaget, ge patienter möjlighet att kunna leva ett så gott 

liv som möjligt till livets slut (Ternestedt et al., 2012).  

Begrepp som ofta kopplas ihop med de 6 S:n är: människa, hälsa, vårdande och miljö. 

Kärnan i den modell för personcentrerad vård som de 6 S:n utgår från är människan och 

deras självbild. Vården ska formas och styras efter patienters behov och deras syn på världen, 

förankrad med vetenskap, lagar, etik och en beprövad erfarenhet och de resurser som finns 

att tillgå. En persons självbild och identitet är under ständig utveckling och omformas under 

livets gång. Utvecklingen påverkas aktivt genom att samarbeta med andra. Planering och 

utformning utav vården skall utgå ifrån patienters egen självbild och efter den situation 

patienter befinner sig i. De 6 S:n står för: 

- Självbild är hur patienter uppfattar och ser sig själva i tankar och bilder. Begreppet självbild 

relateras till en persons identitet som avses vara till stöd för att orientera sig i sin existens och 

känna ett sammanhang. För att inte kränka patienters självbild ska sjuksköterskors 

förhållningssätt leda till att möta patienter med respekt för deras känslor, tankar och 

önskemål. Brister sjuksköterskors förhållningssätt i kränkande kroppslig behandling riskeras 

patienters självbild att bli kränkt. När sjukdom och bristande egenförmågor medför att 

patienter har svårt att uttrycka sina egna behov och viljor, ska patienters självbestämmande 

och självständighet främjas av sjuksköterskor. För att utveckla och arbeta efter en 

personcentrerad vård ska sjuksköterskor alltid sträva efter patienters önskemål, lyssna till 

deras berättelse och tolka den utifrån patientperspektivet.  

- Sociala relationer; Det sociala nätverket ser olika ut för olika personer. En del har en stora 

familjer, där flera personer ingår, andra har några få familjemedlemmar eller inga alls. Både 

familjer och patienter beskriver vikten av att få vara tillsammans under den sista tiden i livet. 

Det kan innebära allt från telefonsamtal till besök där familjer och patienter samtalar eller 

bara är närvarande. Det är viktigt att sjuksköterskor är lyhörda för hur patienter vill ha det 

och vara tillgänglig och stödja och stötta dem i sociala relationer.  

- Symtomlindring; Symtom är något som upplevs som en förändring, ett besvär eller ett 

lidande som uppkommer till följd av ohälsa, utav patienter. Symtomen kan vara det första 

tecknet på att något inte är som det ska vara och att kroppen är sjuk. Symtom är patienters 

subjektiva upplevelse av smärta eller ohälsa och kan endast uppfattas av dem själva. Det är 

avgörande för patienters hälsa att dessa symtom beaktas på allvar utav vården. Symtom kan 

ibland vara tydliga och lätta att beskriva. Genom att ta del av patienters berättelse och 

beskrivning av sina symtom, kan rätt diagnos ställas av sjuksköterskor. Arbetsteamet arbetar 

med att stödja, stötta och lindra patienter med omvårdnadsbehandling, tillfälliga 

behandlingsmetoder och läkemedelsbehandlingar. Några vanliga symtom inom palliativ vård 

är smärta, andnöd, hosta, trötthet, ätproblem samt mag- och tarmproblem.  

- Sammanhang och Strategier är svåra att skilja åt då de är sammanflätade. Det som skiljer 

de båda två är att Sammanhang är återblickande och Strategier är framåtblickande. 
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Sammanhang står för att sjuksköterskor ska möta patienters behov och vilja genom att 

identifiera de existentiella behoven. Genom att lyssna på deras berättelse i tillbakablickar om 

hur livet har varit samt i relation till patienters livsåskådning. Sjuksköterskor måste vara 

beredd på att de kan berätta om återblickar som kan vara smärtsamma ur livet. Känslan av 

sammanhang borde kunna förstärkas om patienter får berätta om sin levnad eller delar av 

livet för sjuksköterskor.  

- Strategier handlar om att se framåt och patienters tankar om hur de vill ha det den sista 

tiden i livet. Det kan vara en spänd situation beroende på vilken livsåskådning de har. Det 

kan handla om praktiska göromål som att förbereda sin egen begravning och skriva 

testamente. De här praktiska handlingarna har ofta en viktig och existentiell betydelse för 

patienter. Vad det gäller strategier är det viktigt att sjuksköterskor är uppmärksamma och 

lyssnar på hur de upplever tankarna om de praktiska delarna kring hur livet kommer att 

avslutas. Denna modell används också efter att patienter avlidit, för att kunna se vad som gått 

bra och mindre bra och med förhoppning om att göra det bättre nästa gång (Ternestedt et al., 

2012). 

2.6 Problemformulering  

Att vårda patienter i livets slutskede, och stödja deras familjer, inom slutenvården är något 

som sjuksköterskor kan komma att ställas inför. Att vårda dessa patienter och stödja 

familjerna är något som sjuksköterskor kan komma att ställas inför. Enligt sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning har sjuksköterskan ett övergripande ansvar för omvårdnaden i sin 

helhet. Enligt de 6 S:n är det relevant för patienter och familjer att få vara tillsammans den 

sista tiden i livet, vilket också framkom i tidigare forskning. Enligt tidigare forskning är det 

viktigt med ett bra bemötande, förståelse och relevant information om vård i livets slutskede; 

familjer vill bli sedda och hörda. Patienters och familjers önskningar ska tillgodoses. Familjer 

ska ses som unika individer och bibehålla patienterna som huvudpersoner. Patienter ska få 

avlida med värdighet och få en så lugn miljö som det är möjligt vid livets slutskede. Det har 

framkommit i tidigare forskning att det kan uppstå problem för familjer och patienter med 

att få sina behov och önskemål tillfredsställda under vården i livets slutskede. Familjer som 

inte är överens om hur vården ska se ut, eller inte är överens med läkaren om att avsluta en 

behandling; de kan då komma att behöva stöd i sina beslut. Familjer och patienter förväntar 

sig ett professionellt kunnande och bemötande när delade meningar uppstår i vården i livets 

slutskede. Examensarbetets resultat kan förhoppningsvis komma att ha betydelse för en ökad 

förståelse och ett professionellt bemötande för sjuksköterskor i sitt arbete med att ge stöd till 

familjer till patienter vid livets slutskede inom slutenvården, vilket också kan komma att få 

betydelse för patienter och deras familjer. 
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3 SYFTE 

Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att stödja familjen till en patient vid livets 

slutskede inom slutenvården. 

4 METOD 

Examensarbete har genomförts med en systematisk litteraturstudie och utgår ifrån Evans 

(2002) beskrivande syntes, där syftet är att hitta fynd som ger en ny helhet av redan 

publicerade artiklar och ger en helhetsbild över artiklarnas resultat. Detta leder 

förhoppningsvis till en ny förståelse utan att egna tolkningar av resultatet görs. Metoden är 

lämplig när erfarenheter avses att studeras (Henricson & Billhult, 2017). En kvalitativ metod 

bidrar till att få en djupare förståelse för det valda fenomenet (Evans, 2002), som i detta fall 

är sjuksköterskors erfarenheter av att stödja familjen till en patient vid livets slutskede inom 

slutenvården. Friberg (2012a) beskriver att litteraturstudier är viktiga för att sjuksköterskor 

ska kunna ta del av ny forskning som publiceras. En litteraturstudie innebär att kritiskt 

granska och sammanfatta relevant forskning för att besvara valt forskningsområde (Polit & 

Beck, 2017). Dataanalysen utgår ifrån de fyra stegen: Datainsamling- identifiering av 

nyckelfynd i varje artikel, identifiera likheter och skillnader i de olika artiklarna som delas in 

i teman och subteman, beskrivning av fenomenet (Evans, 2002).  

