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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Palliativ vård i livets slutskede avser sista tiden i patientens liv och utgår från ett 

helhetsperspektiv där såväl fysiska, psykiska som existentiella behov ska tillgodoses. 

Sjuksköterskor upplever att vården i livets slutskede kan vara utmanande och komplex där 

svårigheter relaterat till att bemöta patienters och närståendes behov framhålls. Patienter 

som vårdas i livets slut upplever ett behov av att finna mening genom existentiella samtal 

samt vara delaktiga i beslutsfattande processer gällande den erhållna vården. Syfte: Att 

beskriva närståendes upplevelser i samband med vård i livets slutskede. Metod: En 

systematisk litteraturstudie. Totalt har tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod 

analyserats. Resultat: I resultat framkom att närstående har en önskan av att delaktiggöras i 

patientens vård genom att erhålla kontinuerlig information. Närstående upplevde 

sjuksköterskors kompetens och genuinitet som värdefullt i samband med vårdandet. 

Närstående upplevde känslomässiga svårigheter i samband med döendet där upplevelser av 

osäkerhet och förlust uppenbarades. Slutsatser: Sjuksköterskor har en viktig roll för 

närståendes upplevelser av välbefinnande och värdighet i samband med vård i livets 

slutskede. Att inkludera närstående i patientens omvårdnad bidrog till upplevelser av 

delaktighet samt bidrog till upplevelser av att vara viktiga för patientens vård i livets slut. 

Nyckelord: Delaktighet, närstående, omvårdnad, palliativ vård 

  



ABSTRACT 

Background: Palliative care in the final stages of life refers to the last phase in a patients 

life. The palliative care is based on a holistic perspective where both physical, mental and 

existential needs are to be met. Nurses find that care in the last stages of life can be 

challenging and complex, where difficulties related to meeting the needs of patients and 

related persons are emphasized. Patients who are cared for in the end of life experience a 

need to find meaning through existential conversations and to be involved in the decision-

making processes regarding the received care. Aim: To describe the experiences of relatives 

in connection with end of life care. Method: A qualitative literature study. Ten scientific 

articles with qualitative method have been analyzed. Results: In the results it emerged that 

relatives have a desire to be involved in the patients care by obtaining continuous 

information about the patients care and health condition. Relatives experienced nurses’ skills 

and genuineness as valuable in connection with care. Relatives experienced emotional 

difficulties in connection with the patients death, where experiences of uncertainty and loss 

were revealed. Conclusions: Nurses have an important role to play in the experience of 

well-being and dignity in the end of life care. Including relatives in the patients care 

contributed to experiences of participation and experiences of being important to the patients 

care in the end of life.  

Keywords: Nursing, palliative care, participation, relatives 

  



INNEHÅLL  

1 INLEDNING .....................................................................................................................1 

2 BAKGRUND ....................................................................................................................1 

2.1 Centrala begrepp ..................................................................................................... 1 

2.1.1 Palliativ vård i livets slutskede .......................................................................... 2 

2.1.2 Närstående ...................................................................................................... 2 

2.1.3 Hälso- och sjukvårdspersonal .......................................................................... 2 

2.2 Palliativ vård i livets slutskede ............................................................................... 2 

2.3 Tidigare forskning ................................................................................................... 3 

2.3.1 Sjuksköterskeperspektiv .................................................................................. 3 

2.3.2 Patientperspektiv ............................................................................................. 5 

2.4 Teoretiskt perspektiv............................................................................................... 6 

2.4.1 Familjefokuserad omvårdnad ........................................................................... 6 

2.4.2 Familjecentrerad omvårdnad ............................................................................ 6 

2.4.3 Familjerelaterad omvårdnad ............................................................................. 7 

2.5 Styrdokument och lagar .......................................................................................... 7 

2.6 Problemformulering ................................................................................................ 8 

3 SYFTE .............................................................................................................................9 

4 METOD OCH MATERIAL ................................................................................................9 

4.1 Urval och datainsamling ......................................................................................... 9 

4.2 Genomförande och analys .....................................................................................10 

4.3 Etiska överväganden ..............................................................................................11 

5 RESULTAT .................................................................................................................... 12 

5.1 Delaktighet ..............................................................................................................12 

5.1.1 Att delges information .....................................................................................12 

5.1.2 Att uppleva ansvar ..........................................................................................13 

5.2 Värdighet .................................................................................................................14 

5.2.1 Att uppleva närvaro .........................................................................................14 



5.2.2 Att uppleva vårdmiljöns lugnande atmosfär .....................................................15 

5.3 Övergivenhet ..........................................................................................................15 

5.3.1 Att uppleva osäkerhet .....................................................................................16 

5.3.2 Att uppleva förlust ...........................................................................................16 

6 DISKUSSION................................................................................................................. 17 

6.1 Resultatdiskussion .................................................................................................18 

6.2 Metoddiskussion ....................................................................................................21 

6.3 Etikdiskussion ........................................................................................................23 

7 SLUTSATSER ............................................................................................................... 23 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING ........................................................................... 24 

REFERENSLISTA ............................................................................................................... 25 

 

BILAGA A - SÖKMATRIS 

BILAGA B - KVALITETSGRANSKNING 

BILAGA C - ARTIKELMATRIS 

 

 

  

 



1 

1 INLEDNING 

Att vårda patienter i livets slut är utmanande för sjuksköterskor där flera komplexa 

situationer och behov hos patient och närstående ska bemötas på ett värdigt och 

professionellt sätt. I sjuksköterskors ansvarsområde ingår det att tillämpa omvårdnad med 

ett förhållningsätt som ser till hela människan, där patientens närstående är en viktig och 

central del. Vid vård i livets slutskede ställs krav på att sjuksköterskor ska ge god vård till 

både patient och närstående eftersom det åligger sjuksköterskeprofessionen. Sjuksköterskor 

kan komma att möta närstående till patienter som vårdas i livets slut då döende patienter 

vårdas på flertalet vårdverksamheter. Intresset för ämnesområdet väcktes genom 

erfarenheter som erhållits från verksamhetsförlagd utbildning inom äldrevården samt av 

personliga erfarenheter av att ha varit närstående till patienter som vårdats i livets slut. När 

en patient insjuknar i en obotlig sjukdom drabbar det inte endast patienten utan även 

närstående. Att vara närstående till en patient som vårdas i livets slut kan försätta individen i 

en svår situation där särskilda behov bör beaktas. Under den verksamhetsförlagda 

utbildningen uppmärksammades att hälso- och sjukvårdspersonal vid tillfällen hade 

svårigheter att bemöta närståendes behov i samband med vård i livets slutskede. Konflikter 

som uppstod grundades framförallt i att hälso- och sjukvårdspersonal och närstående hade 

olika syn på hur patientens omvårdnad skulle planeras och genomföras. Med en fördjupad 

förståelse för närståendes upplevelser i samband med vård i livets slutskede kan eventuellt 

konflikter som uppstår lösas på ett konstruktivt sätt. Målsättningen med examensarbetet är 

därför att erhålla en fördjupad kunskap för att kunna bemöta närstående på ett adekvat sätt i 

den kommande sjuksköterskeprofessionen.  

