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SAMMANFATTNING; 

Bakgrund: Tidigare forskning beskriver att sjuksköterskor upplever svårigheter att bemöta 

anhörigas och patienters reaktioner och beteenden som visas under palliativa 

vårdsammanhang. Sjuksköterskor upplever även brist på kunskap gällande symtom som 

uppkommer hos patienter som befinner sig i livet slutskede samt hur bemötandet bör vara 

mot anhöriga och patienter för att det ska upplevas tillfredställande för patienter, anhöriga 

och för sjuksköterskor.  

Syfte: Beskriva anhörigas upplevelser av palliativ vård när närstående befinner sig i livets 

slutskede. 

Metod: Metoden som användes var en kvalitativ litteraturstudie enligt Evans, tretton 

vetenskapliga artiklar som beskriver anhörigas upplevelser av palliativ vård har granskats 

flertalet gånger och ligger till grund för resultatet.  

Resultat: Anhöriga beskriver hur sjukvården är tillgänglig, hur sjuksköterskor ger tydlig 

information samt hur sjuksköterskor innehar ett kärleksfullt bemötande för att lindra 

anhörigas lidande. Anhöriga beskriver även hur de upplever brister i kommunikationen samt 

att vården var begränsad vilket bidrog till ett utökat lidande för dem. 

Slutsats: Sjuksköterskor kan behöva en utökad kunskap kring hur de ska bemöta anhöriga, 

detta för att anhöriga ska göras mer delaktiga i vården, få ett empatiskt samt respektfullt 

bemötande. 

Nyckelord: Död, erfarenheter, familj, lidande, närstående, trygghet. 



 

ABSTRACT;  

Background: Previous research describes that nurses experience difficulties in responding 

to the relatives 'and patients' reactions and behaviors displayed during palliative care. Nurses 

also experience a lack of knowledge regarding symptoms that arise in patients in the final 

stage of life and how the treatment should be towards relatives and patients in order for it to 

be felt satisfactory for patients, relatives and nurses.  

Aim: Describe relatives' experiences of palliative care when their relatives are in the final 

stages of life. 

Method: The method used was a qualitative literature study according to Evans. Thirteen 

scientific articles describing the relatives' experiences of palliative care have been examined 

several times and form the basis for the result.  

Results: Relatives describe how the healthcare is available, how nurses provide clear 

information, and how nurses hold a loving approach to ease their suffering. Relatives also 

describe how they experience shortcomings in communication and that the care was limited, 

which contributed to an increased suffering for them. 

Conclusion: Nurses may need an extended knowledge regarding how to deal with relatives, 

this in order to make relatives involved in care, receive an empathetic and respectful 

approach. 

Keywords: Death, Experience, Family, Relatives, Security, Suffering.
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1 INLEDNING 

Som blivande sjuksköterskor kommer vi att ställas inför utmaningen att vårda patienter och 

bemöta anhöriga i livets slutskede. Det anser vi är komplexa vårdsituationer som kan vara 

oerhört påfrestande för både sjuksköterskor, patienter och anhöriga. Intresseområdet valdes 

utifrån SSIH/Palliativa enheten MSE, Mälarsjukhuset Eskilstuna. Vi har tidigare praktisk 

erfarenhet av vård i livets slutskede inom äldreomsorgen och har genom åren konstaterat att 

den palliativa vården som berör patienter och anhöriga skiljer sig åt beroende på olika 

faktorer. Några exempel på vilka de påverkande faktorerna kan vara är vårdpersonalens 

kunskap och erfarenhet, samt förhållningssätt, regler och rutiner som skiljer sig mellan olika 

kommuner och vårdinrättningar. Genom sjuksköterskeutbildningen har medvetenheten om 

att anhöriga ofta har en viktig del i omvårdnaden av patienter ökat. Av den anledningen 

önskar vi undersöka anhörigas upplevelser av den palliativa vården av närstående, för att i 

framtiden som yrkesverksamma sjuksköterskor kunna ha en ökad kunskap om hur de kan 

uppleva vården i livets slutskede. Det finns även en förhoppning om att det här arbetet ska 

bidra med en ökad förståelse utifrån anhörigas perspektiv gällande den palliativa vården av 

närstående. Ytterligare tankar finns om att det här arbetet ska öka möjligheten att undvika 

onödigt lidande för både patienter och anhöriga. Samt utifrån den ökade förståelsen kunna 

belysa viktiga faktorer som kan påverka vårdpersonalens förmåga att göra anhörigas 

upplevelse så bra som möjligt, när närstående befinner sig i livets slutskede.  

2 BAKGRUND  

Nedan följer en begreppsbeskrivning för att tydliggöra centrala begrepp. Vidare beskrivs 

sjuksköterskors ansvar vid palliativ vård, tidigare forskning samt teoretiskt perspektiv. Detta 

leder sedan till en problemformulering. 

2.1 Begreppsbeskrivning 

Nedan följer en beskrivning av centrala begrepp i examensarbetet. 
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2.1.1 Närstående och anhörig 

Socialstyrelsen definierar anhörig som en person som stöttar en närstående under tiden 

denne vårdas. Närstående beskrivs i sin tur som den person som är i behov av fysisk eller 

psykisk vård och utgör då patienten. En anhörig kan exempelvis vara en sambo, make, maka, 

förälder, god man eller en nära vän (Socialstyrelsen, 2018a). 

2.1.2 Palliativ vård i livets slutskede 

Enligt Socialstyrelsen (2018b) framkommer det att 90–100 000 personer årligen avlider i 

Sverige och många av dessa människor är i behov av palliativ vård. Dagens palliativa vård 

beskrivs som ett utvecklat område där sjuksköterskors teoretiska och praktiska kompetens 

inte har följt utvecklingen, vilket gör att brister kan förekomma inom den palliativa vården. I 

Sverige finns nationellt utarbetade riktlinjer att följa för att uppnå god palliativ vård, trots det 

varierar den palliativa vården över landet. Socialstyrelsen (2013) definierar att palliativ vård 

finns i två faser. Den första fasen benämns som tidig palliativ fas och innebär att patienter 

innehar en obotlig sjukdom men mottar livsförlängande behandling. Den tidiga fasen kan 

pågå under lång tid och har syfte att främja en högre livskvalité för patienter under pågående 

behandling. När den palliativa vården övergår från tidig fas till sen palliativ fas sker en 

brytpunkt där initiativ tas till att avsluta livsförlängande behandling. Beslutet att övergå till 

sen palliativ fas tas med hänsyn till patienters egen önskan samt anhörigas. Den andra fasen 

benämns som sen palliativ fas i livets slutskede och blir aktuell då livsförlängande behandling 

inte ger ett önskvärt resultat alternativt att behandlingen bidrar till allvarliga biverkningar 

eller symtom. Biverkningarna och symtomen ska vara i sån utsträckning att de påverkar 

patienters livskvalité. När patienter befinner sig i sen palliativ fas i livets slutskede innebär 

detta att döden anses som väntad. Under denna fas blir vården enbart lindrande istället för 

livsförlängande. När beslut om övergång till sen palliativ fas ska tas är det av stor vikt att ett 

samtal förs tillsammans med patienter och anhöriga.  

World Health Organization [WHO] (2011) definierar palliativ vård som att lindra lidande för 

patienter och anhöriga i livets slutskede. Palliativ vård ska kunna tillämpas på alla sjukdomar 

oavsett stadie och miljö där vården bedrivs och ska ta hänsyn till andliga/existentiella, 

fysiska, psykiska och sociala dimensioner. Målet med den palliativa vården är att lindra 

plågsamma symtom och utgöra ett psykologiskt stöd för anhöriga under hela vårdprocessen. 

Vård i livets slutskede beskrivs som en central del i den palliativa vården där vården endast 

är lindrande. Palliativ vård ges när patienter befinner sig i livets slutskede där målet med 

vården är att främja patienters livskvalité samt lindra dennes lidande. Olika kvalitetskriterier 

har tagits fram för vård i livets slutskede där en av dessa är att stöd och information ges till 

anhöriga. Enligt Statens offentliga utredning (2001:6) bygger den palliativa vården på fyra 

hörnstenar som innefattar, i första hand att lindra symtom, i andra hand markera betydelsen 

av teamarbete mellan olika professioner utefter patienters behov. I tredje hand ge en 

kontinuitet i vården som innefattar en bra kommunikation mellan patienter, anhöriga och 

vårdpersonal. Den fjärde hörnstenen belyser vikten av stöd och information till anhöriga, 

samt värdet av anhörigas samverkan och betydelse i den palliativa vården, eftersom de ofta 

har en central roll i den palliativa omvårdnaden för patienter. Palliativ vård framställs som en 
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vårdnivå som tillträder i livets slutskede, då botande åtgärder inte längre är aktuella. Den 

palliativa vården ska omfatta hela människan och dess anhöriga som ska göras delaktiga i 

vården av patienter. Olika yrkeskompetenser ska samverka i den palliativa vården av 

patienter samt i att bemöta och ge stöd till anhöriga.  

2.2 Sjuksköterskors ansvar vid palliativ vård 

I hälso- och sjukvårdslagen (SFS: 2017:30) beskrivs det hur sjuksköterskor ska bedriva vård 

som upprätthåller en god kvalité, med god hygienisk standard, att den tillgodoser patienters 

behov av kontinuitet, säkerhet och trygghet samt att patienters integritet och 

självbestämmande respekteras. Lagen belyser även hur goda kontakter mellan hälso- och 

sjukvårdpersonalen och patienter ska främjas, samt att vården ska vara tillgänglig för 

patienter. Enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) ska sjuksköterskor kunna arbeta för en 

individualiserad vård och hänsyn ska tas till anhörigas förväntningar och önskemål. Även 

Patientlagen (SFS 2014:821) redogör för hur anhöriga ska ges möjlighet att kunna påverka 

vården och hur den ska utformas. Enligt Lindqvist och Rasmussen (2014) är stöd till 

anhöriga en viktig del i den palliativa omvårdnaden, att kunna identifiera och stötta vid 

tecken på oro och stress hos anhöriga är en viktig beståndsdel i sjuksköterskors 

omvårdnadsarbete. Detta framkommer även i ICN:s beskrivning över sjuksköterskors ansvar 

beträffande palliativ vård och belyser sjuksköterskors ansvar gällande stöd till anhöriga, 

oavsett om vården bedrivs i hemmet, på sjukhus, på hospice eller i vårdhem (International 

council of nurses, 2012).  

Enligt Statens offentliga utredning (2001:6) är det viktigt att sjuksköterskor delger 

information till både patienter och anhöriga i en lugn miljö, samt att tid ges för att bearbeta 

informationen. Sjuksköterskor ska även kunna svara på eventuella frågor som kan uppstå i 

samband med att informationen ges, samt försäkra sig om att patienter och anhöriga har 

förstått den information som har givits. Sjuksköterskor ska i sitt arbete erbjuda tid för 

samtal, både för patienter och anhöriga, dels för att ge stöd men även för att svara på frågor 

och ge tydlig information. Att ge stöd till patienter och anhöriga under den palliativa vården 

är avgörande för att vården i livets slutskede, ska bli ett avslut med värdighet. Även 

Patientlagen framställer hur sjuksköterskor ska försäkra sig om att informationen har tagits 

emot och förståtts av patienter och anhöriga. Sjuksköterskor ska även lämna skriftlig 

information vid de tillfällen då detta krävs. Därav belyses vikten av att informationen som 

ges, anpassas till mottagarens erfarenhet, mognad, ålder och språkliga bakgrund eller andra 

personliga förutsättningar. Vid de tillfällen då patienter eller anhöriga inte vill ta del av 

information ska detta respekteras av sjuksköterskor (Patientlagen, SFS 2014:821). 

2.3 Tidigare forskning  

Nedan beskrivs hur sjuksköterskor upplever den palliativa vården och hur deras upplevelser 

påverkas av deras kunskap och erfarenhet, patienter samt anhöriga. 
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2.3.1 Kunskap och erfarenhet 

Sjuksköterskor beskriver hur bristande kunskap gällande palliativ vård och en bristande 

erfarenhet av kliniskt arbete, skapar frustration samt påverkar kvalitén på den vård som ges. 

Sjuksköterskor menar att utbildningen till allmänsjuksköterskor endast är grundläggande 

och att de har ett behov av ytterligare utveckling gällande vård i livets slutskede. De uttrycker 

att utbildning gällande kommunikation med patienter och anhöriga i livets slutskede, är av 

betydelse för att möjliggöra en rak och ärlig kommunikation (Andersson, Salickiene & 

Rosengren, 2016; Dillworth et al., 2016). Sjuksköterskor som saknar erfarenhet av palliativ 

vård uttrycker att det är av vikt att ha någon att rådfråga. Sjuksköterskor beskriver att vissa 

läkare saknar kunskap av palliativ vård, vilket sjuksköterskor upplever som skrämmande och 

bidrar till en osäkerhet när de inte har någon att rådfråga (Andersson et al., 2016; Tan & 

Blackford, 2015). Sjuksköterskor förklarar att om de söker stöd eller inte beror mycket på 

självkännedom, vidare berättar dem att oerfarna sjuksköterskor behöver mycket stöd i att 

hantera etiska aspekter beträffande död och lidande (Karlsson, Karlsson, Barbosa da Silva, 

Berggren & Söderlund, 2013). Sjuksköterskor beskriver även att det ibland förkommer 

svårigheter i att kommunicera och samarbeta med läkare och specialister. Sjuksköterskor 

belyser att de kan tillföra mycket i dessa palliativa sammanhang, men att det inte ges något 

utrymme på grund av hierarki utifrån läkarna. De anser att de sällan betraktas som en jämlik 

partner inom vården och upplever brist på erkännande av sin kunskap och kompetens, vilket 

visar sig upplevas främst hos yngre sjuksköterskor (Verschuur, Groot & van der Sande, 2014; 

Canzona et al., 2018).  