4.1 Datainsamling och urval 

Första steget i metoden var att bestämma vilken analysenhet som skulle användas samt välja 

vilka databaser sökningarna skulle utföras i. Databaserna som valdes var Cinahl Plus och 

PubMed, då de innehåller vårdvetenskapliga artiklar inom hälso- och sjukvård. Formulering 

av lämpliga sökord har utgått från examensarbetets syfte för att få fram relevanta artiklar, 

sökorden översattes till engelska, sökorden skrevs sedan in, och inklusionskriterier och 

exklusionskriterier valdes, detta bidrar då till att få fram relevanta artiklar till valt ämne i 

enlighet med Friberg (2012a). Sökorden som användes i olika kombinationer var; Dying 

patient, nurse, attitude, experience, bereavement, family, support, end of life care, palliative 

care, terminal care, dying, caring. Vissa ord kompletterades med trunkering (*) för att få med 

böjelser av orden. Booleska operatorer (AND, OR) används för att koppla ihop sökorden och 

för att få ett bredare urval (Östlundh, 2012). Avgränsningar som användes var: apply related 

words, apply equivalent subjects, abstract, fulltext, engelskspråkiga, att artiklarna var 

publicerade mellan åren 2006–2019, och svarade på syftet, det gjordes ingen avgränsning 

om det stod onkologi/akutsjuksköterskor, då allmänsjuksköterskor kan arbeta på dessa 

vårdavdelningar.  Endast artiklar som genomgått Peer Reviewed valdes, oavsett vilken 

databas de kom ifrån, i Cinahl plus går det att kryssa i en ruta för att välja artiklar som är 

Peer Reviewed, dock finns inte den funktionen i PubMed, då har artiklarna kontrollerats så 
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att det står att de är Peer Reviewed i texten eller på Ulrichweb (2019). Peer Reviewed innebär 

att artiklarna är granskade av oberoende forskare (Codex, 2018). Sökningarna ska begränsas 

med inklusionskriterier och exklusionskriterier för att träffarna ska svara på det aktuella 

syftet och problemet i enlighet med Friberg (2012a). De inklusionskriterier som gjordes var 

att artiklarna till resultatet skulle svarade på det valda syftet, vara vårdvetenskapliga och som 

handlade om sjuksköterskors erfarenheter av att stödja familjen till en patient vid livets 

slutskede, artiklar från hela världen, kvinnliga och manliga sjuksköterskor erfarenheter. 

Exklusionskriterierna var artiklar som handlade om familjens upplevelser till en patient vid 

livets slutskede, artiklar som handlade om personer under 18 år vid livets slutskede, barn 

som familjemedlemmar sållades bort. Artiklar som innehöll både sjuksköterskors och 

familjens erfarenheter användes sjuksköterskors perspektiv i resultatet, och familjens 

perspektiv togs upp i bakgrunden. Om artiklarna hade både kvalitativ och kvantitativ metod 

användes endast den kvalitativa. Sökningar som utfördes redovisas i bilaga A. För att välja 

artiklar lästes artikelns titel och om den passade in på syftet lästes abstract, om artikeln 

fortfarande ansågs vara relevant lästes hela artikeln av författarna, därefter granskades 

artiklarna enligt Fribergs (2012b) kvalitetsgranskningsfrågor (bilaga B). Fem frågor valdes 

bort av fjorton frågor, då författarna ansåg att de inte var relevanta till artiklarna. 11 artiklar 

valdes ut och kvalitetsgranskades enligt bilaga B, där de fick poäng, ett poäng för varje ja, en 

siffra mellan ett–nio, som visar vilken kvalitet de har. Där noll är lägst och nio är högst, 

uppfyllde artikeln minst sju av frågorna på kvalitetsgranskningen valdes artikeln ut. De 11 

artiklar som valdes ut redovisas i en artikelmatris (bilaga C).   

 

4.2 Genomförande och analys 

I steg två lästes artiklarnas resultat flera gånger utav båda författarna, för att få en helhet om 

vad de handlar om samt för att identifiera de viktigaste nyckelfynden från varje artikel. 

Nyckelfynd är det som svarar på syftet i arbetet och är viktiga ord i en text som säger mycket 

om det texten handlar om (Evans, 2002). De 11 artiklarna delades upp mellan författarna, 

där artiklarna granskades enskilt. Nyckelfynd identifierades utifrån sjuksköterskors 

erfarenheter. Först identifierades nyckelfynd enskilt av varje författare och därefter valdes 

gemensamt 167 nyckelfynd. Därefter gjordes en sammanställning av nyckelfynden och skrevs 

in i ett eget Word dokument på originalspråket, för att göra det enklare för att se helheten av 

nyckelfynden. Artiklarna numrerades från ett till elva, nyckelfynden fick samma nummer 

som den artikeln nyckelfynden tillhörde. Nedan i tabell 1, visas exempel på nyckelfynden. 

Nyckelfynden klipptes sedan ut ur dokumentet för att delas upp i olika teman genom 

nyckelfyndens likheter. Steg tre identifierades det likheter och olikheter som sedan sorteras i 

teman och subteman och det i sin tur skapar en ny helhet. Två teman framkom utifrån 

nyckelfynden vilket kopplades till sju subteman som svarar på examensarbetets syfte. Efter 

att teman och subteman identifierats lästes nyckelfynd igenom ett flertal gånger för att 

säkerställa att de stämde in på det valda temat och subtemat. I steg fyra gjordes en 

sammanställning av resultatet från nyckelfynden i löpande text där innehållet gav en 

beskrivning under respektive teman och subteman i enlighet med Evans (2002) beskrivande 



12 

syntes. Citaten i resultatet, tagna från artiklarna, behölls på originalspråk för att inte tappa 

betydelsen, vilket kan bidra till att stärka och få en djupare förståelse i examensarbetets 

resultat.  

Tabell.1: Exempel på nyckelfynd, teman och subteman 

Nyckelfynd Teman Subteman 

“I think when I look back on all the 

years of my working, probably I have 

learned the most from patients and 

families.” 

(Fitch, DasGupta, & Ford, 2015, s.69).

  

 

 

 

 

 Personliga förmågor 

påverkar 

Att ha kunskap och 

få erfarenheter 

“know what treatments patients want, 

what they want their plan of care to 

look like, and also what the family 

wants to be happening.” (Pavlish & 

Ceronsky, 2008, s.406). 

Vara närvarande 

och skapa 

relationer  

“intrafamilial fighting about whether to 

continue or stop aggressive treatment.” 

(Beckstrand, Moore, Callister, & Bond, 

2009, s.449). 

Hantera familjens 

känslor 

 

4.3 Etiska överväganden 

Det är förbjudet att plagiera, förfalska eller förvränga skrifter (Vetenskapsrådet 2017). Detta 

arbete kommer att följa dessa lagar då artiklarna ej kommer att plagieras, förvrängas eller 

förfalskas. Artiklarna följer aktuella lagar vilket gör dem etiskt korrekta. För att säkerställa 

översättningarna av de valda artiklarna i detta examensarbete, har översättningarna gjorts 

grundligt med hjälp av ett engelskt/svenskt lexikon. Texten ska läsas med en uppriktighet för 

att dess innebörd inte ska omtolkas och för att förförståelsen inte ska ta över. I enlighet med 

Forsberg & Wengström (2013) är det relevant att analysera resultatet med en ärlighet. För att 

stärka kvaliteten på de valda artiklarna och utesluta egna värderingar och tankar som kan 

påverka resultat har Fribergs (2012b) kvalitetsgranskningsfrågor använts. Därefter har 

artiklarna analyserats enligt Evans analysmodell (Evans, 2002). Arbetet har refererats enligt 

APA (American Psychological Association, 2019) för att visa vem som är författare till vad. 
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5 RESULTAT 

Nedan presenteras sjuksköterskors erfarenheter som framkom ifrån examensarbetets syfte, 

sjuksköterskors erfarenheter att stödja familjen till en patient vid livets slutskede. Teman 

som presenteras är; Personliga förmågor påverkar och Yttre förutsättningar påverkar. 

Subteman som presenteras är; Vara närvarande och skapa relationer, tillgodose behov och 

kommunicera, att ha kunskap och få erfarenheter, hantera familjens känslor, tidens 

inverkan, miljöns inverkan, teamarbetets inverkan. Nedan i tabell 2 presenteras Teman och 

Subteman. 

Tabell 2: Teman och subteman 

Teman Subteman 

 

Personliga förmågor påverkar 

Vara närvarande och skapa relationer 

Tillgodose behov och kommunicera 
 
Att ha kunskap och få erfarenheter 
 
Hantera familjens känslor  

 

Yttre förutsättningar påverkar 

Tidens inverkan 

Miljöns inverkan 

Teamarbetes inverkan 

5.1 Personliga förmågor påverkar 

Temat beskriver personliga förmågor som sjuksköterskor erfar att de behöver besitta för att 

kunna stödja familjen till en patient vid livets slutskede inom slutenvården. Inom detta tema 

framkom det fyra subteman; vara närvarande och skapa relationer, tillgodose behov och 

kommunicera, att ha kunskap och få erfarenheter och hantera familjens känslor.  