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs centrala begrepp, tidigare forskning inom ämnesområdet, teoretiskt 

perspektiv samt redogörs för styrdokument och lagar med relevans för ämnesområdet och 

sjuksköterskeprofessionen. Avslutningsvis framkommer en problemformulering. 

2.1 Centrala begrepp 

I detta avsnitt ges en beskrivning av centrala begrepp för att skapa en förståelse för dess 

innebörd och tillämpad användning i detta examensarbete. Nedan beskrivs definitionen av 

begreppen palliativ vård i livets slutskede, närstående samt hälso- och sjukvårdspersonal. 
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2.1.1 Palliativ vård i livets slutskede 

Socialstyrelsen (2011) definierar begreppet palliativ vård i livets slutskede som vårdandet av 

en patient i dennes sista tid i livet, där fokus är att lindra lidande i syfte att stärka den döende 

patientens livskvalitet. I examensarbetet läggs fokus på den sista fasen i den palliativa vården 

som åsyftar till vård i livets slutskede. 

2.1.2 Närstående 

Socialstyrelsen (2004) definierar begreppet närstående som en person som den enskilde har 

en nära relation till. I examensarbetet inkluderas samtliga personer som har en nära relation 

till patienten. Det kan vara en familjemedlem eller släkting men kan även vara en nära vän 

eller annan betydelsefull person i patientens liv.  

2.1.3 Hälso- och sjukvårdspersonal 

Socialstyrelsen (2007) definierar begreppet som en yrkesverksam person inom hälso- och 

sjukvård. I examensarbetet tillämpas begreppet hälso- och sjukvårdspersonal där hela 

vårdteamet inkluderas, som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden etcetera. 

Vid tillfällen där sjuksköterskor nämns är det endast sjuksköterskeprofessionen som åsyftas. 

2.2 Palliativ vård i livets slutskede 

Palliativ vård i livets slutskede innefattas av vård som ges till patienten och närstående den 

sista tiden i livet, där lindrat lidande samt bevarande av livskvalitet är i centrum. Detta blir 

aktuellt när döden är nära förestående, vilket innebär att den återstående tiden av livet kan 

beräknas till endast veckor, dagar eller timmar (Socialstyrelsen, 2018). Vidare definierar även 

World Health Organization (2002) begreppet palliativ vård som de processer och åtgärder 

som syftar till att lindra symtom och lidande samt stärka livskvalitet hos den döende 

patienten och dennes närstående. Socialstyrelsen (2013) beskriver att ett särskilt 

brytpunktssamtal ska genomföras när kurativ vård eller allmän palliativ vård övergår till 

palliativ vård i livets slutskede. Samtalet initieras av ansvarig läkare. Brytpunktssamtalet 

innefattas av ett ställningstagande om att vården ska övergå från aktuell vårdform till 

palliativ vård i livets slutskede.  

Traditionellt har den palliativa vården främst varit en del av cancervården, men idag erbjuds 

god palliativ vård till samtliga patientgrupper, oavsett faktorer som ålder och 

sjukdomsdiagnos. Förutom cancer återfinns ett flertal andra diagnoser som i livets slutskede 

får liknande symtom och där ett behov av god palliativ vård finns. I livets slutskede är 

symtomen liknande oavsett diagnos där smärtproblematik, viktnedgång samt psykisk och 

existentiell ohälsa är vanligt förekommande (Socialstyrelsen, 2013). 

Palliativ vård i livets slutskede baseras på fyra hörnstenar: symtomlindring, teamsamverkan, 

kommunikation och relation i vården samt stöd till närstående. Symtomlindring innefattas 

av åtgärder för att lindra symtom som orsakar fysiskt, psykiskt, socialt eller existentiellt 

lidande för patienten. Teamsamverkan innebär ett samarbete mellan olika professioner för 

att tillgodose patientens alla behov. Kommunikation och relation bygger på kontinuitet i 
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vården och en väl fungerande kommunikation mellan såväl personal inom ett arbetslag som 

till patient och närstående (Socialstyrelsen, 2013). Jakobsson, Andersson och Öhlén (2014) 

beskriver att dialogen mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal ska grundas i en 

öppenhet där patienten kan uttrycka individuella behov, vilket ger patienten möjligheten att 

vara delaktig och därigenom uppleva situationen som hanterbar. Stöd till anhöriga är den 

fjärde och sista hörnstenen och utgörs av att de anhöriga får tillräckligt med stöd för att 

kunna hantera patientens sjukdomstid och dödsfall (Socialstyrelsen, 2013). 

Sammanfattningsvis förtydligar Jakobsson, Andersson och Öhlén (2014) att den palliativa 

vården i livets slutskede utgår från ett helhetsperspektiv där patient och närstående ska 

vårdas och följas upp kontinuerligt under hela döendeprocessen. Socialstyrelsen (2011) 

förtydligar att den palliativa vården inte upphör vid patientens död. De närstående ska 

erbjudas stöd i form av efterlevandesamtal även efter dödsfallet. Efterlevandesamtal erbjuds 

närstående en tid efter patientens bortgång. Strukturen för efterlevandesamtal kan variera 

beroende på vad närstående har aktuellt behov av att samtala om. 

2.3 Tidigare forskning 

I följande avsnitt redogörs för tidigare forskning om upplevelser av palliativ vård i livets 

slutskede, ur ett sjuksköterskeperspektiv respektive ett patientperspektiv. 