Sjuksköterskor som nyligen examinerats, upplever yrkesrollen som mer krävande än vad de 

hade förväntat sig. Många beskriver att de upplever döden som skrämmande och en 

osäkerhet och förvirring finns över hur de ska förhålla sig vid palliativ vård. De berättar att de 

inte vet vad de ska göra när döden inträffar och de känner sig osäkra i sin roll då de saknar 

erfarenhet. När nyexaminerade sjuksköterskor inte upplever fullgott stöd från de äldre och 

mer erfarna kollegorna, bidrar det till att de känner sig otillräckliga. De menar att stöd från 

erfarna kollegor är viktigt, att det annars finns en risk för utbrändhet. Detta för att det 

upplevs som känslomässigt krävande, att vårda patienter i palliativ vård (Croxon, Deravin, & 

Anderson, 2018). Sjuksköterskor belyser att det är av stor vikt att de uppsöker stöd när de 

upplever etiska svårigheter, till exempel att de söker stöd hos kollegor (Karlsson et al., 2013). 

Sjuksköterskor som saknar arbetserfarenhet, upplever även svårigheter i att samtala med 

anhöriga om döden och vad som händer med närstående under livets slutskede. De menar att 

de även saknar kunskap om varför olika symtom uppstår under döendet, vilket bidrar till 

svårigheter med att besvara anhörigas frågor. Nyexaminerade sjuksköterskor menar att det 

krävs erfarenhet för att samtala med anhöriga om dessa saker och att det är ingenting som de 

kan läsa sig till hur de ska göra (Croxon et al., 2018). I svåra situationer där sjuksköterskor 

antingen måste följa läkarens direktiv, eller agera som patienters advokat för att föra fram 

patienters talan, menar sjuksköterskor att de behöver olika egenskaper som mod, samt att de 

behöver känna en kärlek och empati gentemot patienter. De behöver även inneha ett rättvist 

förhållningssätt. Sjuksköterskor uppskattar när de får tid för reflektion och diskussion 

gällande etiska svårigheter (Karlsson et al., 2013).  
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2.3.2 Sjuksköterskor och patienter 

Att vårda patienter i livets slutskede beskrivs av sjuksköterskor som givande, meningsfullt 

och kreativt när de bidrar till ett välmående för både patienter och anhöriga. Sjuksköterskor 

upplever en tillfredsställelse gällande sitt arbete när döden varit fridfull och lugn samt att 

både patienter och anhöriga har varit tillfreds med situationen när döden inträffar 

(Andersson et al., 2016). Dock anser somliga sjuksköterskor att palliativ vård är ett 

misslyckande, de ser det som ett nederlag när vården inte längre syftar till att förbättra och 

behandla (McKeown, Cairns, Cornbleet & Longmate, 2010). Sjuksköterskor beskriver hur det 

ofta är många olika vårdgivare involverade kring patienter och att det inte alltid är självklart 

vem som är ansvarig över vad. Sjuksköterskor berättar att de ofta anstränger sig för att 

förhindra att detta påverkar patienter negativt, vilket bidrar till att sjuksköterskor intar en 

roll som samordnare gällande de olika vårdgivarna (Törnquist, Andersson & Edberg, 2013). 

Sjuksköterskor förklarar att de strävar efter att göra vården så god som möjligt för patienter i 

livets slutskede, men när kollegor och läkare ignorerar dem, hindrar det dem från att uppnå 

den kvalité av vård som de eftersträvar (Karlsson et al., 2013).  

En del sjuksköterskor beskriver hur de intar rollen som patienters advokat, vilket möjliggör 

för patienter att uttrycka saker som de tycker att det är svårt att prata om. Dock upplever 

många sjuksköterskor frustration i sin roll som patienters advokat, de menar att patienter 

ofta saknar information av sin läkare eller specialist beträffande sjukdom och prognos. 

Sjuksköterskor anser att det är viktigt att patienter är välinformerade och förstår vad läkaren 

säger, de beskriver hur patienter ofta inte minns vad läkaren har berättat gällande sjukdom 

och behandling (Verschuur et al., 2014). Sjuksköterskor upplever att patienter som befinner 

sig i livets slutskede, ibland stänger ute dem när de försöker närma sig, de sitter ofta och 

gråter eller stirrar ut i tomma intet. De beskriver hur patienter förnekar sitt tillstånd och inte 

vill prata om sjukdomen och processen som sker. Sjuksköterskor berättar hur patienter oftast 

reagerar på detta sätt, när de får höra dåliga nyheter om sjukdomen eller processen. När 

patienter får besked om övergång till palliativ vård visar de ofta känslor som ilska, förnekelse 

och förtvivlan och sjuksköterskor upplever svårigheter att bemöta patienters känslor vid 

dessa tillfällen. Sjuksköterskor uppger även hur missförstånd mellan läkaren och patienter, 

gällande övergång till palliativ vård, bidrar till att patienter får svårare att acceptera 

prognosen och tillståndet. Många sjuksköterskor upplever en utmaning i hur de ska hantera 

egna känslor efter samtal om övergång till palliativ vård. En sjuksköterska upplever sig 

påverkad av att bevittna patienters lidande och kamp och försöker finna aktiviteter, som till 

exempel promenader eller matlagning, för att undvika att se dessa patienters ansikte i 

huvudet hela tiden. Denna sjuksköterska önskar kunna ta avstånd från känslorna, men vill 

inte riskera att bli känslokall (Canzona et al., 2018). 

2.3.3 Sjuksköterskor och anhöriga 

Sjuksköterskor beskriver hur konflikter oftare uppstår mellan dem och anhöriga än mellan 

dem och patienter. De menar att detta kan bero på att anhöriga antar en roll att agera som 

advokat för patienter, då patienters tillstånd ofta bidrar till att de inte kan föra sin egen talan. 

Men även sjuksköterskor beskriver att de ibland intar en roll som patienters advokat och 

fungerar då som en medlare mellan patienter och anhörigas önskningar (Dillworth et al., 
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2016). Sjuksköterskor menar att de konflikter som uppstår, ofta beror på känslomässig stress 

och svårigheter gällande hur anhöriga har hanterat situationen. De berättar att konflikter 

uppstår när samarbetet mellan sjuksköterskor och anhöriga brister och de har olika syn på 

hur den palliativa vården ska bedrivas. Sjuksköterskor uppger även att bristande samarbete 

mellan sjuksköterskor och kollegor även är en bidragande faktor till att konflikter uppstår. 

Sjuksköterskor beskriver hur konflikter och bristande samarbete bidrar till en sämre kvalité 

på vården, vilket bidrar till att de upplever svårigheter att upprätthålla både patienter och 

anhörigas autonomi, integritet och värdighet. Sjuksköterskor beskriver att kommunikation, 

anhörigas förväntningar på vården och servicen är faktorer som påverkar eventuella 

konflikter. I vissa fall upplever sjuksköterskor att patienter har ett behov av utökad vård och 

hjälp men anhöriga håller inte med, detta hindrar sjuksköterskor i sitt arbete att hjälpa 

patienter. Sjuksköterskor och anhöriga hamnar ibland även i konflikter när anhöriga inte 

accepterar hur allvarligt patienters tillstånd är, vilket bidrar till en negativ miljö där 

förutsättningarna för att ge en god vård kan bli omöjlig (François, Lobb, Barclay & Forbat, 

2017; Karlsson et al., 2013).  

Sjuksköterskor uttrycker att det är vanligt att anhöriga inte inser allvaret i patienters 

prognos. De anser att anhöriga förlänger patienters lidande för att de inte vill inse när det är 

dags att avsluta pågående behandling då inget mer finns att göra för att förbättra patienters 

tillstånd. Sjuksköterskor beskriver hur patienter ibland uttrycker en önskan för palliativ vård 

men att denna önskan senare påverkas av anhöriga. Sjuksköterskor upplever det som att 

patienters önskan inte uppfylls, somliga sjuksköterskor upplever även att vissa beteenden hos 

anhöriga ibland hindrar den palliativa vården. Sjuksköterskor beskriver att vissa anhöriga 

uppvisar beteenden som är hotfulla och hur det nästan upplevs som mobbing. Vissa berättar 

att anhöriga ibland hotar med anmälningar och att de dokumenterar allt sjuksköterskor gör 

hos patienter. För vissa sjuksköterskor bidrar anhörigas beteende till mardrömmar och att de 

utvecklar en avsaknad av empati för patienter och anhöriga (Beckstrand, Mallory, Macintosh 

& Luthy, 2018). 

Sjuksköterskor beskriver att de ibland behöver förklara informationen som anhöriga har tagit 

emot från läkaren, de behöver ofta förenkla och förklara informationen på nytt för att 

anhöriga ska förstå. Sjuksköterskor ansvarar även för att stötta anhöriga efter att läkaren har 

delgivit information gällande patienters tillstånd, vilket beskrivs som en stor svårighet i 

arbetet. En annan viktig uppgift som sjuksköterskor anser sig ha är att kontakta anhöriga när 

patienters tillstånd försämras, sjuksköterskor spelar här en viktig roll och de belyser vikten 

av att alltid se till att anhöriga är närvarande när patienter avlider (Caswell, Pollock, 

Harwood, & Porock, 2015). Sjuksköterskor menar att nyckeln i att uppnå målen med 

vårdandet är att samarbeta med anhöriga och menar att en god vård, inte är möjlig om inte 

anhöriga involveras och görs delaktiga i ett samarbete. Sjuksköterskor som arbetar i 

hemsjukvården berättar att när de utför hembesök, talar ofta anhöriga om saker de provat 

som varit positiva för patienter i vårdandet. Sjuksköterskor belyser att det är viktigt med ett 

öppet sinne, att lyssna på anhöriga och respektera anhörigas sätt att vårda, de menar att 

detta leder det till att samarbetet förbättras i vårdandet av patienter (Namasivayam, Lee, 

O’Connor & Barnett, 2014).  
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2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv – lidandets former enligt Morse 

Som teoretiskt perspektiv har Morse (2001) beskrivning om lidandet och dess former 

använts. Med anledning av att anhöriga genomgår ett lidande under en närståendes tid i 

livets slutskede, är det av stor vikt att sjuksköterskor kan bemöta anhörigas lidande, samt 

kunna arbeta för att underlätta och stödja dem i processen. En viktig del i rollen som 

sjuksköterskor är att kunna identifiera lidande och verka för att lindra lidande. Människan 

går igenom olika faser av lidande och det är av stor vikt att sjuksköterskor har kunskap om 

faserna, för att kunna bemöta och stötta personen i sitt lidande. Det kan leda till att personen 

lättare tar sig igenom sitt lidande och försonas med det. Den första fasen av lidande är 

uthärdande, den lidande människan är avstängd och blockerar det som orsakar lidande, 

detta för att undvika att bryta ihop. I den första fasen innebär uthärdandet att människan 

stänger av sina känslor just för att stå ut och uthärda lidandet. Uthärdandet kan te sig olika 

beroende på vad som orsakar lidandet. Den mest extrema formen av uthärdande kan 

innebära att den lidande människan framstår som känslokall. I den första fasen är den 

lidande människan även avskärmad och ser endast det som är just nu och ser varken framåt 

eller bakåt. Sjuksköterskor kan under uthärdandet finnas där som ett stöd och verka för att 

lindra människans lidande. När den lidande människan befinner sig i uthärdandets fas ska 

sjuksköterskor enbart finnas tillhands som ett stöd och inte bidra med tröst då detta kan 

utlösa ilska och starka känslor hos den lidande. I denna fas ska sjuksköterskor heller inte visa 

för mycket empati då den lidande människan inte är emotionellt tillgänglig just under 

uthärdandet. 

 

När människan som befinner sig i den första fasen tillslut övergår till den andra fasen, 

transition, genomgår människan en slags övergång där ett pendlande mellan olika känslor 

äger rum. I det tillståndet växlar den lidande människan mellan att hålla tillbaka och släppa 

fram känslorna. Dessa känslor kan utspela sig som ilska gentemot omgivningen men även 

som en stor sorg. Den lidande människan pendlar mellan tillstånden och kommer sedan in i 

den tredje fasen, känslomässigt lidande. I tredje fasen släpper den lidande ut känslorna och 

det kan ta långt tid och kräva mycket utrymme. I denna fas har den lidande ett behov av att 

uttrycka sin sorg och upprepat beskriva denna. I känslomässigt lidande ska sjuksköterskor 

däremot bidra med tröst då den lidande har ett behov av att få utlopp för sina känslor och att 

få samtala om sitt lidande. Sjuksköterskor kan här visa stor empati samt visa stöd genom små 

medel som att erbjuda något att äta eller enbart sitta ner och lyssna, dessa tecken på stöd 

bidrar till att lidandet lindras (Morse, 2001). 