5.1.1 Vara närvarande och skapa relationer 

Flera sjuksköterskor har erfarit att det var svårt att skapa relationer och vara närvarande, då 

det innebär att ge mycket av sig själv när de vårdar en patient i livets slutskede och dennes 

familj och upplevde att de inte gjorde tillräckligt för familjen (Zheng, Guo, Dong & Owens, 

2015). Det var relevant att sjuksköterskorna skulle vara närvarande för patienten och 

familjen, då patienten kommer att avlida (Pavlish & Ceronsky, 2008; Peterson et al., 2010). 

Vilket detta citat förstärker;” Availability required “being there” for the patient and creating a 

sense of security for anxious family members through behaviors such as listening and taking 

time with them” (Chan, Lee, & Chan, 2013, s.10). Det var viktigt att sjuksköterskorna var 

närvarande och lyssnade på familjen om deras önskemål. Att sjuksköterskorna var 
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närvarande och uppmärksammade patienten, var en förutsättning för att familjen inte skulle 

uppleva sig ensamma, vilket också bidrog till att de fick förtroende för sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna bedömde att det fordrades av dem att vara närvarande för att kunna 

upptäcka behovet i familjens ögon eller att se vad som saknades i rummet. När 

sjuksköterskorna kände av en individs behov, blev de en förlängning av dennes kropp och 

sinne, och kunde då hjälpa dem (Pavlish & Ceronsky, 2008). Vård i livets slutskede erfars 

som en känslomässig upplevelse, de skulle vårda andra, vara i nuet och i stillheten 

tillsammans med familjen. Genom att vara närvarande och uppvisa en äkthet genom 

leenden, ögonkontakt, beröring och lyhördhet (Fitch, DasGupta & Ford, 2016). 

It is extremely emotionally draining…you have to listen with every fiber of your being…they 

are saying something that to them is the most important thing that they’re ever going to do in 

their life, is die…it is so overwhelmingly important…you have to be able to listen to everything 

that they are saying (Fitch et al., 2016, s.68).  

Det bedömdes viktigt enligt sjuksköterskorna att familjen fick närvara hos den döende 

patienten för att denne skulle få en så bra tid i livets slutskede som möjligt (Hogan, 

Fothergill-Bourbonnais, Brajtman, Phillips & Wilson, 2015; Zheng et al., 2015). 

Sjuksköterskorna har erfarit att de kände sig ärade att ha fått närvara med familjen under 

hela vården i livets slutskede. De var med i början när allt upplevdes svårt, och var med i 

slutet och kunde göra situationen mer bekväm för patienten och familjen (Pavlish & 

Ceronsky, 2008). Om familjen varit närvarande i vården till patienten och medvetna om 

dennes önskningar den sista tiden i livet, har sjuksköterskorna erfarit att familjen hanterat 

situationen bättre, än om de inte varit närvarande (Fitch et al., 2016).  

Det var väsentligt att skapa kontakt och en relation till familjen för att skapa ett fint avslut för 

alla inblandade. En betydande del i att kunna skapa relationer var att bevara patientens 

värdighet genom att uppfylla dennes sista önskningar (Pavlish & Ceronsky, 2008; Zheng et 

al., 2015), och att sedan kunna uppfylla familjens önskningar. Detta var väsentligt trots att 

det kunde innebära att patienten kunde avlida under tiden (Pavlish & Ceronsky, 2008). 

Vilket detta citat förstärker;”Their ambition was to fulfill the wishes of the patient and 

relatives” (Wallerstedt & Andershed, 2006, s.34). Vidare hade sjuksköterskorna erfarit att 

ärlighet leder till respekt och var angeläget för att skapa en förtroendefull och terapeutisk 

relation med familjen (Pavlish & Ceronsky, 2008). Det är relevant att åstadkomma en 

sjuksköterske-patientrelation på ett bra sätt, och inkludera familjen (Pavlish & Ceronsky, 

2008) och att undvika att blanda in sina egna värderingar (Pavlish & Ceronsky, 2008; 

Wallerstedt & Andershed, 2006).  

5.1.2 Tillgodose behov och kommunicera 

På akutmottagningen har sjuksköterskorna erfarit att tillgodose behov och kommunicera 

med familjen inte har hög prioritering. Vård i livets slutskede på akuten kunde helt enkelt 

vara att vänta på att patienten skulle avlida och utföra de rutiner som fanns, som att följa och 

slutföra läkarens ordinationer (Kongsuwan et al., 2016). Men på andra enheter var det 

prioriterat att familjen blev hörda och sedda för att kunna tillgodose deras behov av stöd 



15 

(Pavlish & Ceronsky, 2008), och var betydelsefullt att varje familj sågs som unika individer 

och fick sina behov tillfredsställda därefter (Hogan et al., 2015; Wallerstedt & Andershed, 

2006). Sjuksköterskorna har erfarit det betydelsefullt att kunna möta familjen där och då i 

sorgeprocessen och inte påskynda sörjandet. Flera av sjuksköterskorna har erfarit att de varit 

oroade över hur familjens behov uppmärksammades (Hogan et al., 2015), och ansåg sig på 

grund av detta fokuserat mer på familjens behov än på patientens (Hogan et al., 2015; Zheng 

et al., 2015), genom att prioritera familjens önskemål (Zheng et al., 2015). De flesta 

sjuksköterskorna har erfarit att genom kontakten med familjen kunde de uppnå 

tillfredsställelse i sitt vårdande (Wallerstedt & Andershed, 2006) och de har erfarit att det de 

gjort bra var stödet till familjen (Fitch et al., 2016).  

 

Behovet av flexibilitet och att gå utanför rutinerna har sjuksköterskorna erfarit var relevant 

för att kunna tillhandahålla livskvalitet för familjen (Wallerstedt & Andershed, 2006). 

Sjuksköterskorna var överens om att en stor del av vården till patienten också var för 

familjens skull. Familjen upplevde minskad oro och lättnad när patienten var bekväm, och då 

kunde sjuksköterskorna ägna sig åt familjens behov (Chan et al., 2013). När familjen fick 

möjligheten att ta farväl, var erfarenheten att sjuksköterskorna utfört sitt arbete bra och gett 

familjen det stöd de hade behov av (Hogan et al., 2015). Sjuksköterskorna har erfarit att det 

var relevant att involvera familjen i omsorgen av patienten (Peterson et al., 2010). Att 

erbjuda vård till familjen involverar att kunna visa empati för familjen och erbjuda stöd i 

dödsögonblicket (Chan et al., 2013). Flera av sjuksköterskorna har dessa erfarenheter; 

”Talking and supporting the families, we are not confident sometimes. We don’t know how to 

assess the families” (Kongsuwan et al., 2016, s.136). 

Sjuksköterskorna bedömde det viktigt att ha kompetens för att kunna kommunicera med 

familjen innan patienten avled så att de var känslomässigt förberedda inför situationen 

(Pavlish & Ceronsky, 2008; Peterson et al., 2010; Zheng et al., 2015). Sjuksköterskorna har 

erfarit att de använde sin kompetens för att informera familjen om risker och fördelar med 

olika behandlingsalternativ för att de skulle kunna ta relevanta beslut. Att känna patienten 

blev relevant för sjuksköterskorna för att rätt åtgärder blev gjorda, på rätt sätt med patienten. 

Att vara ärlig mot familjen var betydelsefullt för att kunna stå upp för patientens önskemål, 

men på ett sätt att det inte slår undan fötterna för familjen (Pavlish & Ceronsky, 2008). 

Sjuksköterskorna rapporterade att patienten blev levande genom familjens berättelser, och 

det gäller att ha kompetens för att få fram relevant information från familjen (Beckstrand, 

Rohwer, Luthy, Macintosh, & Rasmussen, 2015). Vilket kunde vara vilka behandlingar 

patienten önskade, hur omvårdnaden skulle utformas, och vilka förväntningar familjen hade 

(Pavlish & Ceronsky, 2008). Sjuksköterskorna menade att det var betydelsefullt att 

kontinuerligt uppdatera familjen, angående patientens tillstånd. I vård i livets slutskede har 

sjuksköterskorna erfarit att god kommunikation var viktigt för patienten, familjen och för 

sjuksköterskorna (Chan et al., 2013). Det var svårt att hantera olika familjemedlemmar som 

ville bli uppdaterade om patientens tillstånd, och det var lämpligt med en familjemedlem 

som kontaktperson, som sedan vidarbefodrade informationen till övriga i familjen 

(Beckstrand, Moore, Callister, & Bond, 2009). Sjuksköterskorna har erfarit att det upplevdes 

naturligare att kommunicera när familjen startade konversationen, och började att ställa 

frågor om döden, då insåg sjuksköterskorna att de var mottagliga för informationen och det 
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underlättade deras arbete (Fitch et al., 2016). Sjuksköterskorna har erfarit att en del familjer 

inte önskade att patienten skulle bli informerad om sitt hälsotillstånd, att denne var döende. 