2.3.1 Sjuksköterskeperspektiv 

Sjuksköterskor upplever palliativ vård i livets slutskede som mycket betydelsefull samt 

uttrycker en tillfredsställelse när de kunnat bidra till att göra döendeprocessen lugn och 

fridfull för patienter och närstående (Andersson et al., 2016). Nyexaminerade sjuksköterskor 

framhåller dock att de saknar adekvat förberedelse att hantera svåra och emotionellt 

utmanande samtal med patient och närstående vid vård i livets slutskede. Sjuksköterskor 

betonar ett behov av att erhålla utbildning i strategier som syftar till att skydda sig själva 

känslomässigt, i vad som annars kan bli en svår och utmattande situation att hantera. I 

relation till detta framhålls vikten av att sjuksköterskor får kontinuerligt stöd i 

utvecklingsprocessen från nyutbildade till erfarna sjuksköterskor. Det kan ske genom formell 

utbildning i kombination med rotation till palliativa enheter i syfte att främja sjuksköterskans 

utveckling inom den palliativa vården (Croxon, Deravin & Anderson, 2017; McLouth Kanacki 

och Wehtje Winslow, 2017).  

Även om sjuksköterskor upplever att mötet med patienter i livets slutskede och deras 

anhöriga är utmanande, beskrivs det också som betydelsefullt och viktigt eftersom det bidrar 

till att utveckla sjuksköterskornas självkännedom och livserfarenhet (Andersson, Salickiene 

& Rosengren, 2016). Vidare uttrycker nyexaminerade sjuksköterskor att stöd från erfarna 

sjuksköterskor är betydelsefullt för att kunna hantera och bearbeta patienters död (Peterson 

et al., 2010). Även erfarna sjuksköterskor uttrycker ett behov av stöd eftersom de investerar 

emotionellt i patienten och dess närstående (Croxon, Deravin & Anderson, 2017; McLouth 

Kanacki och Wehtje Winslow, 2017).  
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Sjuksköterskor som vårdar patienter i livets slutskede i hemmet beskriver upplevelser av 

maktlöshet och otillräcklighet. Sjuksköterskorna beskriver vidare hur detta gestaltas genom 

svårigheter att bemöta närståendes krav angående patientens omvårdnad. Maktlösheten 

beskrivs även bestå av etiska konflikter som innefattas av svårigheter gällande adekvat 

smärtlindring samt fortsatt behandling av patienter vars hälsotillstånd och ork är kraftigt 

försämrad (Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva & Berggren, 2010). Relationen och 

kontakten till patienters närstående beskrivs av sjuksköterskor som en källa till trygghet i 

samband med patienters död. Sjuksköterskor upplever att de erhåller stöd genom de 

närstående, vilket beskrivs som en hjälp för sjuksköterskors bearbetningsprocess. Vidare 

beskriver sjuksköterskor att de hanterar den svåra situationen i samband med patienters död 

genom att se döendet och döden som ett naturligt och ofrånkomligt skede av livet (Peterson 

et. al., 2010).  

Sjuksköterskor som vårdar patienter i livets slutskede behöver vara uppmärksamma på 

symtom på ohälsa hos sig själva och kollegor. Detta eftersom vården i livets slutskede kan 

vara emotionellt uttömmande för sjuksköterskor och därigenom bidra till ohälsa, vilket kan 

påverka utförandet och kvaliteten av vården negativt. Det innebär att sjuksköterskor som 

lider av ohälsa kan ha svårt att ge en god omvårdnad till patienten. Sjuksköterskor framhåller 

betydelsen av att ha strategier för att bibehålla hälsa, där stöd från såväl kollegor som 

personer i privatlivet är viktigt. Det upplevs viktigt att få utrymme att reflektera över känslor 

och tankar som väcks i samband med vården i livets slut. Sjuksköterskor beskriver att vård i 

livets slutskede leder till en existentiell reflektion om döden och livets mening, vilket kan leda 

till rädsla att påverka patienten negativt utifrån den egna föreställningen om döendet och 

döden (Melvin, 2016; Karlsson, Kasén och Wärnå-Furu, 2017).  

Sjuksköterskor får bevittna många emotionellt påfrestande dödsfall, där det blir oundvikligt 

att inte påverkas känslomässigt. Sjuksköterskor upplever dock att de åsidosätter egna känslor 

för att bevara en professionell hållning i det vardagliga arbetet med patienter som vårdas i 

livets slutskede. Sjuksköterskorna framhåller hur de upplever ett lidande i samband med 

vissa dödsfall vilket kan resultera i en psykisk utmattning då obearbetade känslor byggs på 

över tid. Lidandet har dock inte enbart en negativ påverkan hos sjuksköterskorna eftersom de 

genom lidandet upplever sig komma i kontakt med självet, vilket bidrar till en äkthet och 

medkänsla i omvårdnaden vid vård i livets slutskede (Liu & Chang, 2017).  

Vidare beskriver sjuksköterskor att de regelbundet har samtal med patienter och närstående 

efter komplicerade läkarsamtal där närstående har svårigheter att förstå innebörden av den 

medicinska informationen. Sjuksköterskor upplever att de ofta behöver återberätta den 

medicinska informationen på ett språk som är lättare att förstå för personer som inte har 

kunskap och erfarenhet av medicinska termer (Caswell, Pollock, Harwood & Porock, 2015).  

Sjuksköterskor som arbetar på akutvårdsavdelning upplever utmaningar i att växla mellan 

olika patientkategorier, tempon och olika komplexa behov. Den största utmaningen beskrivs 

vara att pendla mellan kurativ vård parallellt med palliativ vård i livets slutskede, där en 

särskild sinnesstämning och lugn krävs. Pendlingarna mellan olika sinnesstämningar upplevs 

som emotionellt utmattande och bidrar till en känsla av att vara otillräcklig i den dagliga 

omvårdnaden på avdelningen (Andersson et al., 2016). 
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2.3.2 Patientperspektiv 

Patienter som vårdas palliativt upplever att närstående tar avstånd vilket leder till känslor av 

besvikelse, ilska och ledsamhet. Patienter beskriver att det kan bero på att närstående har 

svårt att samtala och förhålla sig till situationen medan andra patienter har en föreställning 

om att närstående undviker kontakt eftersom relationen kan leda till en reflektion över döden 

hos sig själva. Patienter beskriver svårigheter i att hantera de närståendes känslomässiga 

reaktioner, vilket bidrar till att patienter distanserar sig från relationen eftersom det blir 

övermäktigt att hantera närståendes känslor samtidigt som det egna lidandet. Däremot 

upplever vissa patienter att den obotliga sjukdomen bidrar till starkare relationer med 

närstående, då det bidrar till en upplevelse av att ha stöd och att inte vara ensam i svår 

situation (Madsen, Uhrenfeldt och Birkelund, 2019).  