 

Den tredje fasen av lidande, kan enligt Morse (2001) göras portionsvis. När den lidande 

människan har släppt ut sina känslor och sorgearbetet har nått sin spets, kan ett hopp tillslut 

börja formas och människan kommer in i den fjärde fasen av lidande. Den fjärde och sista 

fasen av lidande benämns som hopp och förnyelse av självet, där den lidande människan 

formar en ny bild av sig själv och livet efter genomgånget lidande. Den lidande människan 

börjar utforma nya realistiska mål i livet efter genomgånget lidande och börjar blicka framåt. 

Sjuksköterskor kan med hjälp av olika strategier i sitt bemötande, lindra människans lidande 

och underlätta för dem att ta sig igenom lidandet. Små handlingar som att sjuksköterskor 

använder sig av, tröstande ord och ögonkontakt kan lindra lidande och hjälpa den lidande 
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människan att ta sig igenom de olika faserna. Morse (2001) menar att sjuksköterskor är 

experter på att ge stöd och tröst, men att det är av stor vikt att sjuksköterskor kan se 

skillnaderna mellan de olika faserna av lidande. Sjuksköterskor bör ha god kunskap för att 

kunna skilja mellan, om den lidande människan befinner sig i uthärdande eller 

känslomässigt lidande, då dessa kräver olika typer av bemötande.  

 

2.5 Problemformulering 

Tidigare forskning beskriver hur sjuksköterskor saknar kunskap och erfarenhet av 

kommunikation om döden, samt bemötandet av anhöriga när livets slut närmar sig för 

närstående. Somliga sjuksköterskor menar att utbildningen till allmänsjuksköterskor inte 

bidrar med tillräcklig kunskap gällande palliativ vård, vilket visar sig som brister framförallt i 

kommunikationen. Det framkommer även att en del sjuksköterskor upplever döden som 

skrämmande och uppger svårigheter att bemöta patienters och anhörigas reaktioner. 

Tidigare forskning belyser hur sjuksköterskor upplever problem inom den palliativa vården 

och då främst gällande bemötande av anhöriga. Med anledning av detta är det relevant att 

undersöka hur anhöriga upplever den palliativa vården av deras närstående. Detta i hopp om 

att belysa viktiga faktorer för att kunna ge en så bra vård i livets slutskede som möjligt, för 

anhöriga underlätta sorgearbetet, ge en ökad delaktighet och trygghet samt att bevara 

integriteten. Genom att beskriva hur anhöriga upplever vården av närstående i livets 

slutskede kan det leda till en ökad förståelse hos sjuksköterskor. Detta kan bidra till en ökad 

kunskap inom området palliativ vård och då särskilt gällande hur bemötande av anhöriga 

sker på ett sätt som upplevs tillfredsställande av anhöriga. 

3 SYFTE 

Beskriva anhörigas upplevelser av palliativ vård när närstående befinner sig i livets slutskede. 

4 METOD 

Examensarbetet har en kvalitativ ansats med beskrivande syntes, för det ansågs vara mest 

lämpligt för att beskriva människors upplevelser. För att bilda en ny helhet av redan 

publicerade artiklar inom det valda intresseområdet har Evans (2002) fyra steg följts i 

datainsamling och analys. Evans beskrivande syntes resulterar i en sammanställning av 

redan publicerade vetenskapliga artiklar som på olika sätt beskriver samma fenomen, 
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företeelse eller sammanhang och besvarar studiens syfte (Evans, 2002). Polit och Beck (2017) 

anser att studier som fokuserar på att förstå och förklara människors erfarenheter så som de 

har upplevt dem, använder ofta en kvalitativ ansats som innehåller subjektivt material. De 

menar att syftet med kvalitativ ansats är att identifiera mönster, för att kunna beskriva det 

levda fenomenet. Kvalitativa metoder underlättar även för att kunna komma fram till en 

lösning på ett beskrivet problem (Polit & Beck, 2017).  

Enligt Friberg (2017a) rekommenderas en beskrivande syntes framför en tolkande syntes i 

arbeten på kandidatnivå, då en tolkande syntes kräver hög metodkunskap.  

Nedan följer beskrivning över datainsamling, urval, dataanalys och etiska överväganden. 

4.1 Datainsamling och urval 

I det första steget enligt Evans utförs en datainsamling där inklusions- och 

exklusionskriterier fastställs, de dokumenteras för att säkerställa relevansen för 

ämnesområdet i sökningarna. Skapandet av kriterier fastställer att sökningarna är av 

kvalitativ ansats och har ett likartat innehåll (Evans, 2002). Sökningarna påbörjades genom 

att skapa inklusions- och exklusionskriterier som även dokumenterades. 

Inklusionskriterierna som fastställdes vid artikelsökningen var att artiklarna handlade om 

palliativ vård i livets slutskede, hade en kvalitativ ansats, innefattade ett anhörig- eller 

familjeperspektiv, var skrivna på engelska, publicerades senast år 2009 och var 

expertgranskade (peer reviewed). Inklusionskritererna fastställdes för att examensarbetet 

skulle rikta sig till allmänsjuksköterskor och säkerställa relevansen för syftet. 

Exklusionskriterier som beslutades var artiklar som beskrev ett sjuksköterske-, patient- eller 

barnperspektiv. Även artiklar som beskrev svårigheter gällande beslutsfattande om 

medicinska åtgärder, samt upplevelser av omvårdnad vid specifika sjukdomstillstånd som 

ledde till palliativ vård exkluderades. Detta för att examensarbetet var ämnat för 

allmänsjuksköterskor. I sökningarna har inga geografiska begränsningar gjorts för att få ett 

bredare perspektiv. Som hjälp att finna ord på engelska som var relevanta för sökningarna 

och beskrev känslor, upplevelser och bemötande, användes Svensk MeSH (2019).  

Litteratursökningen utfördes i Mälardalens högskolas databas genom Cinahl Plus och 

Pubmed. I sökningarna användes Boolesk söklogik vilket innebar att orden sammansattes 

med AND samt NOT för att kombinera sökorden och därmed begränsades sökresultatet 

(Östlundh, 2017). Sökningarna påbörjades i Pubmed och utfördes med sökorden 

”perspectives of bereaved family members AND their experiences NOT cancer”, palliative 

care AND bereaved relatives AND nursing at home” och ”family AND end of life care AND 

nursing homes AND experiences”. Därefter utfördes sökningar i Cinahl Plus, sökorden 

ändrades för att få fler träffar. Sökorden som användes var, “palliative care AND relatives 

lived experience”, “families grateful AND palliative care”, “bereaved families in palliative care 

AND experience of nurses”, “relatives experience AND a palliative unit AND palliative care 

NOT cancer”, ” quality AND family members experience AND end of life care in hospital NOT 

cancer” och ”family carers experience AND end of life care in hospital NOT children”. 

Samtliga sökningar finns redovisade i sökmatrisen i bilaga A, där redovisas hur många träffar 

respektive sökning gav. Under det första urvalet lästes först artikelns titel, om titeln var 
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relevant för examensarbetets syfte lästes sammanfattningen. Om sammanfattningen stämde 

med inklusions- och exklusionskriterierna lästes artikeln därefter i sin helhet. 25 artiklar 

valdes ut och lästes i sin helhet. Elva artiklar föll dock bort efter gemensam diskussion då det 

ansågs att dessa inte svarade an på syftet. I de fjorton artiklar som återstod lästes resultatet 

flertalet gånger för att få en korrekt förståelse över artikelns helhet och resultat, samt 

säkerställa relevansen för examensarbetets syfte.  

Därefter kvalitetsgranskades de fjorton artiklarna med inspiration från Friberg (2017b), med 

tio frågeställningar som kunde besvaras med JA eller NEJ. Kvalitetsgranskningen syftade till 

att undersöka artikelns vetenskaplighet och frågor som besvarades var exempelvis huruvida 

studien har ett uppenbart formulerat problem, om syftet finns synligt formulerat och om 

artikeln var skriven i en vetenskaplig tidskrift, detta granskades med hjälp av Ulrichsweb 

(2019). Granskade artiklar fick ett poäng om svaret på frågan var ja, vid nej fick artikeln noll 

poäng. De granskade artiklarna kunde totalt få tio poäng där 0-3 poäng ansågs vara låg 

kvalité, 4-6 poäng var medelkvalité och 7-10 var hög vetenskaplig kvalité. 

Kvalitetsgranskningen finns redovisad i bilaga B. Samtliga fjorton artiklar visade sig ha hög 

vetenskaplig kvalité, dock föll en artikel bort efter gemensam diskussion för den tycktes vara 

inriktad mot specialistvård och uppfyllde inte kriteriet att rikta sig till allmänsjuksköterskor. 

De tretton artiklarna som valdes ut beskrevs kort gällande syfte, metod och resultat och finns 

redovisade i artikelmatris, se bilaga C.  

4.2 Dataanalys 

I det andra steget granskas studiernas resultat och dess helhet flertalet gånger, därefter 

hamnar fokus på att finna nyckelfynd i resultatdelen. Vidare genomförs en sammanställning 

av funna nyckelfynd i valda artiklar vilket även är en förutsättning för att skapa en överblick 

över beskrivna fenomen (Evans, 2002). I de tretton artiklar som valdes ut lästes artiklarnas 

resultat flertalet gånger. Detta för att finna nyckelfynd i resultatdelen, nyckelfynd var de 

meningar i artikeln som besvarade examensarbetets syfte. De tretton artiklarnas resultat 

kopierades från originalartikeln till ett nytt dokument och skrevs ut, nyckelfynd i texten 

ringades in eller ströks under för att tydliggöra inför steg tre. I det tredje steget enligt Evans 

(2002), fortskrider processen genom att artiklarnas nyckelfynd relateras till varandra för att 

kunna delas in i nya teman och subteman. Subtema identifieras efter tema och skapas för att 

finna en djupare förståelse för beskrivna fenomen. För att resultatet ska bli så exakt som 

möjligt, granskas teman och subteman igen. I det tredje steget granskas även skillnader och 

likheter i artikelns resultat (Evans, 2002).  

Funna nyckelfynd i originalartikeln sammanställdes genom att nyckelfynd kopierades från 

originalartikeln och klistrades in i ett nytt dokument, det för att skapa en överblick över 

beskrivna fenomen. Nyckelfynd, originalartikelns titel och författare färgkodades i olika 

färger för att tydligt kunna se vilka nyckelfynd som hörde till vilken artikel. Dokumentet 

skrevs därefter ut i färg, samtliga nyckelfynd klipptes ut med sax. Nyckelfynden lästes och 

fördelades utefter beskrivet fenomen, de som beskrev likande fenomen sammanställdes i ett 

nytt dokument så att en överblick över fenomenet kunde skapas. Därefter översattes samtliga 



 

 11 

nyckelfynd från engelska till svenska och lästes igen för att säkerställa att nyckelfynden 

svarade an på syftet för examensarbetet. Utvalda nyckelfynd lästes återigen och grupperades 

utefter beskrivet fenomen, på det sättet skapades subteman och därefter skapades teman. 

Exempel på processen för skapandet av subteman och teman illustreras i Tabell 1. Det fjärde 

steget enligt Evans (2002), innefattar beskrivandet av fenomenet och skapandet av 

examensarbetets resultat. Examensarbetets resultat beskriver anhörigas upplevelser av 

palliativ vård när närstående befinner sig i livets slutskede och framställdes i två teman och 

fem subteman. Under skapandet av examensarbetets resultat relaterades nyckelfynden 

tillbaka till originalartiklarna upprepade gånger, detta för att säkerställa att nyckelfyndens 

innebörd inte gått förlorad. Citat utifrån artiklarna valdes att inkluderas i resultatet för att 

stärka förståelsen för upplevda fenomen. 

Tabell 1, tabellen nedan beskriver exempel för hur skapandet av teman och subteman 

utfördes. 

Funna nyckelfynd Subtema Tema 

“So many questions! So many answers! And, oh my God! How good it made me feel!”! 
(Centeno, Arantzamendi, Rodrígues & Tavares., 2010, s. 170). 

Att uppleva 
tydlig 
information 

 
 
 
 
Ett lindrat 
lidande 

‘The team who looked after my mum showed a great deal of respect and compassion 
for my mum, family and friends.’ (ID117) (Lees, Mayland, West & Germaine, 2014 
s.65). 

Att uppleva 
kärlek och 
empati. 

“Somebody who worries about patients 24 hours a day and who is fully available, 
always with a smile and a friendly, comforting word. Day and night, this team was so 
competent and helped me, my daughter and my loved one (...)” (Aparicio, Centeno, 
Carrasco, Barbosa & Arantzamendi, 2017, s.6). 

 
Att uppleva 
tillgänglighet 

“The whole thing about the experience with me was I didn’t know he was dying, so it 
was very hard. I had been in the room at one point, and the nurse was in there, and I 
would say, “What’s going to happen, how is this going to take place, is his fever going 
to go so up so high that it’s going to kill him, after they take him off the antibiotics?” 
She just listened to me, and she didn’t answer.” (Steinhauser., Voils, Bosworth & 
Tulsky, 2015, s.949) 

 
Att uppleva 
brister i 
kommunika-
tionen 

 
 
 
Ett utökat 
lidande 

“I wish the health care staff could have been more attentive and careful… it was 
difficult because there were too many patients. If there were more staff to care for the 
patients, relatives would feel better because the patients could receive better care”. 
(Chan, Lee & Chan, 2013, s.1553) 

Att uppleva 
vården som 
begränsad 

 

4.3 Etiska överväganden 

I examensarbetet har tidigare forskning använts. Enligt Kjellström är det då viktigt att 

förhålla sig hederligt och ärligt i sitt vetenskapliga arbete för att undvika oredlighet. 