Sjuksköterskorna upplevde sig generade och förvirrade, för att vilseleda patienten och 

förväntade sig att familjen skulle informerat om den rådande situationen för patienten, så att 

dennes sista önskningar i livet kunde uppfyllas (Zheng et al., 2015). 

5.1.3     Att ha kunskap och få erfarenheter 

Det var betydelsefullt att ha kunskap och få erfarenheter samt att hitta en gemensam grund 

mellan patienten och familjen (Fitch et al., 2016; Pavlish & Ceronsky, 2008; Peterson et al., 

2010). Sjuksköterskorna använde sin kunskap genom att ge familjen utbildning i omsorgen 

till patienten. De oerfarna sjuksköterskorna kände maktlöshet, samtidigt som de med ville 

hjälpa, men kände sig otillräckliga. Sjuksköterskorna har erfarit att de saknade kunskap för 

att ge god vård i livets slutskede till patienten och familjen, trots att de gjorde sitt bästa. De 

upplevde att de behövde mer kunskap om psyko-sociala förändringar som kan komma att 

uppträda när döden närmar sig (Zheng et al., 2015). Sjuksköterskorna hjälpte familjen att 

utveckla självförtroende och kunskap i sitt vårdande, så att de vågade ta hem patienten och 

fortsätta vården i hemmet (Pavlish & Ceronsky, 2008) och hur de ska bete sig runt omkring 

patienten (Beckstrand et al., 2009; Chan et al., 2013).  

Sjuksköterskorna med mer erfarenhet upplevde att de hade enklare att samtala om döden 

med familjen (Beckstrand et al., 2009), men menade att trots deras många år av erfarenhet, 

inte gav dem något större infytande på familjen (Zheng et al., 2015). Det gäller att ta vara på 

den lilla möjligheten som uppkommer att visa att de bryr sig om familjen, vilket anses som en 

stor utmaning och det fodras erfarenhet att upptäcka detta ögonblick (Pavlish & Ceronsky, 

2008), vilket detta citat förstärker; “Our challenge is to take that moment, that one window 

of opportunity, and transmit that we care about them because we do.” (Pavlish & Ceronsky, 

2008, s.409). Det erfodrades erfarenhet för att kunna se bortom patientens död, och vad som 

kunde göras, då det varit en plötslig bortgång, att på ett bra och pedagogiskt sätt ta upp saker 

som exempelvis organdonation, vilket kunde leda till att patientens död fick en mening, och 

kunde få en positivare utgång för familjen (Hogan et al., 2015). Sjuksköterskorna menade att 

varje möte med patienten och familjen i vård i livets slutskede, gav dem värdefulla 

erfarenheter, både för sin egen skull och för användning i andra patientmöten (Wallerstedt & 

Andershed, 2006). En sjuksköterska uttryckte; “I think when I look back on all the years of 

my working, probably I have learned the most from patients and families” (Fitch et al., 2016, 

s.69). Likväl har de erfarit att vårda patienter i livets slutskede var en unik erfarenhet, ett 

fördelaktigt tillfälle och en meningsfull erfarenhet till att bedöma sitt eget arbete. Det gav 

tillfälle att växa som sjuksköterska och att uppskatta livet (Zheng et al., 2015).  

5.1.4 Hantera familjens känslor 

 

Sjuksköterskorna har erfarit det svårt att hantera familjens känslor med dem som inte kunde 

acceptera patientens sjukdom, då de uttryckte reaktioner som sorg och ilska (Beckstrand et 

al., 2009; Beckstrand et al., 2012; Kongsuwan et al., 2016). Sjuksköterskorna har erfarit att 
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familjen haft det svårt med beslut, om att avsluta livsuppehållande åtgärder, trots att 

patienten haft en svag hälsa och inte ville leva längre, vilket var svårt att hantera för 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna bedömde att de saknade självförtroende att kunna 

hantera familjen i den rådande situationen. De var rädda för att uttrycka något opassande 

som kunde påverka familjens känslor, de kunde hantera och underlätta familjens 

bekvämlighet men inte erbjuda psykologiskt och andligt stöd (Kongsuwan et al., 2016). 

Sjuksköterskorna har erfarit det svårt att hantera familjen som var överoptimistiska till 

patientens negativa prognos och familjen som var osäkra inför att patienten skulle få för 

mycket smärtlindring, då det kunde leda till att patienten upplevdes som främmande för dem 

(Beckstrand et al., 2009; Beckstrand et al., 2012). Samt familjebråk om fortsatt behandling 

eller avslutande behandling har erfarits svårt att hantera för sjuksköterskorna (Beckstrand et 

al., 2009; Beckstrand et al., 2012; Peterson et al., 2010). Sjuksköterskorna har erfarit det 

svårt att hantera familjen efter ett dödsfall och se deras intensiva sorg, de var ibland osäkra 

på hur de skulle bemöta familjen, och kände sig hjälplösa för att de inte kunde göra något åt 

situationen (Hogan et al., 2015) vilket detta citat visar;  

I didn’t really know how you should treat relatives. In situations when the patient was dying – 

what language should I use? Should I give them the facts? Should I say what I know? It was a 

lot, you feel your way along and they (patient and relatives) helped me. It was so natural and 

we had such good contact with one another. So I didn’t even think about how I should act, and 

I was simply a nurse. In some way this helped me over the threshold – it isn’t dangerous 

(Wallerstedt & Andershed, 2006, s.36).  

Sjuksköterskorna har erfarit att vård i livets slutskede kan vara känslomässigt uttömmande. 

De beskrev det svårt att bevittna patientens död samt de negativa känslor som hjälplöshet, 

frustration och känslan av att göra fel. Trots detta måste de bevara sitt lugn och erbjuda sitt 

stöd till den sörjande familjen. Flera av sjuksköterskorna har erfarit att de varit överens med 

familjen om att ge vård i livets slutskede, och inte behandlande åtgärder till patienten, men 

när patienten avled, ifrågasatte familjen varför ingen hade gjort något för att rädda 

patientens liv. De beskyllde sjuksköterskorna för att vara likgiltiga till patientens död, vid den 

tidpunkten erfor sjuksköterskorna att de agerat fel och det var utmanande att hantera 

situationen (Chan et al., 2013). Sjuksköterskorna har erfarit att de hamnat mitt emellan 

familjen och läkaren, vilket lett till att de fått hantera familjens missnöjdhet och förklarat 

läkarens val. Sjuksköterskorna ansåg det svårt när de kunde få medla mellan 

familjemedlemmar om det blev högljudda gräl emellan dem. Sjuksköterskorna har erfarit att 

det var svårt att be familjen om att lämna rummet när det upplevdes vara för många från 

familjen i akutrummet. Sjuksköterskorna tillät familjen att agera ut sina känslor om 

patienten när denne avlidit, som att skrika att patienten inte fick dö, eller att de lade sig över 

patienten, sjuksköterskorna erfor dessa situationer som svåra att hantera (Beckstrand et al., 

2015). 
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5.2 Yttre förutsättningar påverkar 

Temat beskriver vilka yttre förutsättningar som påverkar sjuksköterskors arbete som har 

erfarits för att kunna vara ett stöd till familjen i den palliativa vården. Detta är situationer 

som sjuksköterskor inte kan påverka. Temat innehåller tre subteman; tidens inverkan, 

miljöns inverkan och teamarbetets inverkan. 

5.2.1 Tidens inverkan 

 

Det har erfarits av sjuksköterskorna att tid var en förutsättning för att kunna vara ett stöd för 

familjen till en patient vid livets slutskede, att skapa och kunna ge en god tillfredsställande 

palliativ vård (Pavlish & Ceronsky, 2008). En sjuksköterska uttrycker sin erfarenhet: ”The 

constant lack of time, with little room for acute changes, was experienced as an obstacle to 

providing care of good quality. There was dissatisfaction concerning the way certain patients 

and relatives were treated and cared for."(Wallerstedt & Andershed, 2006, s.37). 