Patienter uttrycker en önskan om en hastig död i takt med att hälsotillståndet försämras, 

vilket relateras till att bespara de närstående en utdragen process som kan bidra till ökat 

lidande för både närstående och patienten. Vidare framhåller patienterna en önskan om en 

lugn, fridfull och värdig död, särskilt när döendet bevittnas av närstående. Patienter 

beskriver en utmaning i att motta hjälp, vilket relateras till svårigheter att acceptera minskad 

självständighet i takt med det försämrade hälsotillståndet. I relation till detta framhålls en 

rädsla av att förlora kontroll och autonomi och därigenom bli beroende av andra. Den 

förlorade autonomin beskrivs som en bidragande orsak till att patienter accepterade 

förflyttning till en palliativ enhet (Broom & Cavenagh, 2010; Kastbom, Milberg & Karlsson, 

2017). Patienter uttrycker varierade behov av delaktighet i beslutsfattande processer, där 

vissa patienter vill ta avgörande beslut angående vården medan andra patienter känner en 

trygghet i att överlåta samtliga avgörande beslut till hälso-och sjukvårdspersonalen. Vidare 

framhåller samtliga patienter ett behov och önskan att erhålla kontinuerlig information 

gällande vården. Vissa patienter uttrycker ett behov av att delges detaljerad information 

oavsett innebörden medan andra patienter önskar att hälso-och sjukvårdspersonal utelämnar 

känslig information som kan vara svår att hantera och bearbeta (Gjerberg, Lillemoen, Førde 

& Pedersen, 2015).  

Patienter framhåller ett behov av existentiella samtal i syfte att finna mening och tröst 

eftersom det skapar förutsättningar att finna ro inför döden. Patienter uttrycker att 

spirituella och existentiella tankar väcks vid livets slutskede oavsett tidigare tro och 

andlighet. Tankarna upplevs viktiga i syfte att finna en mening och ett syfte med livet, 

döendet och döden (Bonavita, Yakushko, Morgan Consoli, Jacobsen & Mancuso, 2017; 

Pattison, Carr, Turnock & Dolan, 2012). Patienter beskriver förändringar av livsperspektiv 

och prioriteringar i det palliativa skedet, där patienter uttrycker ett särskilt behov av att leva i 

nuet samt att ha en meningsfull vardag med närstående, där onödiga konflikter som upptar 

tid och energi läggs åt sidan (Kastbom, Milberg & Karlsson, 2017; Broom & Cavenagh, 2010). 

I relation till det beskriver patienter det betydelsefullt att kunna upprätthålla vardagliga 

rutiner och ha en fungerande vardag trots att de vårdas palliativt. Vidare beskriver patienter 

att det har en direkt påverkan på upplevelsen av ett värdigt liv i det palliativa skedet. 

Patienter framhåller även betydelsen av att ha ett socialt nätverk av familj och vänner för att 

uppleva värdighet och finna en mening med livet. Det sociala nätverket bidrar även till att 

lindra fysiska och psykiska symtom, däribland smärta, oro och trötthet. Patienter framhåller 

en önskan av att erhålla palliativ vård i hemmet. Att kunna bo kvar hemma beskrivs som 

betydelsefullt då det leder till en upplevelse av välbefinnande eftersom det ger en möjlighet 

att omges av personliga ägodelar och attribut samt genom att ha tillgång till trädgård där 

patienterna kan njuta av naturen. Detta leder till att patienter som vårdas palliativt i hemmet 
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upplever den sista tiden i livet som värdig (Bylund-Grenklo, Werkander-Harstäde, Sandgren, 

Benzein & Östlund, 2019). 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Examensarbetet utgår från ett närståendeperspektiv vilket medför att familjefokuserad 

omvårdnad anses relevant i sammanhanget och därmed används som teoretiskt perspektiv. 

Den familjefokuserade omvårdnaden har relevans i samband med vård i livets slutskede 

eftersom den palliativa omvårdnaden utgår från ett helhetsperspektiv. Vidare bygger den 

familjefokuserade omvårdnaden ett förhållningssätt som innefattar att närstående och 

patient utgör delar av en helhet, där familjen tillsammans bildar helheten. 

2.4.1 Familjefokuserad omvårdnad 

Benzein, Hagberg och Saveman (2012) beskriver att patientens döende väcker frågor om 

döendet och döden. Varje människa är unik med egna erfarenheter och föreställningar, vilket 

skapar variationer gällande synen på döendet och döden mellan olika individer. Denna 

variation kan leda till spänningar inom familjen om de inte blir föremål för reflektion. Den 

familjefokuserade omvårdanden blir central vid vård i livets slutskede där samtal mellan 

familjemedlemmar stödjer processen att bearbeta känslor och förstå varandras upplevelser 

av situationen. Familjefokuserad omvårdnad beskrivs som ett verktyg i omvårdnaden med 

syfte att lindra lidande för såväl patient som närstående. Målet med den familjefokuserade 

omvårdnaden är att åstadkomma välbefinnande för hela familjen. Inom familjefokuserad 

omvårdnad definieras en familj ur en känslomässig utgångspunkt vilket innebär att familjen 

inte nödvändigtvis är bundna till varandra genetiskt, utan själva definierar 

sammansättningen av familjen. Familjefokuserad omvårdnad delas in i två ansatser vilka 

innefattas av familjecentrerad respektive familjerelaterad omvårdnad (Benzein, Hagberg och 

Saveman, 2012). 

2.4.2 Familjecentrerad omvårdnad 

Familjecentrerad omvårdnad utgår från ett systemiskt förhållningssätt där varje enskild 

individ är en del av en helhet. Delarna tillsammans bildar en helhet. En förändrad 

livssituation drabbar inte enbart patienten, utan påverkar direkt eller indirekt övriga 

närstående. Inom familjecentrerad omvårdnad är relationen mellan sjuksköterskor och 

närstående en central del. Denna relation bygger på ömsesidighet och är icke-hierarkisk. 