Vetenskaplig oredlighet innebär att författaren bland annat förfalskar eller plagierar redan 

publicerat material (Kjellström, 2017). I examensarbetet är det refererat till källan på ett 

tydligt sätt, vilket bidrar till en ärlighet till läsaren och forskarna som har bidragit med 

underlaget till examensarbetet. Referenshanteringen i det här examensarbetet har skett 

enligt APA- stilen (2019). Enligt vetenskapsrådet är det av hög relevans att forskarna inte 

plagierar eller förfalskar sitt forskningsresultat då det även kan ge konsekvenser såsom skada 

på människor eller att förtroendet för forskning och forskare skadas (Vetenskapsrådet, 2017). 

Detta belyses även av Codex som beskriver att forskning som baseras på enkäter och 
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intervjuer innebär även det en risk att forskningspersonen skadas, därav måste alltid 

forskningen etikprövas enligt lagen. Arbeten som utförs i högskoleutbildning, på grund- och 

avancerad nivå innefattas dock inte av detta (Codex, 2018). En del kritik har riktats mot 

kvalitativa metoder, och ifrågasatts huruvida forskarna bakom arbetet verkligen 

dokumenterat analysprocessen på ett noggrant och korrekt sätt. Detta är något som läsare av 

arbetet inte har tillgång till och därför kan detta lätt döljas (Polit & Beck, 2017). Texten i 

examensarbetet har under processen uppdaterats flertalet gånger för att ingen information 

ska saknas. Samt att artiklarna är analyserande med Evans (2002) beskrivande syntes för att 

förhålla sig nära ursprungsdata för att undvika påverkan av förförståelsen.  

5 RESULTAT 

Resultatet baserades på tretton kvalitativa artiklar som efter analysen gav två teman och fem 

subteman. Teman och subteman redovisas i tabell 2. Till varje subtema finns minst ett citat 

från originalartikeln för att öka förståelsen för anhörigas upplevelser. 

Tabell 2, tabellen visar teman med tillhörande subteman. 

Tema Subtema: 

 
Ett lindrat lidande 

Att uppleva tydlig information. 

Att uppleva kärlek och empati. 

Att uppleva tillgänglighet. 

 
Ett utökat lidande 

Att uppleva brister i kommunikationen. 

Att uppleva vården som begränsad. 

 

5.1 Ett lindrat lidande 

Följande tema behandlar upplevelser anhöriga hade vilket bidrog till att de upplevde ett 

lindrat lidande i den palliativa vården. Subteman som framkom var att uppleva tydlig 

information, att uppleva kärlek och empati samt att uppleva tillgänglighet. Dessa subteman 

utgör olika faktorer som lindrade anhörigas lidande.  

5.1.1 Att uppleva tydlig information 

En del anhöriga beskrev hur de upplevde att sjuksköterskor var tydliga med att informera 

dem om vart de skulle vända sig när närstående avled. När vården ägde rum i hemmet fick de 
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tydlig information, om vilka tider sjuksköterskor skulle dyka upp och vilka insatser de skulle 

få hjälp med. Sjuksköterskor informerade anhöriga i tid när förändringar förekom gällande 

måendet hos den närstående, vilket gav anhöriga möjlighet att ringa sin familj, för att de 

skulle kunna vara närvarande hos den närstående i dödsögonblicket. Detta var något som 

anhöriga uttryckte en stor tacksamhet över. En anhörig uttryckte glädjen i att få sina frågor 

besvarade: “So many questions! So many answers! And, oh my God! How good it made me 

feel!”! (Centeno, Arantzamendi, Rodrígues & Tavares, 2010, s. 170). Anhöriga menade att 

tillräcklig information kunde underlätta upplevelser av ångest och oro, särskilt när 

informationen som gavs var rak och ärlig och inte lämnade några frågetecken (Centeno et al.  

2010; Chan, Lee & Chan, 2013; Lees, Mayland, West, & Germaine, 2014; Lundberg, Olsson, & 

Fürst, 2013). 

I really thanked the nurse. On the day of my mother’s death, a nurse found her 

condition changed and advised me to call all other relatives and friends to come 

to the hospital if they wanted to see the patient for the last chance. Two hours 

later, my mum passed away…all of us could see her (Chan et al. 2013, s. 1554). 

När informationsöverföringen mellan sjuksköterskor och jourhavande läkare fungerade bra, 

kom det som en positiv överraskning för anhöriga. Att jourhavande läkare var väl informerad 

gällande patienters tillstånd när anhöriga ringde, upplevdes tillfredställande (Seamark, 

Blake, Brearley, Milligan, Thomas, Turner, & Payne, 2014). När anhöriga fick tydlig 

information gällande vad som kan förväntas före och efter dödens inträffande, bidrog det till 

att anhöriga upplevde sig mentalt förberedda på vad som skulle ske. Att vara välinformerade 

och veta precis vart de skulle ringa när en närstående avled, var något som minskade 

anhörigas känslor av oro och ångest. Detta bidrog istället till känslor av säkerhet och trygghet 

(Centeno et al., 2010; Chan et al., 2013; Lees et al., 2014). Anhöriga beskrev även hur 

sjuksköterskor hjälpte dem till att få kontakt med kyrkans service och det känslomässiga stöd 

de kunde erbjuda, de fick även information om liknande stöd som fanns att få och hur de 

kunde komma i kontakt med dessa. Anhöriga beskrev denna information som betydelsefull, 

då de upplevde stödet som ett vackert ögonblick samt att det bidrog till en minskad 

ensamhetskänsla (Jóhannesdóttir, & Hjörleifsdóttir, 2018; Lees et al., 2014; Lundberg et al., 

2013).  

När anhöriga fick information gällande den vårdplan som fanns för närstående upplevde de 

att det fanns en tydlighet i vården samt att de gjordes delaktiga. När sjuksköterskor var noga 

med att informera och även lära ut vad vårdplanen innebar, bidrog det till att anhöriga kände 

sig mindre oroliga och mer förberedda inför döden (Grøthe, Biong, Stian, & Grov, 2015; 

Centeno et al., 2010). En del anhöriga pratade om hur de hade blivit inbjudna till ett samtal 

på den palliativa enheten. Detta för att gå igenom olika rutiner samt hur de skulle framställa 

en plan inför eventuella förändringar i patienters tillstånd. Det uppskattades av anhöriga att 

de fick en tydlig information och att de involverades i vården kring patienter och hur den 

skulle planeras, detta bidrog även till att deras osäkerhet stillades (Bollig, Gjengedal, & 

Rosland, 2016; Centeno et al., 2010; Chan et al., 2013; Gjerberg, Lillemoen, Førde & 

Pedersen, 2015).  
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5.1.2 Att uppleva kärlek och empati 

En del anhöriga beskrev hur de upplevde sjuksköterskor som kärleksfulla och empatiska. De 

berättade hur det blev särskilt synligt i situationer där det inte var tydligt hur mycket 

patienter förstod och uppfattade. Trots det pratade sjuksköterskor med patienter, beskrev 

hur vädret utanför var och behandlade dem som autonoma individer. Anhöriga talade om 

detta som ett tydligt tecken på kärlek i vårdandet och det var något de uppskattade och 

värdesatte. De beskrev även hur sjuksköterskor med sitt medlidande och sitt kärleksfulla 

bemötande skapade relationer, som mer liknade en vänskapsrelation istället för att enbart 

vara en professionell roll. Detta bidrog till att anhöriga såg sjuksköterskor som empatiska och 

kände sig trygga i situationen (Aparicio, Centeno, Carrasco, Barbosa & Arantzamendi, 2017; 

Centeno et al., 2010; Grøthe et al., 2015; Holdsworth, 2015; Jóhannesdóttir, & 

Hjörleifsdóttir, 2018; Seamark et al., 2014). Följande citat visar på hur anhöriga uttryckte 

tydliga tecken på empati: ‘The team who looked after my mum showed a great deal of respect 

and compassion for my mum, family and friends.’ (ID117) (Lees, Mayland, West & Germaine, 

2014 s.65). 

Anhöriga beskrev personalen som ett säkerhetsnät och en livbåt, något som höll dem flytande 

och bidrog till att de inte behövde oroa sig då deras närstående var i goda händer (Jack, 

O’Brien, Scrutton, Baldry & Groves, 2015). Detta uppstod då sjuksköterskor som kom hem 

till dem gav ett intryck av självsäkerhet och empati, vilket bidrog till en tillit till dem och en 

känsla av att anhöriga kunde lämna över ansvaret för patienter och känna sig trygga i det 

(Jack et al,2015; Holdsworth, 2015). Ibland beskrevs sjuksköterskors roll som att de var som 

en mamma till de anhöriga, de upplevde att de blev väl omhändertagna. Dessa sjuksköterskor 

frågade om de hade fått något att äta och sådana tecken på empati och kärleksfulla 

handlingar, var exempel på bidragande faktorer till att anhöriga beskrev dessa sjuksköterskor 

som en slags mor, som stillade deras oroskänslor (Jóhannesdóttir et al, 2018; Lundberg et al., 

2013). En del anhöriga beskrev hur sjuksköterskor arbetade med hängivelse och skicklighet, 

vilket gjorde att anhöriga upplevde en empati då de sågs som unika individer och inte enbart 

som objekt. Anhöriga berättade även hur sjuksköterskor lyssnade till dem och delade deras 

känslor, vilket bidrog till att anhöriga upplevde att dessa sjuksköterskor hade ett genuint 

medlidande för dem (Centeno et al., 2010; Grøthe et al., 2015). När en närstående skrevs in 

på hospice och ansvaret för vårdandet kunde lämnas över till personal, beskrev anhöriga det 

som en upplevelse av lättnad. Att få ett kärleksfullt stöd i att vårda beskrevs som en stor 

trygghet som gjordes möjlig tack vare vårdpersonalen (Centeno et al., 2010; Jack et al., 

2015).  

So the conclusion of her reasoning was that it was optimal the way it went, and I 

have to say it felt really good ... because it was like this burden of guilt that I was 

working with, was being lifted from me (Lundberg, Olsson & Fürst, 2013, 

s.286).  

När anhöriga upplevde en känsla av skuld kring situationen kunde uppmuntrande och 

kärleksfulla ord från sjuksköterskor göra att skulden lättade och att bördan lyftes bort 

(Lundberg et al., 2013). Anhöriga som hade hjälp i hemmet med vården av en närstående 

beskrev hur de vissa dagar höll hoppet uppe enbart på grund av att personalen stöttade dem 

och visade empati i situationen (Chan et al., 2013; Jack et al., 2015; Jóhannesdóttir et al., 
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2018; Lees et al., 2014). En del anhöriga beskrev även hur sjuksköterskor, i sitt sätt att skoja 

med dem och patienter, visade empati som gjorde att den tunga vardagen lättade. Anhöriga 

menade att sjuksköterskors kärleksfulla bemötande bidrog till att de kunde känna glädje trots 

att de befann sig i en situation som kantades av stor sorg (Centeno et al., 2010).  

5.1.3 Att uppleva tillgänglighet 

De flesta anhöriga upplevde att tillgängligheten var god. De var imponerade över hur nära till 

hands det var att få hjälp. En del anhöriga berättade hur de bara behövde ringa på klockan 

eller trycka på larmet så kom det någon för att hjälpa dem. Anhöriga som vårdade närstående 

i hemmet upplevde att de bara kunde lyfta på luren och ringa så fick de svar på frågor eller att 

någon skulle komma hem till dem. De uttryckte även hur det inte alltid var så att de fick hjälp 

på en gång men att personalen alltid var tillmötesgående och förklarade att de skulle få hjälp 

inom en viss tid (Aparicio et al., 2017; Grøthe et al., 2015; Seamark et al., 2014). 

Somebody who worries about patients 24 hours a day and who is fully available, 

always with a smile and a friendly, comforting word. Day and night, this team 

was so competent and helped me, my daughter and my loved one (...) (Aparicio 

et al, 2017., s.6). 

Anhöriga beskrev hur de uppskattade att det fanns vårdpersonal tillgänglig för att avlösa dem 

i hemmet. Att sjuksköterskor kom under natten bidrog till att anhöriga kunde få en god 

nattsömn och på så sätt kände anhöriga sig trygga. Uppskattning framkom även gällande hur 

sjuksköterskor vid flera tillfällen kom in till patienter enbart för att fråga om det var något 

anhöriga funderade på eller om de behövde någonting (Aparicio et al., 2017; Jack et al., 2015; 

Seamark et al., 2014). När en närstående avled uttryckte en del anhöriga hur de bara behövde 

lyfta på luren så fick de svar på frågor och att ha vårdpersonal på plats när döden inträffade 

upplevdes som en stor trygghet. Att vårdpersonalen fanns nära till hands för att kunna tvätta 

och ordna med den avlidne uppskattades av anhöriga (Jack et al., 2015; Lees et al., 2014; 

Lundberg et al., 2013).  

En del anhöriga beskrev hur en kontinuitet, att en och samma personal kom hem till dem, 

ökade upplevelsen av tillgänglighet. Anhöriga upplevde att de då kunde skapa en mer 

personlig relation till personalen vilket gjorde att de i större utsträckning kunde släppa ifrån 

sig ansvaret, vilket då ökade upplevelsen av lättnad (Holdsworth, 2015; Seamark et al., 2014). 