Sjuksköterskorna var hänvisade till att vårda flera patienter, erfarenheterna av det 

resulterade ofta i att familjen och patienten inte fick möjlighet till stöd och tröst när själva 

dödsögonblicket inträffade, då sjuksköterskorna erfarit bristen på tid. Vidare har 

sjuksköterskorna erfarit att efter patienten avlidit, saknades det tid för tröst och stöd som 

familjen efterfrågade (Beckstrand et al., 2009). Sjuksköterskorna har erfarit att tid för värdig 

palliativ vård och tid till att kunna ge familjen psykologiskt stöd och tid till att acceptera 

patientens död inte var möjlig (Kongsuwan et al., 2016). Sjuksköterskors erfarenheter av 

brist på tid bidrar till att de upplevde sig otillräckliga, både med att ge utav sin tid och för att 

visa medlidande och en värdig vård till patienten och familjen (Chan et al., 2013). Trots 

sjuksköterskornas erfarenhet av den tidsbrist som rådde, beskriver de erfarenheter om hur 

deras ambition var att försöka uppfylla familjens önskemål efter de behov som uppstod 

under vård i livets slutskede. Den ständiga påminnelsen om bristen på tid, erfars vara ett 

stressmoment för att kunna ge ett tillfredsställande stöd till familjen. Sjuksköterskorna har 

erfarit frustration och missnöje över bristen på tid som hindrade dem från att omhänderta 

familjen i den akuta situationen (Wallerstedt & Andershed, 2006).  

5.2.2 Miljöns inverkan 

Att kunna erbjuda en bra miljö och avskildhet för patienten vid livets slutskede och familjen 

ansågs väsentlig men var oftast svårt att genomföra. Vidare har sjuksköterskorna 

erfarenheter av att det var möjligt att skapa och uppnå en privat miljö för patienten och 

familjen när rum fanns tillgängliga (Kongsuwan et al., 2016). En sjuksköterska beskriver; 

A peaceful death in ER, I think, can be possible but it needs a period of time and a place. When 

the doctor says to stop resuscitating, there should be a place or a room available where the 

patient’s family members or relatives can stay and the dying patients can be with them. 

(Kongsuwan et al., 2016, s.136). 



19 

På akutmottagningen beskriver sjuksköterskorna sina erfarenheter av att de lyckats skapa en 

privat och till synes tystare och lugnare plats, där patientens värdighet upprätthålls och 

familjen kan få uppleva en tid av ro (Hogan et al., 2015), trots bristen på anpassade lokaler. 

Sjuksköterskorna har erfarenheter av att när patientens tillstånd gör det möjligt, förflyttades 

patienten till annan vårdenhet. Sjuksköterskorna har erfarit att det var mänskliga resurser 

och vårdteknisk apparatur som uppfattades som kaotisk och våldsam miljö för patienten och 

familjen. När en patient avlidit har sjuksköterskorna erfarenheter av att bristen på rum var 

en bidragande faktor till att familjen inte fick en lugn miljö, då nya patienter stod i kö. Deras 

erfarenheter var att tillgång till ett speciellt enkelrum för de sörjande var att föredra, för att 

familjen i avskildhet kunde sörja och ventilera sin sorg (Chan et al., 2013). Sjuksköterskorna 

har erfarit att ett stort ansvarsområde har varit att se till hur patienten och dennes familj blev 

behandlade och att skapa utrymmen som skulle tillåta patienten att uppleva en värdig död 

(Wallerstedt & Andershed, 2006). 

5.2.3 Teamarbetets inverkan 

Många av sjuksköterskornas erfarenheter var att ärlighet var viktigt för ett gott samarbete 

inom ett team, samt att patient, familj och arbetsteamet bör ha liknande och realistiska mål i 

åtanke. Sjuksköterskornas erfarenheter var att samtliga teammedlemmar ”bör vara på 

samma sida” för en optimal palliativ vård, då det annars framkommit frustration inom 

arbetsteamet samt till familjen. Erfarenheterna var då att kommunikationen har varit 

bristfällig och vården av patienten kan uppfattas som splittrad. Sjuksköterskornas 

erfarenheter var att de får ta ett stort ansvar, med att få alla i arbetsteamet och familjen att 

sikta mot samma mål. Sjuksköterskorna har erfarit att motstridigheter i teamet kan bidra till 

att fokus på patienten minskar och dennes känsla av ensamhet ökar (Pavlish & Ceronsky, 

2008). Sjuksköterskorna har erfarenheter av att samarbete, hade en stor betydelse och roll i 

den palliativa vården för alla inblandande. Tillsammans med familjen och patienten 

upprättade sjuksköterskorna en vårdplan för palliativ vård, det har erfarits att det främjar ett 

bra samarbete och att gemensamma mål har varit enklare att nå fram till (Beckstrand et al., 

2009). När en patient har avlidit beskriver sjuksköterskorna att de erfarit avlastning utav 

andra sjuksköterskor som tar över vården, om behovet fanns för sjuksköterskorna att gå ifrån 

familjen för att återhämta sig (Beckstrand et al., 2009; Hogan et al., 2015). Sjuksköterskorna 

har erfarit att teamarbete var en förutsättning för att kunna tillgodose patienten och familjen 

deras önskemål och uppnå en värdig vård i livets slutskede. Sjuksköterskorna har erfarit att 

när de delar med sig utav sin arbetsbörda till andra i arbetsteamet, främst till andra 

sjuksköterskor, var responsen god och samarbetsvillig (Hogan et al., 2015; Wallerstedt & 

Andershed, 2006). Sjuksköterskorna har erfarit att svåra personalförhållanden och en hög 

arbetsbelastning gjorde det svårt att vara ett tillräckligt stöd för familjen och patienten 

(Beckstrand et al., 2009). Sjuksköterskorna har erfarit att det krävs stöd från hela teamet för 

att kunna ge bra stöd till familjen och patienten vid livets slutskede (Fitch et al., 2016). En 

sjuksköterska beskrev vikten av att stödja teamet;  

 I think in terms of what we do well is indeed caring for patients and their families. What I 

would say that we don’t do so well is caring for the staff afterwards…I don’t know if we actually 

acknowledge the effect of death has on people working in health care (Fitch et al., 2016, s.69).  
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Vård vid livets slutskede har erfarits att det involverar ett intensivt, fysiskt och emotionellt 

arbete för alla inblandande. Där har sjuksköterskorna erfarit att det har erfordrats ett bra 

samarbete från hela teamet, vilket kan bidra till att övergången från liv till död kan erfaras 

som en positiv händelse i den svåra stunden (Beckstrand et al., 2012).  

6 DISKUSSION 

Examensarbetets syfte är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att stödja familjen till 

en patient som vårdas vid livets slutskede inom slutenvården. I följande avsnitt diskuteras 

resultatet i förhållande till tidigare forskning, styrdokument och riktlinjer samt 

vårdvetenskapligt perspektiv som är de 6 S;n. Därefter kommer en metoddiskussion där vald 

metod och analys diskuteras, sist i avsnittet skrivs en etikdiskussion. 

6.1 Resultatdiskussion 

Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna har erfarit att en värdig tid i livets slutskede, 

krävde närvaro av sjuksköterskorna och patientens familj. Detta stämmer överens med 

tidigare forskning då familjer upplever att en bra tid i livets slutskede kräver närvaro av 

familjer (Kastbom et al., 2016; Socialdepartementet, 2001:6; Socialstyrelsen, 2013), vilket 

lyfter betydelsen av närvaron av patienters familjer. Detta kan kopplas till de 6 S:n som 

menar att det är viktigt med stöd till familjer och att de ska få bli insatta och medverka i 

vården och sjuksköterskor ska bibehålla samt stödja de sociala relationerna (Ternestedt et al., 

2012). 

Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna på akutmottagningen har erfarit att stödet till 

familjen inte låg i fokus, de saknade tid för att förbereda familjen på att patienten kommer att 

avlida, de uppnådde endast att informera om detta. Detta överensstämmer med tidigare 

forskning att informationen är otillräcklig om patienters hälsotillstånd och när döden ska 

inträffa (Odgers et al., 2018). Detta är inte i enlighet med sjuksköterskors 

kompetensbeskrivning, vilket innebär att värna om patienters välbefinnande och arbeta 

utifrån en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt, samt att involvera patienters familjer 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Detta är inte överenstämmande med de fyra 

palliativa hörnstenarnas defination angående kommunikation och relation, där patienters 

livskvalitet är i fokus, vilket innebär att en god kommunikation och relation ska skapas 

mellan sjuksköterskor, familjer och patienter (Socialdepartementet, 2001:6; Socialstyrelsen, 

2013).  