Vidare vilar relationen på en respekt för varandras kunskaper och inget tolkningsföreträde 

ska förekomma. Sjuksköterskor tar tillvara på familjens resurser, styrkor och erfarenheter 

samt väger dessa parallellt mot den egna kompetensen. Detta innebär dock inte att 

sjuksköterskor måste ha egna erfarenheter av den situation familjen befinner sig i, utan utgår 

från ett professionellt och reflekterande förhållningssätt (Benzein, Hagberg & Saveman, 

2012).  

Hälsostödjande samtal är en viktig del i den familjecentrerade omvårdnaden och ses som en 

omvårdnadsåtgärd. Samtalen syftar till att ta del av varandras upplevelser och reflektioner av 
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den aktuella situationen. Detta kan leda till vidgade perspektiv och en ny förståelse som kan 

underlätta att leva med ohälsa och främja välbefinnande. Samtalen kan genomföras på 

initiativ från såväl sjuksköterskor som familjemedlemmar, och det är familjen själv som 

bestämmer vilka som ska delta. I praktiken utgår uppbyggnaden av samtalen från en 

samtalsmodell som vanligtvis består av tre samtal, avslutande brev samt uppföljning. Antal 

samtal kan dock variera utifrån familjens behov. De hälsostödjande samtalen leds vanligtvis 

av två samtalsledare som har i uppgift att uppmuntra familjemedlemmarna till reflektion. 

Under samtalen får familjemedlemmarna utrymme att beskriva individuella upplevelser av 

situationen, där övriga familjemedlemmar lyssnar aktivt. Därefter reflekterar familjen 

tillsammans över de beskrivna upplevelserna i syfte att åstadkomma en förståelse för 

varandras upplevelser. Slutligen avslutas samtalen med ett brev som sammanfattar vad 

sjuksköterskorna observerat under samtalen. I ett senare skede följs familjemedlemmarna 

upp i syfte att utvärdera hälsosamtalens värde, funktion och effekt. Hälsostödjande samtal 

bygger på ett utbyte av erfarenheter mellan familjemedlemmar och samtalsledare. 

Samtalsledarna består vanligtvis av sjuksköterskor som bidrar med levda erfarenheter som 

har tagits med från varje unikt samtal med patienter och dess närstående (Benzein, Hagberg 

& Saveman, 2012).  

2.4.3 Familjerelaterad omvårdnad 

Vid familjerelaterad omvårdnad läggs fokus på de närstående eller patienten. I ett bredare 

perspektiv innebär det att om fokus läggs på patienten, utgör närstående kontext. Om fokus 

läggs på familjen blir istället patienten kontext (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). Svensk 

sjuksköterskeförening (2015) förtydligar hur den familjerelaterade omvårdnaden inom hälso-

och sjukvården till stor del fokuseras på patienten, där patientens sociala sammanhang 

inkluderas. Patienten delges den huvudsakliga omvårdnaden och hänsyn tas till närstående 

som då utgör kontext. Omvårdnaden kan även ges till närstående, vilket bidrar till att hänsyn 

tas till patienten som då utgör kontext. Familjecentrerad respektive familjerelaterad 

omvårdnad kompletterar varandra. Beroende på vad situationen kräver, behöver 

sjuksköterskor kunna göra en bedömning av vilken familjefokuserad omvårdnad som ska 

tillämpas (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). 

2.5 Styrdokument och lagar  

I följande avsnitt redogörs för styrdokument och lagar som reglerar 

sjuksköterskeprofessionen samt patientens och de närståendes rättigheter i vården. 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) understryker vikten av att personal inom hälso- och 

sjukvård beaktar alla människors lika värde och att vården ska utföras på lika villkor för hela 

bef0lkningen. Denna lag fastställer också att samtliga verksamheter inom hälso- och 

sjukvården ska göra det utifrån ett övergripande krav att tillhandahålla god, trygg och säker 

vård med respekt för patientens autonomi och integritet. Patientlagen (SFS 2014:821) 

tydliggör patienters rättigheter i vården där målet är att främja patientens autonomi, 

integritet och delaktighet. Lagen framhåller även närståendes rättighet att delges information 

kring patientens situation och vård. I händelse av att patienten inte kan ta del av 

informationen, ska den ges till närstående om inte särskild sekretess föreligger. Den som ger 

information till patient eller närstående ska säkerställa att mottagaren har uppfattat den på 
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ett korrekt sätt samt förstått innebörden av informationen. Vidare framhåller lagen att såväl 

patient som närstående ska få möjlighet att vara delaktiga i utformningen samt det praktiska 

utförandet av vården om det anses möjligt. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) är 

omvårdnad den legitimerade sjuksköterskans huvudansvar. Inom detta ansvarsområde är 

sjuksköterskor berättigade att ta beslut som syftar till att förbättra, stärka och bibehålla hälsa 

för patienter. Sjuksköterskor ansvarar även för att upprätthålla en god kommunikation och 

samarbete med patienter och närstående. Vidare ska sjuksköterskor arbeta utifrån ett etiskt 

förhållningssätt med respekt för människors lika värde. Sjuksköterskor innehar även ett 

ansvar att ge personcentrerad vård, vilket Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver 

innefattas av att synliggöra hela människan. Den personcentrerade vården fokuserar på de 

närstående som en betydelsefull part i planering och genomförande av patienters vård. 

Svensk sjuksköterskeförening (2015) framhåller att sjuksköterskor även kan tillämpa den 

familjefokuserade omvårdnaden i syfte att inkludera närstående i patienters vård. 

Omvårdnaden utgår från ett helhetsperspektiv där fokus läggs på hela familjen som en helhet 

där varje enskild familjemedlems behov tas i beaktning. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) ska närstående bemötas med respekt och ges omtanke och hänsyn i samband med 

patienters död. Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) framhåller Socialnämndens skyldighet att 

erbjuda stöd till närstående som vårdar långvarigt sjuka patienter. Närstående som vårdar 

patienten och därför avstår inkomstbringande arbete kan enligt Socialförsäkringsbalken 

(2010:110) erbjudas ekonomisk ersättning från Försäkringskassan för förlorad inkomst. 