Anhörigas upplevelse av tillgänglighet framkom även efter att närstående hade avlidit. En del 

anhöriga beskrev hur de kontaktades av sjuksköterskor och blev tillfrågade om de behövde 

hjälp med något, eller om de hade några frågor och funderingar. Det var något som anhöriga 

imponerades av, att vården fanns tillgänglig för dem även efter att själva vårdandet var 

avslutat (Aparicio et al., 2017; Chan et al., 2013; Holdsworth, 2015; Jóhannesdóttir et al., 

2018; Lundberg et al., 2013; Seamark et al., 2014). 
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5.2 Ett utökat lidande 

Följande subteman beskriver olika komponenter som bidrog till att anhöriga upplevde ett 

utökat lidande. De subteman som tillsammans bidrog till ett utökat lidande var att uppleva 

brister i kommunikationen samt att uppleva vården som begränsad.  

5.2.1 Att uppleva brister i kommunikationen 

Anhöriga beskrev att de upplevt stora brister i kommunikationen mellan dem och vården 

vilket bidrog till olika konsekvenser. Bland annat uppstod det en osäkerhet gällande vem som 

bar ansvaret och anhöriga visste inte vart de skulle vända sig när olika situationer uppstod. 

Anhöriga beskrev att de aldrig hade fått någon information om hur planen såg ut för 

patienters behandling, vem de skulle ringa vid eventuella frågor samt vilka insatser de skulle 

få hjälp med då den närstående vårdades i hemmet (Jóhannesdóttir et al., 2018; Seamark et 

al., 2014). När olika beslut skulle tas gällande närståendes fortsatta behandling och gällande 

frågan om den närstående skulle bli inlagd eller vara kvar i hemmet, förstod inte anhöriga om 

de var ensamt ansvariga om att fatta besluten eftersom information om detta saknades. 

Anhöriga saknade information gällande vem som stod bakom beslut eller om de kunde få 

hjälp i att fatta besluten (Bollig et al., 2016; Gjerberg et al., 2015).  

En del anhöriga beskrev även brister gällande kommunikationen mellan olika vårdenheter 

och kommunikationen mellan personalen. Anhöriga hade en tanke kring att den moderna 

tekniken skulle göra det möjligt för olika vårdenheter att vara tillräckligt informerade och 

uppdaterade kring patienters tillstånd. Det var emellertid inte alltid fallet vilket förbryllade 

anhöriga som då upplevde att varje ny personal de träffade saknade förståelse för situationen 

de befann sig i (Seamark et al., 2014). Anhöriga upplevde att de saknade information 

gällande patienters tillstånd samt att få förklarat vad de kunde förvänta sig gällande 

förändringar. De saknade även information kring vad som kan ske under processen i livets 

slutskede. Detta bidrog till att anhöriga fick fråga efter information, i vissa fall behövde de 

fråga flera gånger för att få svar. Anhöriga upplevde även att den information de fick inte 

alltid gavs med förståelse över att de inte hade medicinsk kompetens utan informationen 

gavs med sådant språk att de inte förstod informationen alls. En del anhöriga förstod inte 

heller att den närstående var döende då de aldrig hade fått det förklarat för sig (Chan et al., 

2013; Lees et al., 2014; Steinhauser, Voils, Bosworth, & Tulsky, 2015). En anhörig beskrev 

besvikelsen gällande brister inom kommunikationen: “I wished the health care staff could 

have informed me earlier about the deterioration of my mother’s condition, then we could.... 

I felt regret that we were not there [when she passed away]” (Chan et al., 2013, s.1554). 

En del anhöriga upplevde att sjuksköterskor inte lyssnade till dem. De pratade om hur 

sjuksköterskor inte svarade på frågor och hur de ibland avfärdade förslag gällande vården 

med en kylighet. Anhöriga berättade även om hur de i möten med läkare inte blev bemötta 

med en förståelse, då läkaren kunde ifrågasätta behovet av smärtstillande då dessa patienter 

ändå skulle avlida. Sådana situationer beskrev anhöriga som möten där de inte blev lyssnade 

till och att både anhöriga och patienter upplevde ett utökat lidande som följd (Jóhannesdóttir 

et al., 2018; Lees et al., 2014; Lundberg et al., 2013).  
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The whole thing about the experience with me was I didn’t know he was dying, 

so it was very hard. I had been in the room at one point, and the nurse was in 

there, and I would say, “What’s going to happen, how is this going to take place, 

is his fever going to go so up so high that it’s going to kill him, after they take 

him off the antibiotics?” She just listened to me, and she didn’t answer 

(Steinhauser et al., 2015, s.949). 

Beträffande synen på smärtlindring upplevde en del anhöriga att de inte blev lyssnade till och 

att de därmed inte blev delaktiga i vården kring den närstående. Anhöriga upplevde även att 

önskemål gällande hjälpmedel blev ignorerade och anhöriga beskrev detta som ett onödigt 

lidande hos både dem och närstående. Brister i kommunikationen uppstod även när anhöriga 

kände att de inte fick information gällande den närståendes tillstånd. När anhöriga inte blev 

lyssnade till av sjuksköterskor beskrev de det som att deras osäkerhet ökade (Grøthe et al., 

2015; Jóhannesdóttir et al., 2018; Lees et al., 2014; Lundberg et al., 2013). En del anhöriga 

hade inte blivit informerade innan de fick se den avlidnes kropp vilket orsakade ett stort 

lidande hos dem. Anhöriga uttryckte att de saknade att sjuksköterskor hade förberett dem på 

vad de skulle få se, så det inte hade kommit som en chock för dem att se en död kropp 

(Steinhauser et al., 2015). 

När det handlade om att anhöriga behövde välja bland olika enheter eller boenden för 

närstående upplevdes en stor osäkerhet. Anhöriga saknade information kring vilka enheter 

som enbart var avlastning och vilka som agerade som ett permanent boende. Detta kunde lätt 

leda till missförstånd och anhöriga hade önskat att ett möte hade ägt rum där tydlig 

information hade framkommit gällande vad de olika enheterna innebar, samt vad de kunde 

få hjälp med och vad de hade ansvar över själva. Avsaknaden av information bidrog till att 

anhöriga föredrog att läsa sig till informationen, då de upplevde en osäkerhet gentemot 

personalen och den lilla information de gav (Jóhannesdóttir et al., 2018; Lundberg et al., 

2013; Seamark et al., 2014).  

5.2.2 Att uppleva vården som begränsad 

Sjuksköterskor beskrevs som väldigt stressade, en del anhöriga förklarade det även som att 

sjuksköterskor sprang fram och tillbaka på enheten. Detta bidrog till att anhöriga upplevde 

att sjuksköterskor var svåra att nå samt att deras oro ökade (Grøthe et al., 2015; 

Jóhannesdóttir et al., 2018). Anhöriga uttryckte att det var brist på personal vilket bidrog till 

att de kände sig osäkra gällande kvalitén på vården. Bristen på personal bidrog även till att 

anhöriga saknade ömhet och kärlek och istället upplevde en osäkerhet och en begränsad 

vård. De uttryckte att de önskade regelbundna träffar med personal men att det inte var 

möjligt då tillgången av personal var begränsad och antalet vårdplatser för få (Bollig et al., 

2016; Chan et al., 2013). Vid de tillfällen då närstående hade avlidit upplevde anhöriga hur de 

blev jagade ut från enheten och inte gavs tid till att sitta kvar en stund och sörja, vilket gav 

upphov till ett lidande (Lundberg et al., 2013). 

I wish the health care staff could have been more attentive and careful… it was 

difficult because there were too many patients. If there were more staff to care 
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for the patients, relatives would feel better because the patients could receive 

better care (Chan et al., 2013, s.1553). 

Bristen på personal visade sig även i anhörigas avsaknad av kontinuitet, då vården ägde rum i 

hemmet. Ibland kunde det leda till att de sa ifrån hjälp helt och hållet, just för att de upplevde 

en osäkerhet gällande att det var olika personal som kom hem till dem varje dag. Anhöriga 

upplevde det även som att de behövde upprepa sig och förklara var alla saker fanns varje 

gång det kom nya sjuksköterskor. Detta resulterade i att anhöriga upplevde vården som 

begränsande särskilt då det kopplades till att det inte fanns möjlighet att skapa ett förtroende 

till dessa sjuksköterskor, vilket bidrog till en känsla av osäkerhet (Seamark et al., 2014). 

Anhöriga uttryckte hur de ibland fick vänta på att sjuksköterskor skulle komma hem till dem 

för att smärtlindra patienter. Denna väntan beskrevs som fruktansvärd då anhöriga inte 

kunde göra annat än att bevittna patienters lidande (Lees et al., 2014). 

En del anhöriga beskrev hur det saknades personal, detta bidrog till att de upplevde 

atmosfären på vårdinrättningen som skyndsam. Atmosfären medverkade till att anhöriga 

upplevde ett kyligt bemötande från sjuksköterskor, vilket bidrog till att anhörigas ångest och 

osäkerhet ökade (Lees et al., 2014; Lundberg et al., 2013). En del anhöriga beskrev även hur 

de upplevde en osäkerhet gällande om vården utfördes på ett korrekt sätt. De kände sig 

tvingade till att hela tiden försäkra sig om att vården utfördes ordentligt, anhöriga menade 

att detta hade kunnat förhindrats om sjuksköterskor hade varit mer närvarande. De hade då 

kunnat överlåta ansvaret till dessa sjuksköterskor och känt sig trygga i det (Grøthe et al., 

2015). Anhöriga lyfte även fram hur de upplevde brist på mänsklig värme och beröring och 

hur den kontakten istället ersattes med hjälpmedel som till exempel luftmadrass i patienters 

sängar (Lundberg et al., 2013). 

6 DISKUSSION 

Nedan följer metoddiskussion, där diskussion avser val av metod och examensarbetets 

styrkor och svagheter beskrivs. I metoddiskussionen beskrivs även begreppen trovärdighet, 

giltighet och överförbarhet, då dessa är begrepp som bekräftar kvalitativ forskning. I 

resultatdiskussion reflekteras resultatet mot tidigare forskning samt det teoretiska perspektiv 

som valdes. Därefter följer etisk diskussion där reflektion sker gällande examensarbetets 

etiska aspekter. Avsnitten avslutas med en slutsats samt förslag på vidare forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

Trovärdighet innebär, enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012), att examensarbetet 

anses vara sanningsenligt samt att författarna inte påverkas av förförståelsen. Alltså vilka 

erfarenheter och kunskaper författarna har gällande examensarbetets ämne och hur de 

förhåller sig så detta inte påverkar arbetet. Trovärdigheten ska tydligt framkomma i hela 
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arbetet och hur sanningsenligt ett resultat är beskrivs som giltighet. Giltighet innebär enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) att resultatet speglar syftet, att det som har 

undersökts och framkommit i resultatet är det som ämnats undersökas. Polit och Beck (2017) 

beskriver hur överförbarhet innebär att resultatet går att överföra till andra kontext för vidare 

undersökning. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att bedömning av 

överförbarheten främjas då följande faktorer tydligt redogörs för under arbetets 

metodavsnitt: datainsamling, deltagare, urval, dataanalys samt omständigheter som bildar 

studiens sammanhang. 

I examensarbetet har en litteraturstudie enligt Evans (2002) använts, metoden valdes då 

syftet var att beskriva anhörigas upplevelser. Detta ansågs vara rätt metod då en kvalitativ 

metod betraktades som mest lämplig för att ingående beskriva upplevelser. Val av metod 

ansågs öka trovärdigheten kring kvalitén på examensarbetet. Denna metod bidrog till att 

anhörigas upplevelser framkom tydligt i resultatet, dock uppstod funderingar angående hur 

resultatet hade framställts om en annan metod hade valts för examensarbetet. Exempelvis 

hade en litteraturöversikt enligt Friberg (2017c) kunnat användas för att påvisa likheter och 

skillnader inom palliativ vård, ett exempel hade kunnat vara att se hur den palliativa vården 

skiljer sig åt beroende av kontext. Dock anser författarna att valet av metod är relevant 

relaterat till syftet och därav stärks examensarbetets giltighet. 

I examensarbetets inledning framkommer det att författarna innehar en förförståelse 

gällande palliativ vård, dock ur ett undersköterskeperspektiv. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) menar att förförståelsen kan påverka dataanalys samt resultat. Med 

anledning av detta har författarna i analysprocessen formulerat om syftet till en fråga och 

alltid haft det framför sig, detta för att underlätta processen och inte påverkas av 

förförståelsen, detta kan även ses som att examensarbetets trovärdighet ökar. Just för att 

författarna undvikit påverkan av förförståelsen. 