Det framkom i resultatet då sjuksköterskorna bedömde det betydelsefullt att varje patient 

och familjemedlem ansågs vara unika individer och skulle vårdas därefter. Resultatet visade 

att det var betydelsefullt att vara flexibel och att kunna gå utanför rutinerna och erbjuda en 

personcentrerad vård, det var relevant med en ärlig kommunikation till familjen och 
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patienten för att de skulle uppleva trygghet och stöd av sjuksköterskorna. Resultatet visar och 

överensstämmer med sjuksköterskors kompetensbeskrivning som innebär att företräda 

patienters och familjers behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Vilket 

överensstämmer med tidigare forskning då familjer känner att de blir bemötta som unika 

individer (Grøthe et al., 2013), det framgick då familjer upplever att sjuksköterskorna vårdar 

med en kunskap, medkänsla och ärlig kommunikation (Breen et al., 2018). Likväl framgick 

det att familjer anser att vårdplanering och kommunikation inte är optimal i den palliativa 

vården (Odgers et al., 2018). En del sjuksköterskor har erfarit att kommmunikationen har 

brustit på grund av bristande kunskap vilket framkom i resultatet. Författarna till 

examensarbetet diskuterar om vårdplaneringen och kommunikationen kan ha varit 

undermålig på grund av den tidbrist som framkommer som ett hinder i resultatet.  

I resultatet framkom det då en del sjuksköterskor har erfarit att de hade kunskap om olika 

behandlingsalternativ om risker och fördelar som de har informerat familjen och patienten 

om. Det medförde att familjen kunde medverka i att ta bra beslut angående vården. Detta går 

i linje med sjuksköterskors kompetensbeskrivning att hålla sig uppdaterad angående 

evidensbaserad vetenskap och att besitta medicinsk kunskap inom det området som 

sjuksköterskor arbetar i. Vilket bidrar till en säker och god vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Detta överenstämmer väl med de fyra palliativa 

hörnstenarna, där det framkommer att sjuksköterskor ska ge stöd åt familjer för att kunna 

medverka till att ta bra beslut i omvårdnaden (Socialdepartementet, 2001:6; Socialstyrelsen, 

2013).  

Det framkom i resultatet då sjuksköterskorna fick vara patientens expertis och företräda 

denne under vården i livets slutskede och förmedla patientens önskemål till familjen. 

Samtidigt ha ett professionellt förhållningssätt till familjen, för att undvika att slå undan 

benen för dem. Detta upplevdes likväl i tidigare forskning där familjer tvingas att svara för 

patienters önskemål och vara deras advokat och att detta uppfattas som svårt och leder till att 

familjer kan uppleva sig ensamma i sina beslut (Coelho & Barbosa, 2016; Odgers et al., 2018). 

Resultatet överensstämmer med sjuksköterskors kompetensbeskrivning genom att ta hänsyn 

till patienters och familjers värderingar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Detta kan 

kopplas med de 6 S:n då det framkom att sjuksköterskors förhållningsätt ska förhålla sig till 

att inte kränka familjers och patienters självbild och ska utgå från en personcentrerad vård 

och eftersträva deras önskemål, och tolka dem utifrån patientperspektivet (Ternestedt et al., 

2012).  

I resultatet framkom att det var viktigt att inkludera familjen i den palliativa vården i livets 

sluskede. Sjuksköterskorna bör besitta förmågan att ta in rummets atmosfär, och besitta en 

kunskap om familjens behov av stöd utan att föra en dialog. Detta överensstämmer väl med 

tidigare forskning genom familjers upplevelser av, att sjuksköterskor tar in atmosfären och 

förstår att de inte orkar engagera sig i ett samtal med sjuksköterskor i den rådande 

situationen (Grøthe et al., 2013). Detta är i enlighet med sjuksköterskors 

kompetensbeskrivning, som skriver om vikten att skapa en patient-sjuksköterske relation 

som bidrar till att familjer och patienter upplever ett förtroende och en upplevelse av trygghet 

för sjuksköterskornas omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Detta kan också 

kopplas ihop med de 6 S:n som säger att utveckla och arbete utifrån en personcentrerad vård 
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ska sjuksköterskor alltid sträva efter patienters önskemål och lyssna till deras berättelse samt 

tolka den utifrån patientperspektivet (Ternestedt et al., 2012). 

I resultatet har sjuksköterskorna erfarit att det var svårt att hantera familjens känslor när de 

fick reda på att patienten skulle avlida. Det var komplicerat med familjen som hade svårt att 

acceptera situationen och ta in den information de fick. Sjuksköterskorna har erfarit att de 

inte hade förmågan till att hantera familjens känslor. Det överensstämmer med tidigare 

forskning att familjer kan ha svårt att ta in situtationen (Coelho & Barbosa, 2016). Detta är  

inte i enlighet med sjuksköterskors kompetensbeskrivning, vilket betonar att sjuksköterskor 

har ett ansvar för sitt bemötande och ska främja teamarbete mellan medarbetare. Det är 

sjuksköterskors skyldighet att be om hjälp och främja teamarbete, exempelvis att ta hjälp av 

erfarna sjuksköterskor, för att kunna hantera situationen (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017b).  

Det framkom i resultatet då sjuksköterskorna erfarit att det var brist på privata rum, vilket 

bidrog till att patientens och familjens integritet var svårt att ta hänsyn till. Bristen på rum 

och sängplatser bidrog till att sjuksköterskorna inte kunde utföra en god palliativvård, vilket 

bidrog till att familjen inte fick ta ett värdigt avsked, efter att patienten avlidit. Detta var på 

grund av att det oftast var andra patienter som väntade på en sängplats. Detta 

överensstämmer med tidigare forskning att familjer uppskattar att det finns privata 

utrymmen för att fokusera på avsked och kunna utföra egna ritualer samt att patienter fick 

avlida i avskildhet (Noome et al., 2015). I enlighet med sjuksköterskors 

kompetensbeskrivning framgår det att sjuksköterskor ska se till familjers och patienters 

välbefinnande, och lindra lidande, ohälsa och död. Sjuksköterskor har ett ansvar att bevara 

patienters integritet. Både på ett dokumentationsmässigt sätt men också i fysisk form genom 

att patienter inte ska kränkas, vilket kan förekomma om det inte finns privata utrymmen 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Det har likväl framkommit i resultatet då 

sjuksköterskorna har erfarenheter av att de har lyckats skapa privata miljöer, där familjens 

och patientens integritet bibehålls. Detta överensstämmer med patientlagen (SFS, 2014:821) 

som menar att familjers och patienters integritet ska bevaras och att all vård ska vara av god 

kvalitet (SFS, Patientlagen, 2014:821). Det är i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 

2017:30) som menar att sjuksköterskor ska respektera alla individers lika värde och en god 

vård på lika villkor (SFS, Hälso- och sjukvårdslagen, 2017:30).  

Det framkom i resultatet då sjuksköterskorna har erfarit att bedriva vård vid livets slutskede 

inte tidsmässigt prioriteras på akutmottagningen. Familjen blev bortprioriterad, efter att 

patienten avlidit var det dags att ta sig an nästa patient. Trots det försökte sjuksköterskorna 

göra allt de kunde för att uppfylla familjens önskemål efter de behov som uppstod, trots 

tidbristen. Detta skiljer sig från tidigare forskning där familjer upplever att sjuksköterskor 

ger utav sin tid och att de är närvarande (Noome et al., 2015). Resultatet är inte i enlighet 

med patientsäkerhetslagen (SFS, 2017:30) då den säger att sjuksköterskor ska kunna planera 

och leda vården så att värdig vård upprätthålls. 

Det framkom i resultatet då sjuksköterskorna erfarit att det inte fanns tid till att etablera en 

relation till patienten och familjen. Vilket ansågs av sjuksköterskorna vara en förutsättning 

för att kunna skapa och ge ett värdigt avslut i livets slutskede . Detta överensstämmer med 
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tidigare forskning att familjer upplever att en del sjuksköterskor har ett bristande bemötande 

till patienter (Odgers et al., 2018). Detta kopplas till de 6 S:n då de säger att sjuksköterskor 

ska främja familjers och patienters självbild, då deras förhållningssätt ska leda till att möta 

familjer och patienter med respekt för dennes känslor, tankar och önskemål (Ternestedt et 

al., 2012). Författarna diskuterar om dessa två erfarenheter ifrån resultatet och tidigare 

forskning skulle kunna kopplas med sjuksköterskornas uppfattning angående tidbristen, att 

sjuksköterskorna var stressade och inte hann informera familjer om situationen och detta 

kan uppfattas utav familjer som ett bristande bemötande till dem.  