2.6 Problemformulering 

Sjuksköterskor möter patienter som vårdas i livets slutskede och dess närstående i 

yrkesutövningen, vilket förutsätter att sjuksköterskor har kunskapen som krävs för att 

hantera svåra situationer och möten. Tidigare forskning framhåller hur vård i livets slutskede 

upplevs som komplext och känslomässigt utmattande för sjuksköterskor som saknar adekvat 

stöd och reflektionsmöjligheter, vilket kan försvåra bemötandet av patienters och 

närståendes individuella behov. Genom att tillämpa familjefokuserad omvårdnad kan 

sjuksköterskor genom hälsostödjande samtal erhålla erfarenheter som bidrar till en ökad 

kunskap i bemötandet av närstående i samband med vård i livets slutskede. Tidigare 

forskning beskriver hur patienter upplever att närstående tar avstånd i samband med 

insjuknandet av en obotlig sjukdom. Patienter framhåller att avståndstagandet kan bero på 

att närstående har svårt att förhålla sig till situationen, vilket kan leda till att närstående 

undviker samtal relaterat till patienters sjukdom. I relation till det beskriver patienter som 

vårdas palliativt i livets slutskede ett behov av att få utlopp för existentiell reflektion och bli 

förstådd utifrån sitt sammanhang och situation. Tidigare forskning beskriver hur patienter 

har en önskan att ges möjlighet att ha närstående närvarande vid livets slut. Närstående har 

en betydelsefull roll för patienter men beskrivs även i tidigare forskning ha en viktig roll för 

sjuksköterskor. Sjuksköterskor beskriver att stöd erhålls från närstående genom relationen 

som etablerats under vårdtiden. En väl etablerad relation till närstående bidrar enligt tidigare 

forskning till att sjuksköterskors bearbetningsprocess efter patienters död underlättas. 

Eftersom närstående har en viktig och central roll för såväl patienter som sjuksköterskor 

krävs en ökad kunskap och förståelse för närståendes upplevelser. En ökad förståelse för 
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närståendes upplevelser ger sjuksköterskor verktyg för framtida utmaningar relaterat till att 

möta patienters närstående, vilket detta examenarbete syftar till att bidra med.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva närståendes upplevelser i samband med vård i livets slutskede. 

4 METOD OCH MATERIAL 

En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes har valts som metod. Evans (2002) 

samt Polit och Beck (2016) beskriver att metoden innefattas av att sammanställa flera 

kvalitativa studiers likheter i syfte att åstadkomma en djupare förståelse av ett fenomen eller 

en företeelse. Utrymmet för egen tolkning vid en beskrivande syntes är minimal. Även 

Friberg (2012) framhåller att kvalitativa studier används när syftet är att förstå människors 

upplevelser av olika fenomen. Då examensarbetet syftar till att få en djupare förståelse för 

närståendes upplevelser, är denna metod relevant.  

4.1 Urval och datainsamling 

Databaserna CINAHL Plus och MEDLINE användes vid artikelsökningen. Databaserna är 

relevanta eftersom de innehåller vårdvetenskaplig forskning. Sökning genomfördes även i 

databasen PubMed vilket inte genererade artiklar som besvarade examensarbetets syfte. Vid 

sökningarna användes MeSH-termer till viss del vilka innefattades av palliative care, family, 

nurses, qualitative research, communication, nursing, spouses, death, terminally ill och 

terminal care. Vidare användes även sökord som inte återfanns i svensk MeSH. Detta med 

anledning av att åstadkomma en bredare sökning i syfte att finna fler artiklar där artiklarnas 

författare inte använt MeSH-termer. Ett exempel var begreppet närstående som beskrivs i 

svensk MeSH som Family. Eftersom examensarbetet inte endast syftar till 

familjemedlemmars upplevelser behövdes andra sökord för att få åstadkomma ett bredare 

perspektiv på närstående begreppet. De sökord som inte återfanns i MeSH var end of life, 

support, nurs*, relatives, next-of-kin, experiences, lived experience, relatives experiences, 

family caregivers, healthcare professionals, loved one, significant others, qualitative, needs, 

dying, family perspective, family experience, emotional needs, wishes, challenges och end of 

life. Avgränsningar som använts är Peer review, att artiklarna inte var äldre än tio år (2009-

2019), skrivna på engelska samt innehöll kvalitativ metod. Ingen avgränsning har gjorts 

avseende vårdverksamhet, kön, ålder, etnicitet eller land då det inte ansågs relevant i 

förhållande till syftet. Inklusionskriterier var att artiklarna som valdes utgick från 

närståendeperspektiv samt palliativ vård i livets slutskede. Exklusionskriterier var att 

artiklarna innehöll kvantitativ metod samt utgick från specialistkompetens. Redovisning av 
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sökprocessen se bilaga A. Friberg (2017) beskriver att booleska sökoperatorer kan användas 

vid artikelsökning. Till dessa hör AND och OR. AND används för att åstadkomma en 

söksträng som genererar artiklar som innehåller flera av sökorden. Denna sökoperator 

användes i examensarbetet genom att exempelvis söka på end of life AND communication 

AND relatives. Östlundh (2017) beskriver att sökoperatorn OR används när ett begrepp har flera 

synonymer. I en del söksträngar vid artikelsökningen användes den booleska sökoperatorn OR 

mellan sökorden med anledning att åstadkomma en bredare sökning. Exempel är begreppet 

närstående som innehar flertalet benämningar, varpå OR användes mellan olika närstående-

benämningar. Vid sökningarna lästes samtliga artikeltitlar. Abstract lästes för de artiklar som 

hade en titel med relevans för examensarbetets syfte och vidare lästes fulltext av artiklar vars 

abstract var intressanta, vilket framgår i bilaga A. Tolv artiklar valdes ut, vilka har genomgått 

kvalitetsgranskning där varje artikel granskats var för sig utifrån nio kvalitetskriterier utifrån 

Friberg (2017). Se bilaga B för en detaljerad redovisning av kvalitetsgranskning. Totalt 

kvalitetsgranskades tolv vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Två artiklar valdes bort 

med anledning av icke uppfyllda kvalitetskriterier. De återstående tio artiklarna valdes till 

analysförfarandet. Gemensamt för valda artiklar är att urvalet består av familjemedlemmar 

över 18 år, till äldre patienter som vårdas eller avlidit inom palliativ kontext. 

Familjemedlemmarna beskrivs vara exempelvis make, maka, barn eller barnbarn. Patientens 

ålder redovisas inte i samtliga artiklar utan beskrivs som äldre personer. Endast en artikel 

utgår från akutsjukvård. De valda artiklarna redovisas i bilaga C.  

4.2 Genomförande och analys 

I en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes görs analysförfarandet i fyra steg. 