En litteraturstudie enligt Evans (2002) påbörjas med att skapa inklusions- och 

exklusionskriterier för litteratursökningarna. I de exklusionskriterier som fastställdes för 

examensarbetet, uppges det att artiklar som beskriver svårigheter gällande beslutsfattande 

om medicinska åtgärder samt upplevelser av omvårdnad vid specifika sjukdomstillstånd, 

exkluderades i urvalet. Dock har några artiklar inkluderats som beskriver svårigheter 

gällande beslutsfattande, samt artiklar som beskriver specifika sjukdomstillstånd, då dessa 

innehöll upplevelser som ansågs vara relevanta för examensarbetets syfte. Detta var något 

som tydligare hade kunnat beskrivas under metodavsnittet. Då hade det tydligt framgått 

varför dessa artiklar ändå valdes ut till resultatet, vilket i sin tur hade ökat trovärdigheten. I 

examensarbetets litteratursökning har inte någon geografisk begränsning gjorts. Vid närmare 

eftertanke kunde en geografisk begränsning varit att föredra, då den palliativa vården skiljer 

sig åt i olika delar av världen. Den geografiska begränsningen hade kunnat innefatta artiklar 

enbart från Europa, för att gå i linje med hur den palliativa vården bedrivs i Sverige. Dock 

anser författarna att det kan vara en fördel att ha ett brett geografiskt perspektiv, då det i 

Sverige finns människor från olika delar av världen, med olika kulturer och religioner. Detta 

är något som författarna menar att vårdpersonalen ska ta hänsyn till i sitt vårdande, att vårda 

den unika individen oavsett geografiskt ursprung. Därav anser författarna att ett brett 

geografiskt perspektiv är av relevans. 
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Samtliga sökningar i datainsamlingen utfördes gemensamt av författarna till examensarbetet, 

vilket enligt Mårtensson och Fridlund (2017) anses stärka trovärdigheten. Just för att data 

samlades in och analyserades gemensamt anser författarna att trovärdigheten i 

examensarbetet stärks. Vidare framgår det att sökningarna till datainsamlingen utförts i 

databaserna CINAHL Plus och Pubmed, vilket talar för att sökningarna enbart utfördes i 

dessa databaser. Dock utfördes sökningar även i Google Schoolar, för att skapa en överblick 

över befintligt data. Aveyard (2010) belyser att sökandet av artiklar i flera databaser, ökar 

chansen att finna relevanta artiklar som innehar omvårdnadsfokus, vilket stärker 

trovärdigheten. Artiklarna som ligger till grund för examensarbetets resultat, söktes dock 

enbart upp i Cinahl Plus och Pubmed. Därav anses dessa två databaser vara av relevans att 

redovisa, då artiklarna enbart har hämtats därifrån samt att de innehar ett omvårdnadsfokus. 

Därav redovisas inte Google Schoolar som en av databaserna i sökmatrisen, Bilaga A. 

Litteratursökningarna påbörjades i Pubmed och utfördes sedan i CINAHL Plus, många av de 

artiklarna som framkom var dubbletter av redan utvalda artiklar från tidigare sökningar i 

Pubmed, många artiklar visade sig även vara kvantitativa. Författarna valde då att formulera 

om sökorden, samt exkludera artiklar som bland annat beskrev palliativ vård vid specifika 

sjukdomstillstånd som cancer. Detta för att få ett bredare urval med färre dubbletter och fler 

kvalitativa artiklar, samt begränsa sökresultatet. Detta är något som tydligare hade kunnat 

framgå i beskrivningen av urval i examensarbetet, det för att undvika vad Polit och Beck 

(2017) lyfter fram gällande hur kvalitativa arbeten har kritiserats, då de olika stegen i 

analysprocessen kan döljas för läsaren. Detta kan i sin tur leda till att överförbarheten och 

trovärdigheten gällande examensarbetet resultat påverkas.  

Under kvalitetsgranskningen föll en artikel bort då den inriktade sig till 

specialistsjuksköterskor, en fundering uppstod kring bristande trovärdighet, då denna artikel 

bör ha fallit bort redan under första urvalet. Detta hade kunnat undvikas om författarna hade 

fokuserat på allmänsjuksköterskor under första urvalet och inte enbart haft fokus på 

examensarbetets syfte beträffande anhörigas upplevelser. Evans (2002) belyser vikten av att 

författarna har fokus på syftet genom hela processen, vilket kan vara en bidragande faktor till 

att fokus kring att examensarbetet ska inrikta sig till allmänsjuksköterskor frångicks. Den 

gemensamma kvalitetsgranskningen anser författarna dock ha bidragit till en ökad 

trovärdighet i examensarbetet, vilket kan relateras till Mårtensson och Fridlund (2017) som 

menar att trovärdigheten stärks av gemensam granskning och samsyn i granskade artiklar. 

Även Aveyard (2010) belyser kvalitetsgranskningen som en viktig faktor, för att öka just 

trovärdigheten i arbetet. I kvalitetsgranskningen var det endast två artiklar som innehöll ett 

etiskt resonemang, dock har artiklar som innehöll intervjuer genomgått etisk prövning vilket 

enligt Codex (2018) krävs, då risk finns att deltagare kan komma till skada under 

forskningsprocessen. Därav har författarna valt att inkludera dessa då en etisk prövning har 

utförts. Författarna anser att artiklarnas vetenskapliga kvalité upprätthålls på grund av detta.  

Svårigheter som uppkom under analysprocessen var att beskriva anhörigas upplevelser, utan 

att göra tolkningar av anhörigas subjektiva beskrivning och därmed påverka examensarbetets 

trovärdighet. Denna svårighet anser författarna kan vara en nackdel med vald metod. Med 

anledning av detta lästes nyckelfynden i artiklarna flertalet gånger, just för att försäkras om 

att en objektiv syn vidhölls och att trovärdigheten upprätthölls i arbetet. Genom att 

nyckelfynden lästes flertalet gånger bidrog det till en ökad förståelse för beskrivna fenomen, 
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detta kan även bidra till en ökad överförbarhet. Nyckelfynden plockades ut efter en 

gemensam diskussion kring om de verkligen svarade på examensarbetets syfte. Detta anser 

författarna ökar giltigheten och trovärdigheten i arbetet, då det kan jämföras med Lundman 

och Hällgren Graneheim (2012) som menar att giltigheten stärks, då resultatet är 

sanningsenligt. I analysprocessen skapades subteman innan teman, då subteman tydligare 

framkom. Under skapandet av teman och subteman uppkom även svårigheter med att finna 

övergripande rubriker som tydligt beskrev dess innehåll, rubrikerna ändrades därför flertalet 

gånger. Författarna relaterar detta till att tidigare erfarenhet av utformning av 

examensarbete saknas. Detta bidrog i sin tur till att författarna insåg att de hade kunnat delat 

upp nyckelfynden på ett mer tydligt sätt från början för att underlätta skapandet av teman 

och subteman. Färgkodning och uppdelningen av olika nyckelfynd på papperslappar var 

tidskrävande, men gav möjlighet att tydliggöra referenshanteringen när nyckelfynden skulle 

sammanställas till en ny helhet. De olika delarna i examensarbetet har framställts 

gemensamt och detta anser författarna ökar arbetets trovärdighet.  

6.2 Resultatdiskussion 

Examensarbetet hade syftet att beskriva anhörigas upplevelser av palliativ vård när 

närstående befinner sig i livets slutskede. I resultatet framkom det hur tydlig information, 

tillgänglighet och sjuksköterskors empatiska förmåga bidrog till hur anhöriga upplevde ett 

lindrat lidande i den palliativa vården. Det framkom även hur brister i kommunikationen och 

en begränsad vård bidrog till ett utökat lidande hos anhöriga. I resultatet har det tydligt 

framkommit hur anhöriga har upplevt den palliativa vården, därav anser författarna att syftet 

på ett tydligt sätt blivit besvarat. I resultatet framställs citat utifrån intervjuer i 

originalartiklarna, enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) anses detta bekräfta 

examensarbetets giltighet. 

I resultatet framkom det hur anhöriga upplevde en tydlig information gällande vart de kunde 

vända sig vid eventuella frågor samt gällande förändringar i patienters tillstånd. Den tydliga 

informationen de mottog bidrog till att deras känslor av oro och ångest lättade och de 

uppskattade särskilt informationen när den var rak och ärlig. Informationen förberedde dem 

även på vad som skulle ske vilket gav dem en känsla av säkerhet och trygghet. Detta kan 

relateras till tidigare forskning som beskriver hur sjuksköterskor menar att deras uppgift är 

att förtydliga och förklara den information som anhöriga fått av läkare, detta för att försäkra 

sig om att anhöriga har förstått den information som har givits till dem (Caswell et al. 2015). 

Att sjuksköterskor har förståelse för vikten av att de förtydligar information för anhöriga kan, 

enligt författarna, bidra till att anhörigas lidande lindras. Detta stärks även av Morse som 

belyser vikten av att sjuksköterskor har kunskap om lidandets olika faser, detta för att kunna 

bemöta anhöriga på rätt sätt. Denna kunskap kan underlätta för de anhöriga att uthärda sitt 

lidande och ta sig igenom det (Morse, 2001). Detta kan relateras till resultatet när anhöriga 

får en tydlig information och hur det kan bidra till att de upplever att de har kontroll över 

situationen vilket även det kan underlätta deras lidande och hur de uthärdar det.  

Statens offentliga utredning (SOU 2001:6) framställer hur sjuksköterskor ska ge information 

till anhöriga i en lugn miljö och respektera att tid kan behövas för att anhöriga ska kunna 
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förstå och ta till sig informationen. Att tid ges till anhöriga är av stor vikt då Morse (2001) 

första fas av lidande kan innebära att den anhöriga stänger ute och blockerar information 

som ges, detta för att uthärda lidandet. I enlighet med Patientlagen (SFS 2014:821) och 

Statens offentliga utredning (SOU 2001:6) ska sjuksköterskor försäkra sig om att 

informationen har tagits emot och förståtts av anhöriga, vilket författarna anser viktigt att 

försäkra sig om då den anhörige kan befinna sig i lidandets första fas och därav inte tar in 

informationen som ges. Dock framkommer det i tidigare forskning hur sjuksköterskor 

beskriver att anhöriga motsätter sig palliativ vård och därför anser sjuksköterskor att 

anhöriga ibland hindrar vården och förlänger lidandet hos patienter (Francois et al. 2017, 

Karlsson et al. 2013). Detta kan jämföras med resultatet när anhöriga saknar tillräcklig 

information och därför saknar förståelse kring allvaret i patienters tillstånd och deras behov 

av palliativ vård. Att anhöriga agerar på detta vis kan även relateras till vad Morse beskriver 

som att den lidande människan kan vara avstängd. Detta innebär att den anhöriga blockerar 

det som orsakar lidande för att uthärda lidandet (Morse, 2001). Enligt författarna kan detta 

då ses som en bakomliggande orsak till att anhöriga motsätter sig palliativ vård, just för att 

de inte vill ta in och förstå allvaret i patienters tillstånd. Detta kan då jämföras med hur 

sjuksköterskor i tidigare forskning upplever anhöriga som ett hinder i den palliativa vården 

(Francois et al. 2017, Karlsson et al. 2013).   

I resultatet beskriver anhöriga hur sjuksköterskor bemötte dem med kärlek och empati vilket 

lindrade deras lidande. Anhörigas oro och osäkerhet minskade och de kände en ökad 

trygghet på grund av det kärleksfulla bemötande och stöd de mottog. Att de anhöriga sågs 

som unika individer och upplevde ett genuint medlidande var även det något som lindrade 

deras lidande. Den andra fasen av lidande enligt Morse (2001) innebär att anhöriga pendlar 

mellan olika känslor och mellan att släppa fram och hålla tillbaka dessa. Känslorna kan 

pendla mellan ilska och sorg och detta kan relateras till hur sjuksköterskor i tidigare 

forskning beskriver hur anhöriga kan ha ett hotfullt beteende gentemot dem. Detta beteende 

kan leda till att sjuksköterskor upplever hur de får en avsaknad av empati för anhöriga 

(Beckstrand et al. 2018). Författarna anser att sjuksköterskor som har en förståelse för den 

andra fasen av lidande och hur denna kan ge uttryck av ilska och aggression, kan bibehålla en 

empatisk inställning till anhöriga. Att ha en förståelse för att lidandet kan visa sig på olika 

sätt kan göra att sjuksköterskor förstår att ilskan den anhörige uttrycker beror på ett 

underliggande lidande. I resultatet beskriver anhöriga hur de upplever att sjuksköterskor 

bemöter dem med empati och kärlek, detta menar författarna kan bero på att sjuksköterskor 

har en förståelse för lidandets faser och bemöter anhöriga med hänsyn till detta. Anhöriga 

lyfter fram att de blir bemötta som enskilda individer vilket författarna relaterar till att 

sjuksköterskor ser anhöriga i deras lidande. Enligt Morse kan sjuksköterskor använda sig av 

olika strategier för att hjälpa anhöriga att ta sig igenom lidandet. Dessa strategier kan vara 

små tecken på empati som ögonkontakt och tröstande ord (Morse, 2001). Att möta den 

lidande människan, menar författarna, kan kräva att sjuksköterskor har ett mod att våga 

bemöta anhöriga i sitt lidande. Detta kan relateras till tidigare forskning där sjuksköterskor 

anser att mod är en egenskap de bör ha inom palliativ vård (Karlsson et al. 2013). Författarna 

anser då att ett mod att våga bemöta människor i sitt lidande kan hjälpa dem till att försonas 

med sitt lidande och ta sig igenom det.  
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Anhöriga har i resultatet beskrivit hur de upplevde att vården var tillgänglig. De uppskattade 

hur sjuksköterskor fanns tillgängliga för att avlösa dem i hemmet samt att de fanns tillhands 

för att svara på frågor. Anhöriga har även uttryckt en uppskattning gällande kontinuiteten 

vilket bidrog till att de kunde skapa en mer personlig relation till sjuksköterskan, detta bidrog 

i sin tur till att anhöriga upplevde en ökad trygghet och att deras lidande lindrades. 