Det har framkommit i resultatet då sjuksköterskorna har erfarenheter av att teamarbete var 

viktigt för att skapa en värdig tid i livets slutskede, och att alla inom teamet bör vara på lika 

nivå och ha liknande mål i åtanke. Det var viktigt att kunna samarbeta med familjen för att 

uppnå ett värdigt avslut i livets slutskede. Det har erfarits att ett bra teamarbete från hela 

teamet leder till att övergången från liv till död kan uppfattas som en positiv händelse i den 

svåra stunden. Detta är i enlighet med sjuksköterskors kompetensbeskrivning, då de ska 

främja teamarbete inom och mellan team, men också samarbeta med patienters familjer 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017b).  

6.2 Metoddiskussion 

Examensarbetet har granskats enligt Polit och Becks (2017) kriterier av giltighet, 

trovärdighet och överförbarhet. Giltighet innebär hur väl resultatet stämmer med 

verkligheten och om det mäter det som avses mäta. Giltigheten bidrar till examensarbetets 

trovärdighet. Överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra 

liknande grupper eller miljöer (Polit & Beck, 2017). I examensarbetet ingår endast kvalitativa 

artiklar vilket stämmer överens med metoden som är beskriven enligt Evans (2002). När 

syftet som i detta examensarbete, handlar om sjuksköterskors erfarenheter av att stödja 

familjen till en patient vid livets slutskede inom slutenvården, kan en litteraturstudie med 

fördel användas utifrån bearbetat material påtalar Polit & Beck (2017). 

 För att öka kvaliteten och tillförlitligheten i en litteraturstudie ska primära källor användas i 

enlighet med Evans (2002) och i detta examensarbete har endast originalartiklar använts. 

Databaser som användes var Cinahl Plus och Pubmed för att öka urvalet, vilket också 

Forsberg och Wengström (2013) anser öka urvalet. Samtliga databaser och sökord 

presenteras i bilaga A för att påvisa hur sökningarna gått till väga. Formuleringen av lämpliga 

sökord har formulerats utifrån examensarbetets syfte för att få fram relevanta artiklar. 

Sökordet erfarenheter översattes till engelska ordet experiences, då detta sökord inte gav 

tillräckligt med träffar, utökades till attitudes vilket gav fler träffar som svarade på syftet. 

Detta kan komma att ses som en svaghet då det inte alltid förekommer en korrekt 

översättning från engelska till svenska. 

 Inklusions- och exklusionskriterierna valdes utifrån syftet för att få fram relevanta artiklar. 

Detta överensstämmer i enlighet med Friberg (2012a) som säger att inklusions- och 

exklusionskriterier ska väljas utifrån syftet. Avgränsningar var att artiklarna skulle vara 

engelsspråkiga, var mellan åren 2006-2019, dessa år valdes då resultatet ej förändras 
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märkbart över tid och de skulle vara Peer Reviewed för att vara tillförlitliga, det skulle finnas 

abstract och finnas i fulltext. Inklusionskriterierna var att artiklarna handlade om 

sjuksköterskors erfarenheter, för att svara på syftet, artiklar från olika länder, artiklar som 

handlade om allmänsjuksköterskor, dock valdes artiklar ut som handlade om 

akut/onkologisjuksköterskors erfarenheter då det arbetar allmänsjuksköterskor på dessa 

avdelningar, detta kan uppfattas som en svaghet då det skulle kunna vara enbart 

akut/onkologisjuksköterskor som deltagit i artikelns studier och inte allmänsjuksköterskor. 

Exklusionskriterier var artiklar som handlade om specialistsjuksköterskor. Artiklarna skulle 

inte handla om patienter under 18 år i livets slutskede då det sannolikt är 

specialistsjuksköterskor som är involverade med dessa patienter. 

 Alla artiklar har blivit granskade i enlighet med Fribergs (2012b) kvalitetsgranskningsfrågor 

(bilaga B), som består av ja- eller nej frågor. För att stärka kvaliteten ytterligare valde 

författarna att poängsätta granskningsfrågorna, där ja gav ett poäng och nej gav noll poäng. 

Totalt kunde en artikel uppnå nio poäng, vilket alla artiklar uppfyllde. En svaghet upplevdes 

dock utav författarna att det inte framkom i Fribergs kvalitetsfrågor hur frågorna skulle 

poängsättas. Eftersom författarna själva bedömde poängsättningen, kan det enligt författarna 

upplevas som en svaghet då det var en ny erfarenhet för författarna att kvalitetsgranska 

artiklar. De valda artiklarna redovisades i en artikelmatris (bilaga C), där det framkom vilken 

metod som används, vilka som deltagit i studierna, syfte, resultat samt vilket land studien var 

utförd i. Artiklarnas studier var utförda i olika länder, vilket ger ökad möjlighet att påvisa att 

resultatet är universiellt och bidrar till överförbarheten i examensarbetet. Detta anser 

författarna vara en styrka i examensarbetet, då det kan överföras till olika länder. Då 

artiklarna var ifrån 2006-2019 bidrar det till trovärdighet i examensarbetet då resultatet kan 

komma att stå sig över tid, vilket Polit och Beck (2017) påtalar. Då samtliga artiklar 

redovisades i en artikelmatris (bilaga C), ger detta läsaren själv möjlighet att bedöma 

trovärdigheten i examensarbetet genom att gå tillbaka till artikelmatrisen och kontrollera 

kvaliteten på artiklarna. Detta överenstämmer med Polit & Beck (2017) som anser att 

trovärdigheten i examensarbetet ökar när det finns möjlighet att gå tillbaka och kontrollera 

ursprungskällan. Artiklarna har lästs flera gånger av författarna, för att minska feltolkningar, 

det styrker trovärdigheten i examensarbetet enligt Polit och Beck (2017). 

Nyckelfynd som svarade på syftet identifierades i artiklarnas resultat, nyckelfynden lästes 

flera gånger av båda författarna för att minska feltolkningar och att de överenstämde med 

syftet. Vissa nyckelfynd har bevarats på originalspråket för att inte tappa betydelsen och 

äktheten, vilket kan ske om de översätts till ett annat språk. Det finns flera citat i resultatet 

för att styrka originalkällan. Alla nyckelfynd har bevarats på sitt originalspråk i ett eget 

dokument för att kunna gå tillbaka till ursprungskällan. Nyckelfynden fick samma nummer 

som artikeln de identifierades i. Likheter och olikheter har identifierats som sedan har 

sorterats i teman och därefter subteman. Nyckelfynden lästes flera gånger för att säkerställa 

att de överensstämmer in på det valda temat och subtemat, vissa nyckelfynd har flyttas ett 

antal gånger för att de passade mer överens med annat subtema. De valda nyckelfynden ska 

kunna relateras till originalstudien för att stärka giltigheten och har vidare skrivits in i 

löpande text för att ge en beskrivning av de valda teman samt subteman. Detta i enlighet med 

Evans (2002) beskrivande syntes. 
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Då författarnas modersmål är svenska, anser de att detta kan ses som en svaghet i 

examensarbetet, då artiklarna var genomgående på engelska, vilket kan leda till feltolkningar 

i texten. Förmånen med två författare i examensarbetet har varit en styrka, då de 

tillsammans har diskuterat artiklarnas innehåll och betydelse. Samarbetet emellan de båda 

har fungerat bra. Båda två har varit engagerade och tagit ett eget och gemensamt ansvar för 

examensarbetet. Författarna har kompletterat varandra bra med egna och olika förmågor och 

har kommit väl överens genom hela examensarbetets process.  

6.3 Etikdiskussion 

De kvalitetsgranskade artiklarna i examensarbetet anses ha hög kvalitet, då de har alla 

komponenter som ingick i kvalitetsgranskningen, samt att de kvalitetsgranskades enligt 

Fribergs (2012b) kvalitetsgranskningsfrågor. I enlighet med Polit och Beck (2017) har det 

endast använts primära källor i examensarbetet och de har alla genomgått Peer Reviewed 

granskning, för att säkerställa att artiklarna har en hög kvalitet. Artiklarna har lästs flera 

gånger av båda författarna till examensarbetet för att försäkra sig om att texten inte 

misstolkas eller förvrängs, vilket är viktigt för att inte plagiera, förfalska eller förvränga 

texten i enlighet med Vetenskapsrådet (2017). Författarna har använt lexikon för att få hjälp 

med viss översättning av artiklarna, citat har bevarats på engelska för att poängen med citatet 

kan tappas vid en översättning till ett annat språk. Författarna har refererat med hjälp av 

APA (American Psychological Association, 2019) för att stärka vem som är författare till 

vilken artikel samt att det blir enklare att hitta ursprungskällan. 