Det första steget innefattar att samla kvalitativt material som svarar på studiens syfte. Steg 

två utgörs av att identifiera nyckelfynd i studiernas resultat. Tredje steget behandlar huruvida 

det föreligger likheter mellan de olika studiernas resultat. Det fjärde och avslutande steget 

innefattar en sammanställning av gemensamma nyckelfynd i syfte att åstadkomma en 

djupare förståelse av ett fenomen (Evans, 2002). I det första steget valdes tio artiklar ut som 

besvarade examensarbetets syfte. Artiklarna lästes upprepade gånger i syfte att åstadkomma 

en helhetsbild av studiernas resultat. Därefter påbörjades steg två i analysförfarandet där gul 

markeringspenna användes för att markera nyckelfynd i artiklarnas resultatdel. Samtliga 

nyckelfynd skrevs upp på en Whiteboard-tavla för att åstadkomma en tydlig överblick över 

samtliga fynd. Totalt identifierades 103 nyckelfynd. Sedan genomfördes steg 3 där 

nyckelfynden sorterades efter likheter och skillnader. Detta gjordes genom att alla fynd som 

påminde om varandra skrevs ned på ett separat papper. Nyckelfynden sammanställdes sedan 

i en tabell där teman och subteman framträdde. Nyckelfynden som framkom ur artiklarna 

abstraherades till övergripande teman med tillhörande subteman över närståendes 

upplevelser. För att tydliggöra processen, se tabell 1. I det fjärde och avslutande steget 

användes subteman i examensarbetets resultatdel att uppnå en djupare förståelse för 

fenomenets innebörd. I syfte att förstärka upplevelserna av fenomenet, kompletterades även 

texten i resultatdelen med funna citat från artiklarna. 
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Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, tema och subtema. 

Nyckelfynd Tema Subtema 

All the relatives wanted to 

be informed about the 

patient’s health condition, 

and of special importance 

was information concerning 

changes in their health  

(Gjerberg, Lillemoen, Førde 

& Pedersen, 2015, s. 8).  

 

 

 

 

 

Delaktighet 

 

 

Att delges information 

 

 

The next of kin felt they had 

the major responsibility, as 

they were the ones who best 

knew the needs of their 

relative. (Andersson, Ekwall, 

Hallberg & Edberg, 2010, s. 

21). 

 

 

Att uppleva ansvar 

 

4.3 Etiska överväganden 

I artikelsökningen valdes enbart artiklar med redovisat etiskt godkännande från 

forskningsetisk kommitté, samt framförande av övriga etiska överväganden. Vetenskapsrådet 

(2012) framhåller betydelsen av ett forskningsetiskt förhållningssätt där målet är att skydda 

forskningsdeltagarna från skada och kränkning. Vidare framhålls att studien ska vara 

sanningsenlig samt inkludera en rättvis bearbetning av tidigare forskningsmaterial. 

Vetenskapsrådet (2012) förtydligar att etiska dilemman och konflikter ska redovisas öppet. 

Eftersom examensarbetet är en systematisk litteraturstudie baserad på tidigare publicerade 

studier, har ingen ansökan om etikprövning behövts. Henricson (2012) beskriver att 

förförståelse innefattas av kunskap och erfarenhet om ett studieobjekt innan studien 

påbörjats. I detta examensarbete finns en förförståelse om ämnesområdet genom personliga 

erfarenheter samt från den verksamhetsförlagda utbildningen på sjuksköterskeprogrammet. 

Förförståelsen hanteras genom kontinuerlig reflektion i syfte att undvika tolkning relaterat 

till personliga erfarenheter, åsikter och antaganden som annars kan komma att förvränga 

resultatet. Vetenskapsrådet (2017) förtydligar riktlinjer gällande plagiat. Plagiat kan avse 

direkt kopiering av redan publicerad text. Det kan även innefattas av vilseledande 

redovisning av eget resultat, där det otydligt framkommer vad som är författarens resultat 

och vad som är hämtat från en annan forskares arbete. Vidare framhålls att texten som 

bearbetas i arbetet ska spegla originalkällan utan att varken förvrängas eller kopieras. 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver betydelsen av korrekt referenshantering exempelvis vid 

användning av citat där det tydligt ska framgå författare och sidhänvisning. Citationstecken 

eller indrag ska finnas för att tydliggöra vad som är citat.  
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5 RESULTAT 

Resultatet baseras på en analys av tio vetenskapliga artiklar. Under analysen identifierades 

tre teman och sex subteman, vilka redovisas i tabell 2. 

Tabell 2. Identifierade teman och subteman. 

Tema Subtema 

Delaktighet • Att delges information 

 

• Att uppleva ansvar 

Värdighet • Att uppleva närvaro   

 

• Att uppleva vårdmiljöns lugnande 

atmosfär 

Övergivenhet • Att uppleva osäkerhet 

 

• Att uppleva förlust 

 

5.1 Delaktighet 

Det första temat som urskildes var en vilja att vara delaktig. Det ansågs viktigt för de 

närstående att kommunikationen med hälso- och sjukvårdspersonal var tydlig. Närstående 

hade en önskan om att vara delaktiga i beslutsfattande processer gällande den närståendes 

vård. Vidare fanns en önskan bland de närstående att ges möjlighet att delta i den 

närståendes grundläggande omvårdnad. Det framkom ur artiklarna att en tydlig 

kommunikation gav närstående en upplevelse av delaktighet, vilket resulterade i att den 

svåra situationen upplevdes mer hanterbar. Ur temat delaktighet kunde två subteman 

urskiljas: att delges information samt att uppleva ansvar. 

5.1.1 Att delges information 

Det upplevdes betydelsefullt för närstående att informationen var tydlig och anpassad efter 

de närståendes individuella kunskap och behov, i syfte att undvika missförstånd som kunde 

bidra till ett ökat lidande. Vidare gav det en trygghet att erhålla information om förändringar 

i patientens hälsotillstånd (Cronin, Arnstein & Flanagan, 2015; Gjerberg, Lillemoen, Førde & 

Pedersen, 2015; Odgers, Fitzpatrick, Penny & Wong Shee, 2018; Williams, Lewis, Burgio & 

Goode, 2012). 
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”The nurse called and said his condition had changed and said ”I don’t 

believe he’ll make it through the night.” We got up there as quick as we 

could. It wasn’t too long after that when he passed away.” (Daughter)  

(Williams et al., 2012, s. 547). 