Anhörigas upplevelser av vården kan jämföras med vad Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) belyser gällande att vården ska vara tillgänglig för att bidra till en ökad trygghet och 

kontinuitet. Att anhöriga beskriver vården som tillgänglig anser författarna då visar att 

vården bedrivs i enlighet med lagen. ICN’s etiska kod beskriver hur sjuksköterskor har ett 

ansvar i att ge stöd till anhöriga oavsett vart vården bedrivs (International council of nurses, 

2012). Detta kan relateras till vad anhöriga beskriver i resultatet som visar att sjuksköterskor 

tog sitt ansvar gällande att ge stöd. Detta då anhöriga beskrev hur de blev avlösta i hemmet, 

samt att vården fortfarande var tillgänglig för dem och agerade som stöd även när deras 

närstående hade avlidit. Det kan ske att den anhöriga inte kommer till den tredje fasen av 

lidande som Morse (2001) beskriver, där anhöriga släpper fram sina känslor och har ett 

behov av att få uttrycka sina känslor, förrän närstående har avlidit. Författarna anser därför 

att det är viktigt att vården finns tillgänglig även efter närståendes död, för att ge stöd och 

lyssna till anhöriga och låta dem få ge uttryck för sin sorg och sina känslor. Detta kan 

jämföras med vad som framkommer i resultatet gällande att vården fanns tillgänglig även då 

för anhöriga, vilket författarna då ser som att vården bidrar till att lindra lidandet för 

anhöriga. I tidigare forskning framkommer det hur sjuksköterskor ofta får agera som ett stöd 

för anhöriga efter att de har mottagit information från läkare (Caswell et al. 2015). Detta, 

menar författarna, kräver att sjuksköterskor är tillgängliga och finns närvarande för de 

anhöriga, detta för att kunna agera som ett stöd och lindra deras lidande. Sjuksköterskor i 

tidigare forskning menar även att en god vård endast är möjlig då de samarbetar med 

anhöriga och att de görs delaktiga i vården kring patienter (Namasivayam et al. 2014). Detta 

kan jämföras med resultatet som visar att anhörigas upplevelser av en tillgänglig vård då 

även kan relateras till att den palliativa vården var av god kvalité, just för att vården var 

tillgänglig.  

I resultatet lyfter anhöriga fram hur de har upplevt att det fanns brister i kommunikationen, 

vilket bidrog till ett utökat lidande för dem. Anhöriga saknade information och visste inte 

vart de skulle vända sig vid frågor och funderingar, vilket bidrog till en stor osäkerhet.  

Anhöriga upplevde även att informationen inte anpassades för dem och att en del av dem inte 

ens hade förstått att deras närstående var döende. Detta kan relateras till Morse första fas av 

lidande, vilket innebär att den lidande kan befinna sig i ett stadie där information stängs ute 

och inte tas in, detta för att undvika att bryta ihop (Morse, 2001). Författarna menar att en 

del anhöriga kan ha fått information gällande närståendes tillstånd men kanske befann sig i 

den första fasen av lidande och därför inte tog till sig av informationen. Enligt författarna 

skulle detta kunna förebyggas om sjuksköterskor agerar enligt Patientlagen (SFS 2014:821) 

som betonar att sjuksköterskor ska försäkra sig om att informationen som ges har nått fram 

och förståtts av anhöriga. Att anhöriga saknade information och förståelse kan ha sin 

förklaring i att sjuksköterskor i tidigare forskning upplevde döden som skrämmande och 

även upplevde svårigheter i att samtala om döden. Detta uttrycktes särskilt av de 

sjuksköterskor som saknade erfarenhet av palliativ vård (Croxon et al. 2018). En orsak till att 
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anhöriga upplever brister i kommunikationen kan, enligt författarna, även vara att 

sjuksköterskor själva befinner sig i någon form av lidande och upplever svårigheter i att då 

bemöta anhöriga. Detta kan skildras i vad tidigare forskning belyser angående hur en del 

sjuksköterskor upplever svårigheter att hantera sina egna känslor samtidigt som de ska 

känna ett medlidande gentemot anhöriga. Sjuksköterskor menar att de inte vill känna med de 

anhöriga för mycket och då riskera att själva utsättas för ett lidande. Samtidigt vill de heller 

inte ta för stort avstånd och på så vis riskera att bli känslokalla och sakna medlidande 

(Canzona et al. 2018). Att sjuksköterskor skyddar sig själva från att uppleva ett lidande kan, 

enligt författarna, kanske vara en bidragande faktor till att anhörigas lidande utökas.  

Anhöriga upplevde vården som otillgänglig och de upplevde att tillgången på personal var 

begränsad. I resultatet framkommer det att anhöriga upplevde en stress bland personal och 

att de inte gavs tid till att sitta med närstående, vilket utökade deras lidande. Anhöriga 

upplevde även att de fick vänta långa stunder på att få hjälp då den palliativa vården bedrevs 

i hemmet. Upplevelsen av otillgänglig vård kunde även visa sig i bristande kontinuitet, vilket i 

vissa fall bidrog till att anhöriga sa ifrån hjälpen då de upplevde en osäkerhet när de alltid 

fick träffa ny personal. Detta kan jämföras med tidigare forskning där sjuksköterskor 

framhäver att det ofta förekommer många olika vårdgivare kring patienter. Sjuksköterskor 

menar att de arbetar för att detta inte ska påverka patienter och anhöriga negativt (Törnqvist 

et al. 2013). Detta, menar författarna, kan ses som att sjuksköterskor är medvetna om de 

brister anhöriga beskriver. Kanske kan det vara så att vården innehåller brister gällande 

personalstyrka och kontinuitet och att detta är något som sjuksköterskor försöker arbeta 

emot. Särskilt att de ser till patienters och anhörigas bästa och försöker förhindra att dessa 

brister ska påverka dem. Dock pekar resultatet på att bristerna inom vården påverkar 

anhöriga och även utökar deras lidande. Detta, menar författarna, kan då ses som att 

sjuksköterskor misslyckas i sin roll att lindra lidande, vilket kan relateras till WHO (2011) 

som belyser detta som en central del inom den palliativa vården, att sjuksköterskor ska lindra 

lidande för patienter och anhöriga. Att sjuksköterskor upplevs som otillgängliga kan jämföras 

med vad tidigare forskning lyfter fram gällande hur sjuksköterskor ibland inte gavs utrymme 

av läkarna på grund av de inte betraktas som en jämlik partner (Verschuur et al. 2014, 

Canzona et al. 2018). En annan bidragande faktor till att vården upplevdes som otillgänglig 

kan vara att nyexaminerade sjuksköterskor i tidigare forskning beskriver hur de upplever den 

palliativa vården som mer krävande och utmanande än de hade förväntat sig. Nyexaminerade 

sjuksköterskor upplever bemötandet inom palliativ vård som en stor svårighet (Croxon et al. 

2018). Detta, anser författarna, kan eventuellt bidra till att de undviker samtal med anhöriga 

och därav upplever anhöriga vården som otillgänglig. Detta, menar författarna, hade kunnat 

undvikas om nyexaminerade sjuksköterskor hade fått stöd av erfarna kollegor då dem i 

tidigare forskning menar att det krävs erfarenhet för att kunna ha svåra samtal med anhöriga 

(Croxon et al. 2018).  
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6.3 Etisk diskussion 

I examensarbetet har författarna under processens gång alltid haft arbetets syfte framför sig. 

Detta för att säkerställa att det som undersöks är relevant för det som ämnats undersökas. I 

analysprocessen har författarna ständigt återgått till originalartiklarna för att försäkra sig om 

att egna tolkningar och påverkan av förförståelse inte förekommit under analysens förlopp. 

Detta i enighet med vad Polit och Beck (2017) beskriver om hur författarna ska förhålla sig 

etiskt genom att inte förfalska innehållet och inte plagiera data i arbetet. Under analysen av 

nyckelfynd har därför författarna valt att färgkoda originalartiklarna, detta för att underlätta 

att källan refereras till på ett tydligt sätt. Författarna har även noggrant dokumenterat 

analysprocessen detta med hänsyn till Polit och Becks (2017) beskrivning gällande kvalitativa 

arbeten och hur analysprocessen lätt kan döljas för läsaren. De delar i analysprocessen som 

författarna ansåg som otydliga har sedan diskuterats och lyfts fram, detta för att inte 

undanhålla delar av processen för läsaren. Evans (2002) beskrivande syntes innebär att 

författarna ska förhålla sig textnära till ursprungskällan. Därav har författarna valt att 

använda sig av citat i arbetet för att styrka trovärdigheten samt för att förhålla sig hederligt 

gentemot ursprungsartiklarna. Citat har även använts för att tydliggöra kontentan av 

beskrivna upplevelser.  

7 SLUTSATS 

Examensarbetets syfte har varit att beskriva anhörigas upplevelser av palliativ vård när 

närstående befinner sig i livets slutskede. Resultatet visar att anhöriga upplever ett lindrat 

lidande när de får tydlig information samt när de har hjälp nära till hands och mottar ett 

kärleksfullt bemötande. Resultatet visar även att anhöriga upplever ett utökat lidande när 

vården är begränsad samt när de upplever brister gällande kommunikationen. 

Tidigare forskning tillhandahåller information om hur även sjuksköterskor har upplevt 

brister inom den palliativa vården. De upplevde bland annat att det fanns brister i 

utbildningen till allmänsjuksköterskor och hur detta var en bidragande faktor till att de 

upplevde svårigheter med att bemöta anhöriga i den palliativa vården. De brister anhöriga 

uttrycker inom den palliativa vården samt de brister som framkommer i tidigare forskning 

påvisar ett behov av ökad kunskap för sjuksköterskor gällande bemötande under livets 

slutskede. En ökad förståelse för hur anhöriga upplever den palliativa vården kan bidra till 

att de blir mer delaktiga i vården samt upplever ett lindrat lidande. De aspekter som bidrog 

till ett lindrat lidande hos de anhöriga talar för att den palliativa vården på många håll är god 

samt att sjuksköterskor har förmågan att bemöta anhöriga och lindra deras lidande under 

livets slutskede. 
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7.1 Förslag till vidare forskning 

Ett område som hade varit intressant att studera vidare hade varit att undersöka i vilken 

utsträckning kommunikation studeras under utbildningen till allmänsjuksköterskor, specifikt 

gällande palliativ vård. Detta för att undersöka var eventuella brister uppstår. Ett annat 

område som hade varit av intresse att undersöka är varför den palliativa vården skiljer sig åt 

beroende av kontext, samt om riktlinjerna ser annorlunda ut beroende på var den palliativa 

vården bedrivs. 
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önskningar som en börda. Anhöriga 
uttryckte en osäkerhet gällande om de 
verkligen var medvetna om patientens 
önskningar hur livets slutskede skulle 
vara. Dock var det många av de 
anhöriga som var vana att gå in och ta 
över beslutsfattandet, trots att detta 
upplevdes som en börda. 

8/9 poäng, Hög 
vetenskaplig kvalité 

3. Centeno C, 
Arantzamendi M, 
Rodríguez B, & 
Tavares M 

Journal of 
palliative care 
(2010)  
Spanien 

Letters from relatives: a 
source of information 
providing rich insight into 
the experience of the 
family in palliative care. 

Förstå orsakerna bakom 
tacksamheten anhöriga 
uttryckt till palliativa 
enheter via brev. 

Design: Kvalitativ design där 
information samlats via brev skrivna av 
anhöriga. 
Dataanalys: Breven lästes samt 
diskuterades i grupp, flertal gånger. 
Olika kategorier skapades. Analysen 
genomfördes av tre olika professioner; 
en läkare, en sjuksköterska samt en 
omvårdnadsprofessor. Analysen 
genomfördes individuellt för att sedan 
diskuteras gemensamt.  

Anhöriga uttryckte en tacksamhet till 
personalen gällande en human attityd, 
professionalitet och emotionella stöd 
till närstående. Anhöriga menade även 
att det är en skillnad på palliativa 
enheter kontra andra vårdenheter. I de 
flesta breven framkom det hur 
anhöriga uttryckte en uppskattning 
gällande hur vårdpersonalen vårdade 
deras närstående. Ord som användes 
för att belysa detta var lättnad, tröst 
och rofylldhet. Anhöriga uttryckte även 
i breven hur de önskade lycka och 
välgång gentemot vårdpersonalen. 

7/9 poäng, Hög 
vetenskaplig kvalité. 
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4.  

 

Chan, H. L., Lee, L. 
H., & Chan, C. H. 

Supportive Care 
In Cancer  
(2013) 
Kina 

The perceptions and 
experiences of nurses and 
bereaved families 
towards bereavement 
care in an oncology unit. 

Syftet är att undersöka 
erfarenheter av palliativ 
vård bland sjuksköterskor 
och anhöriga. 

Design: Kvalitativa djupgående 
intervjuer. 

Dataanalys: Transkriberade intervjuer 
analyserades med en kvalitativ 
innehållsanalys där transkribtionerna 
lästes flertal gånger för att ge en ökad 
förståelse för uttalade upplevelser. 
Utefter detta identifierades kategorier. 

Tre teman uppstod utifrån anhöriga: få 
information - där anhöriga uttryckte att 
de ville bli informerade gällande alla 
aspekter i vårdandet, få stöd - vilket 
anhöriga ansåg vara den viktigaste 
delen inom palliativ vård, att vara med 
patienten under livets slutskede - 
anhöriga beskrev vikten av att ha 
flexibla besöktstider för att underlätta 
för dem att vara med patienten under 
livets slut. 