7 SLUTSATS 

Resultatet har bekräftat att sjuksköterskorna har erfarit det givande och meningsfullt att följa 

patienten och familjen i livets slutskede. Att få bidra med kunskap och beröra andra 

människor känslomässigt och se att det sjuksköterskorna gör, ger en mening och kan göra 

skillnad i vården. Sjuksköterskorna har erfarits att det behövs ett gott teamarbete dem 

emellan, familjen och andra yrkesgrupper för att möjliggöra förbättringar som bidrar till ett 

värdigt avslut för alla inblandade. Sjuksköterskornas närvaro och en öppen och ärlig 

kommunikation och att familjen fick närvara hos patienten i livets slutskede upplevdes som 

en viktig del för att uppnå ett värdigt avslut och för att familjen skulle uppleva att de fick det 

stöd de hade behov av.  

Sjuksköterskorna har erfarit att de inte kunnat erbjuda det stöd som familjen hade behov av 

på grund av kunskapsbrister, för att hantera familjens känslor. Det har varit svårt att stödja 

familjen på grund av yttre förutsättningar som sjuksköterskorna inte kan styra över. Då 

sjuksköterskorna erfarit att de fått ny kunskap genom dessa erfarenheter att stödja familjen 

till en patient i livets slutskede, kan det komma att bidra till att förbättra stödet till familjen 

vid ett annat patientmöte. 
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Examensarbetets slutsats är att en fördjupad kunskap om de problem och möjligheter som kan 

bidra till att stärka sjuksköterskors förmågor att stödja en familj till en patient i livets 

slutskede, kan leda till en ökad kompetens för sjuksköterskorna. 

8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Förslag till vidare forskning kan vara att forska på omyndiga barns upplevelser av att vara 

närvarande till en förälder vid livets slutskede. Då det inte verkar finnas så mycket forskning 

på detta, enligt författarnas intryck under examensarbetets gång. Samt att ta reda på om 

sjuksköterskor besitter kunskapen i att hantera omyndiga barns upplevelser. Omyndiga 

barns upplevelser i vården av en patient i livets slutskede, omnämns inte direkt mycket under 

sjuksköterskeutbildningen heller, så detta kan bli en helt ny erfarenhet för en nybliven 

sjuksköterska. Det kan vara ett avancerat område och kan behövas ett speciellt bemötande 

och kompetens från sjuksköterskorna. Det skulle också vara intressant att forska vidare på 

teamarbetet mellan olika yrkesprofessioner och familjen. För att se vad som framkommer om 

att sjuksköterskor får ta ett stort ansvar i den palliativa vården, bland annat genom att vara 

den som medlar mellan olika yrkesprofessioner och familjer. Detta har framkommit i 

examensarbetets resultat som en svår uppgift att hantera för sjuksköterskorna. Det skulle 

vara en intressant synvinkel att se en fortsättning och utveckling på; hur sjuksköterskor 

skulle kunna förvalta och besitta en fördjupad kunskap inom det området. 
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aspekt av deras roll. 

8 Zhenga, R-
S., 
Guo Q-H, 
Donga, F-Q., 
Owensc, G 

Chinese 
oncology 
nurses’ 
experience 
on caring for 
dying 
patients 
who are on? 
their final 
days: A 
qualitative 
study 

International 
Journal of 
Nursing 
Studies 
2015 
China 
 

Att klargöra 
kinesiska 
onkologisjukskö
terskors 
upplevelser av 
att vårda döende 
cancerpatienter 
 

Kvalitativ ansats 
28 sjuksköterskor 
Semistrukturerad
e interjuver 
beskrivande 
studie, utforska 
upplevelser  
 

Fem teman 
identifierades: 
vård i livets slutskede för 
döende cancerpatienter, 
vård i livets slutskede för 
familjemedlemmar, 
kulturell känslighet och 
kommunikation, 
moralisk ångest och 
självbegränsningar, 
självreflektion och 
personlig mognad 
(benefit-finding) 
Skillnad i effektiv 
kommunikation 
mellan sjuksköterskor, 
patienter och familjer. 
Även om sjuksköterskor 
lidit känslomässigt när 
man vårdar döende 
cancer 
patienter, hjälpte dessa 
erfarenheter dem till 
återspegla meningen med 
döden och livet, och 
positivt påverkat deras 
dagliga liv, 
attityder och beteenden 
genom att ta hand om 
de döende. Kinesiska 
sjuksköterskor hade stor 
vilja att erbjuda 
livskvalité i vård i livets 
slutskede 
till patienter och familjer, 
men de led av moralisk 
ångest på grund av 
självbegränsning, brist på 
kunskap och 
trygghet och oerfarenhet i 
psykologisk vård.  

9 Kongsuwan, 
W., 
Matchim Y., 
Nilmanat, 
K., Locsin, R. 
C., Tanioka, 
T & 
Yasuhara, Y 

Lived 
experience of 
caring for 
dying 
patients in 
emergency 
room 

International 
Council of 
Nurses 
2016 
Thailand 

Denna studie 
beskrev 
betydelsen av 
sjuksköterskorn
as levda 
erfarenhet av att 
ta hand om 
kritiska och 
döende 
patienter i 
akutrummen. 

Kvalitativ ansats 
12 sjuksköterskor 
Individuella 
interjuver 
Hermeneutiskt 
fenomenologisk  

Erfarenheterna av att ta 
hand om kritiska och 
döende patienter 
avslöjade fyra tematiska 
kategorier: trotsa döden; 
ingen tid för palliativ 
vård; avsaknad av stöd 
för familjen; och 
integritet för en fridfull 
död. 

10 Pavlish, C. 
and 
Ceronsky, L. 

Oncology 
Nurses’ 
Perceptions 
of Nursing 
Roles and 
Professional 
Attributes in 

Clinical 
Journal of 
Oncology 
Nursing 
2008 
USA 

Syftet med 
denna 
forskningsstudie 
var att utforska 
onkologisjukskö
terskors 
perspektiv på 
palliativ vård 

Kvalitativ ansats 
33 sjuksköterskor 
Halvstrukturerad 
interjuvhandledni
ng 
Narrativ analys 
 

Resultaten avslöjade fem 
primära 
omvårdnadsroller: 
undervisning, omsorg, 
samordning, förespråkar 
och mobilisering. I alla 
fem roller beskrivs sju 
professionella attribut: 
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Palliative 
Care 

genom 
berättande 
analys av 
deltagarnas 
beskrivningar av 
livserfarenheter. 

klinisk expertis, ärlighet, 
familjeorientering, 
uppmärksam 
uppmärksamhet, 
närvaro, samarbete och 
övertygelse. 
Att hantera symtom, 
tillhandahålla 
information och stödja 
familjer såväl som 
patienter är viktiga 
aspekter av palliativ vård 

11 Beckstrand, 
R.L., Moore, 
J., Callister 
L., and 
Bond, E. A. 

Oncology 
Nurses’ 
Perceptions 
of Obstacles 
and 
Supportive 
Behaviors at 
the End of 
Life 

 Oncology 
Nursing 
Forum 
2009 
USA 
 

Att undersöka 
storleken på 
utvalda hinder 
och stödjande 
beteenden när 
det gäller att 
tillhandahålla 
vård i livets slut 
till patienter 
med cancer som 
uppfattas av 
onkologisjukskö
terskor 
 
 
 
 

Kvalitativ och 
kvantitativ metod 
1000 
sjuksköterskor 
Frågeformulär 
Tvärsnittsstudie 
 
 
 
 
 
 
 

Föremålen med den 
högsta upplevda 
hindernivån var (a) att 
hantera arga 
familjemedlemmar, (b) 
familjer som inte 
accepterar vad de får 
höra om patientens 
dåliga prognos och (c) 
sjuksköterskor kallas bort 
från döende patienter för 
att ta hand om andra 
patienter. De tre högsta 
betygsättande 
beteendemöjligheterna 
var att a) låta 
familjemedlemmarna ha 
tillräcklig tid ensamma 
med patienterna efter att 
de dog, b) ha socialt 
arbete eller palliativ 
vårdpersonal som en del 
av patientvårdsteamet, 
och c) att 
familjemedlemmar 
accepterade att patienter 
dör. 
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