8/9 poäng, Hög 
vetenskaplig kvalité 

5. Gjerberg, E., 
Lillemoen, L., 
Førde, R., & 
Pedersen, R. 

BMC Geriatrics 
(2015)  
Norge 

End-of-life care 
communications and 
shared decision-making in 
Norwegian nursing 
homes - experiences and 
perspectives of patients 
and relatives 

Utforska 
vårdpatienternas och 
närmaste familjens 
erfarenheter och 
perspektiv på 
livscykelsamtal, 
information och delat 
beslutsfattande 

Design: Kvalitativ och explorativ. Sju 
fokusgrupps intervjuer med 33 
anhöriga och 35 intervjuer med 
patienter. Dataanalys: Materialet 
analyserade med en ”bricolage” -
strategi. Transkribtionerna lästes 
igenom flertal gånger. Till en början 
genomfördes naiv läsning för att sedan 
mer djupgående läsa intervjuerna. 
Efter diskussioner enades författarna 
om gemensamma kategorier som 
framkommit från intervjuerna. 

Anhöriga uttryckte hur de saknade ett 
samtal med patienten om vad deras 
önskningar i livets slutskede var. De 
flesta anhöriga var nöjda med 
informationen de mottagit från 
vårdpersonalen. Dock ansåg en del 
anhöriga att de ville få mer information 
gällande förväntningar i patientens 
tillstånd. Anhöriga uttryckte även att 
de ville vara delaktiga i beslutsfattande 
men att de inte ville ha det slutgiltiga 
ansvaret.  

8/9 poäng, Hög 
vetenskaplig kvalité 

6. 

 

Grøthe, Å., Biong, 
Stian., & Grov, 
E.K.,  

Palliative and 
Supportive Care 
(2015) 
Norge 

Acting with dedication 
and expertise: Relatives' 
experience of nurses' 
provision of care in a 
palliative unit 

belysa och tolka 
släktingarnas levda 
erfarenheter av 
vårdpersonalens vård på 
en palliativ avdelning. 

 

Design: En fenomenologisk / 
hermeneutisk design. Dataanalys: 
genomfördes i tre steg: naiv läsning, 
strukturanalys och omfattande 
förståelse, inklusive författarnas 
yrkeserfarenheter och teoretiska 
bakgrund. Sex subteman och tre teman 
skapades. 

Anhöriga till cancerpatienter beskriver 
aspekter som är avgörande under 
närståendes vistelse på palliativ 
avdelning. Dessa aspekter är tid och 
existens, familjedynamik och vård 
justerat till situationen. Anhöriga 
uttryckte även hur de ville ses av 
sjuksköterskor. Anhöriga belyste även 
hur de var medvetna om vad 
sjuksköterskor gjorde och inte för 
patienten. 

8/9 poäng, Hög 
vetenskaplig kvalité 
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7. Holdsworth, L. M. Palliative 
Medicine  
(2015) 
Storbritannien 

Bereaved carers’ 
accounts of the end of life 
and the role of care 
providers in a ‘good 
death’: A qualitative 
study 

Att beskriva erfarenheter 
av palliativ vård utifrån 
anhörigas synvinkel med 
hänvisning till vårdgivares 
betydelse av hur denna 
erfarenhet formas. 

Design: Kvalitativa djupgående 
intervjuer. Dataanalys: Analysering 
med hjälp av QSR International’s Nvivo 
10  programmet samt av rammetoden 
18 där fem steg utförs: förtrogenhet, 
identifiering av tematisk ram, 
indexering, kartläggning och tolkning. 
Efter separat analys genomfördes en 
gemensam analys av författarna, för 
att säkerställa identifierade upplevelser 
och teman. 

Teman som framkom var: Socialt 
engagemang - där anhöriga ville ges 
möjlighet till ett socialt liv trots vård av 
närstående. Vårdgivares egenskaper - 
där anhöriga ville skapa en trygg 
relation till sjuksköterskan. 
Vårdgivarens förmåga - anhöriga ville 
känna sig trygga i att de kunde 
tillgodose patientens behov. 
Förberedelse och medvetenhet - 
anhöriga ville vara väl förberedda inför 
döden och vad som kommer att 
inträffa. Kontroll över den döende 
kroppen - anhöriga ville att patienten 
var tillräckligt smärtlindrad men 
samtidigt kunna kommunicera. Stöd 
efter döendet - anhöriga ville ha 
tillgång till stöd efter att döden hade 
inträffat. 

7/9 poäng, Hög 
vetenskaplig kvalité 

8. Jack, B., O’Brien, 
M., Scrutton, J., 
Baldry, C., & 
Groves, K. 

Journal of 
Clinical Nursing 
(2015) 
Storbritannien 

Supporting family carers 
providing end-of-life 
home care: a qualitative 
study on the impact of a 
hospice at home service 

Undersöka anhörigas 
erfarenheter av palliativ 
vård i hemmet 

 

Design: Kvalitativa inspelade intervjuer. 
Dataanalys: Intervjuerna 
transkriberades noggrant och lästes 
flertal gånger, en temaprocess antogs 
med ett antal etapper för att 
systematiskt organisera, reducera, 
förfina och slutligen analysera data. 
Detta för att skapa en djupare 
förståelse. Utefter detta skapades 
teman som även de analyserades för 
att försäkra att alla delar av 
intervjuerna presenterades. 

Anhöriga beskrev den palliativa vården 
i hemmet som positiv. Vårdpersonalen 
som kom hem till dem uppskattades 
och anhöriga upplevde en trygghet och 
att det gav ett stöd till dom att kunna 
upprätthålla ett normalt liv. Anhöriga 
uppskattade vårdpersonalens närvaro 
och upplevde att närstående var i goda 
händer. Att vårdpersonalen avlöste 
dem i hemmet gjorde att anhöriga 
upplevde att de kunde ha ett 
fungerande socialt liv. 

8/9 poäng, Hög 
vetenskaplig kvalité 
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9.  Jóhannesdóttir, 
S., & 
Hjörleifsdóttir, E. 

International 
journal of 
Palliative 
nursing 
(2018) 
Island 

Communication is more 
than just a conversation: 
family members’ 
satisfaction with end-of-
life care. 

Att undersöka anhörigas 
erfarenheter av 
kommunikation med 
vårdpersonal under 
palliativ vård. Belysa vad 
som uppfattas som god 
kommunikation kontra 
negativ. 

Design: Kvalitativ metod med semi-
strukturerade intervjuer. 

Dataanalys: Transkriberade intervjuer 
som lästes flertal gånger för att skapa 
en djupare förståelse. Analysen gjordes 
enligt Bengtsson (2016) genom fyra 
steg. Dessa fyra steg är 
dekontextualisering, 
rekontextualisering, kategorisering och 
sammanställning.  

Anhöriga uttryckte att kommunikation 
var mer än bara en konversation. God 
kommunikation är en faktor för att 
anhöriga ska uppleva en god kvalité i 
den palliativa vården. Betydelsen av 
personliga relationer, respekt och 
känslor av säkerhet i miljön var absolut 
nödvändigt för anhöriga. Det framkom 
även att om detta inte var närvarande 
skulle det kunna skapa ett bestående 
misstroende gällande vården samt 
bidra till upplevelser av förvirring, 
ångest och rädsla. 

8/9 poäng, Hög 
vetenskaplig kvalité. 

10. Lees, C., Mayland, 
C., West, A., & 
Germaine, A. 

 

International 
journal of 
Palliative 
nursing.  
(2014) 
Storbritannien  

Quality of end-of-life care 
for those who die at 
home: views and 
experiences of bereaved 
relatives and carers 

 

Att med hjälp av ett 
frågeformulär, speciellt 
framtaget för att 
utvärdera vård i livets 
slutskede, beskriva 
anhörigas upplevelser av 
palliativ vård och död i 
hemmet. 

Design: Kvalitativ del av en mixed 
method studie med hjälp av ett 
frågeformulär. 

Dataanalys: Narrativ data från 
frågeformulären analyserades med 
hjälp av ramanalys. Analysen 
utvidgades till att identifiera nyckelord 
och teman. Forskargruppen 
genomförde analysen gemensamt via 
regelbundna möten.  

Fyra teman med tillhörande subteman 
tog form och varje tema innehöll både 
negativa och positiva aspekter gällande 
vården och bemötandet. Dessa teman 
var: Kontinuitet i vårdandet - när 
vården anpassades efter anhörigas 
önskemål upplevdes detta som positivt 
för anhöriga. Kompetens - när anhöriga 
upplevde vårdpersonalen som 
kompetens bidrog detta till en trygghet 
för dem. Medlidande - när 
vårdpersonalen bemötte anhöriga med 
ett medlidande och en empati 
upplevde anhöriga det som en positiv 
aspekt i den palliativa vården. Att 
vårdpersonalen var empatisk uttrycktes 
även av anhöriga som den viktigaste 
delen i livets slutskede. 

8/9 poäng, Hög 
vetenskaplig kvalité 
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11. Lundberg, T., 
Olsson, M., & 
Fürst, C-J 

International 
journal of 
palliative 
nursing  
(2013)  
Sverige 

The perspectives of 
bereaved family 
members on their 
experiences of support in 
palliative care 

Syftet är att undersöka 
det stöd som anhöriga 
upplever vid palliativ vård 
samt de känslor de 
associerar med detta. 

Design: Kvalitativa intervjuer. 

Dataanalys: Transkriberade intervjuer 
analyserades med en induktiv ansats. 
Intervjuerna lästes igenom flertal 
gånger och en öppen kodning 
användes för att kondensera texten. 
Analysen genomfördes först 
individuellt sedan gemensamt av 
författarna. 

 Fem kategorier gällande stöd 
framkom: Information - där anhöriga 
uppskattade rak och ärlig information 
som inte lämnade några frågetecken, 
stödjande möten - där anhöriga 
upplevde att de och närstående var i 
goda händer, professionellt fokus - när 
anhöriga upplevde att vårdpersonalen 
arbetade med en hängivelse upplevde 
de en känsla av värdighet, en stödjande 
miljö - där olika aspekter gällande 
miljön beskrevs som positiv för 
anhöriga, samt stöd gällande förlust av 
anhörig - anhöriga upplevde detta som 
ett separat kapitel av deras upplevelser 
och att detta stöd bidrog till att de 
kunde känna att de inte gjort något fel 
under vården av närstående. 

8/9 poäng, Hög 
vetenskaplig kvalité 

12. Seamark, D., 
Blake, S., 
Brearley, S., 
Milligan, C., 
Thomas, C., 
Turner, M., & 
Payne, S 

British journal 
of general 
practice  
(2014) 
Storbritannien 

Dying at home: a 
qualitative study of family 
carers’ views of support 
provided by GPs 
community staff 

Belysa anhörigas stöd 
från samhället som 
gjorde det möjligt att 
vårda palliativt i hemmet. 

Design: Semistrukturerade intervjuer 
med anhöriga till palliativa patienter. 

Dataanalys: En tematisk analys där 
likheter och skillnader identifierades. 
Processen genomfördes med konstant 
jämförelse så de identifierade 
upplevelserna var konstanta genom 
hela analysprocessen. 

Anhöriga hade låga förväntningar på 
att få kontinuerlig information samt att 
denna information skulle överföras 
mellan olika vårdinstanser. Kontinuitet 
visade sig inge trygghet hos anhöriga. 
Anhöriga beskrev hur de ville ha en 
kontinuitet av personal men att detta 
inte alltid var fallet. Anhöriga uttryckte 
även en önskan av kontinuerlig 
information och hur detta kom som en 
positiv överraskning för dem, när 
personalen var ordentligt uppdaterade 
gällande närståendes tillstånd. När 
vården fanns tillgänglig både under 
kontorstider men även under jourtider, 
upplevdes detta som en positiv aspekt 
av anhöriga. 

7/9 poäng, Hög 
vetenskaplig kvalité 
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13. Steinhauser, K., 
Voils, C., 
Bosworth, H., & 
Tulsky, J. 

Palliative and 
Supportive Care 
(2015)  
USA 

What constitutes quality 
of family experience at 
the end of life? 
Perspectives from family 
members of patients who 
died in the hospital 

Att undersöka vilka 
egenskaper anhöriga 
uppskattar i den palliativa 
vården. 

Design: Två fokusgrupper som styrdes 
av semistrukturerade intervjuer. 

Dataanalys: En innehållsanalys med 
öppna och axiella kodningstekniker 
användes. Med den öppna kodningen 
identifierades återkommande teman 
gällande uppelvelser. Den axiella 
kodningen användes sedan för att 
ytterligare identifiera teman med 
likanande beskrivna upplevelser. 

Viktiga egenskaper som anhöriga 
uttryckte var: vikten av stöd gällande 
kriser, förberedelser inför döden samt 
stöd efter döden ägt rum. Att ha en 
god kommunikation och skapa en god 
relation mellan anhöriga och 
vårdpersonal ansågs också vara viktiga 
egenskaper. Anhöriga beskrev även 
vikten av att få spendera tid med 
närstående under livets slutskede. 
Anhöriga uttryckte även hur de ville bli 
informerade gällande symtom samt att 
de ville ha tydliga mål med vårdandet. 

8/9 poäng, Hög 
vetenskaplig kvalité 
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