Det ansågs viktigt att sjuksköterskor gav kontinuerlig information och besvarade eventuella 

frågor som de närstående hade. Detta gav de närstående ett förtroende och skapade en 

upplevelse av lugn (Cronin et al., 2012; Sarabia-Cobo, Pèrez, de Lorena, Nuñez, Domínguez, 

2016). Närstående beskrev tydlig information som en viktig komponent vid vård i livets 

slutskede, då det bidrog till upplevelsen av att vara väl omhändertagen (Andersson, Ekwall, 

Hallberg & Edberg, 2010). Flera närstående upplevde att de befann sig i en känslomässigt 

svår situation men påpekade samtidigt att de mottagit tillräcklig information från hälso- och 

sjukvården angående patientens situation (Caswell et al., 2015; Grøthe, Biong & Grov, 2015). 

Behovet av information varierade hos de närstående men majoriteten uttryckte en önskan att 

delges detaljerad information (Andersson et al., 2010; Gjerberg et al., 2015). Flera närstående 

upplevde sjuksköterskor som centrala personer vid upprätthållande av kontinuerlig 

information där de tolkade medicinsk information som annars hade upplevts svår att förstå 

(Caswell et al., 2015; Cronin, Arnstein & Flanagan, 2015; Odgers et al., 2018; Sarabia-Cobo et 

al., 2016). 

5.1.2 Att uppleva ansvar 

Det fanns en föreställning hos de närstående att de besatt viktig kunskap angående 

patientens preferenser, vilket resulterade i en upplevelse av att bära ansvar för patientens 

vård i livets slutskede. Ansvaret och kunskapen om patienten bidrog till en vilja att vara 

delaktig i patientens omvårdnad. I relation till detta upplevde närstående svårigheter att 

lämna patienten sida, då det fanns en oro att patienten inte skulle erhålla adekvat vård vid 

frånvaro (Andersson et al., 2010; Gjerberg, et al., 2015). Närstående som inte initierat samtal 

med patienten om preferenser vid vård i livets slutskede upplevde en svårighet i att ansvara 

för beslut gällande den döende patientens omvårdnad, vilket bidrog till ett ökat behov av att 

delaktiggöras i patientens vård och omvårdnad (Gjerberg et al., 2015; Odgers et al., 2018). 

Däremot upplevde de närstående som haft samtal med patienten angående preferenser i 

livets slutskede att ansvaret för patienten var lättare att hantera (Gjerberg et al., 2015). 

Oavsett närståendes tidigare erfarenheter och kunskap gällande patientens sjukdom och 

preferenser, framkom en gemensam önskan hos de närstående att delaktiggöras genom att 

involveras i beslutsfattande processer gällande patientens vård. Vidare framkom att 

närstående inte vill ta avgörande beslut gällande patientens vård. Närstående framhöll ett 

förtroende för hälso- och sjukvårdspersonal och påtalade en trygghet i att överlåta sådana 

beslut och ansvar till dem (Gjerberg et al., 2015).  

”… I want to be part of the conversation, I want to participate in the 

discussion of medication and such, but specifically saying yes or no, I feel 

like that is too much responsibility for me.” (Gjerberg et al., 2015, s. 9). 

Det uttrycktes även att ansvaret var fysiskt och psykiskt ansträngande, men att det samtidigt 

var ett sätt att hantera oro och bevara kontroll över situationen. Ansvaret bidrog också till en 
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upplevelse av att vara viktig och betydelsefull. Det framkom att närstående hade en önskan 

att vara delaktiga i praktisk omvårdnad av patienten i takt med att hälsotillståndet 

försämrades. För vissa berodde detta på att de haft ansvar och en vårdande roll för patienten 

under en lång tid (Andersson et al., 2010).  

5.2 Värdighet 

Det andra temat som urskildes i resultatet var närståendes upplevelser av värdighet i 

vårdandet. De närstående hade varierande upplevelser av vården i livets slutskede. 

Gemensamt var dock att upplevelserna påverkades av flera faktorer där omgivningen samt 

stöd från hälso- och sjukvårdspersonal ingick i syfte att uppleva patientens död som värdig. 

Ur temat värdighet urskildes två subteman: att uppleva närvaro samt att uppleva vårdmiljöns 

lugnande atmosfär.  

5.2.1 Att uppleva närvaro 

Närståendes upplevelser av vården kunde relateras till det bemötande de erhållit. Överlag 

framhölls en tacksamhet gentemot hälso- och sjukvårdspersonal där de upplevde att 

personalen hade ett genuint förhållningssätt, där de förmedlade en äkthet i vårdandet som 

innefattades av medlidande och omtanke (Centeno, Arantzamendi, Rodriguez & Tavares, 

2010; Cronin et al., 2015; Grøthe et al., 2015; Williams et al., 2012). Framförallt hade 

sjuksköterskor en betydelsefull roll som innefattades av fysisk närvaro och medkänsla. De 

närstående menade att vetskapen av att sjuksköterskor fanns till hands ingav en upplevelse 

av trygghet. Vidare uttryckte de närstående att sjuksköterskor var närvarande och engagerad 

i omvårdnaden av patienterna, vilket ingav en upplevelse av genuin omtanke och medkänsla 

(Cronin et al., 2015; Grøthe et al., 2015; Williams et al., 2012). Vidare framhölls 

sjuksköterskors kontinuerliga tillsyn samt uppmärksamhet för detaljer i vårdandet, vilket 

skänkte tröst i en svår situation, eftersom det gav de närstående en upplevelse av att 

patienten togs omhand på ett värdigt sätt vilket skänkte närstående tröst i en svår situation 

(Cronin et al., 2015; Grøthe et al., 2015; Odgers et al., 2018).  

”Nevertheless, the staff always have an encouraging word, a smile, 

kindness, and, in all cases, an attitude of great humanity which minimizes 

pain, softens suffering, and gives strength to help continue fighting.” 

(Centeno et al., s. 170) 

Det var viktigt för närståendes upplevelser av vårdkvalitén att hälso- och sjukvårdspersonal 

alltid fanns till förfogande vid behov (Grøthe et al., 2015). Det framkom att närstående 

upplevde att vårdteamet bemötte deras behov genom att kontinuerligt uppmuntra till 

existentiella reflektioner (Cronin et al., 2015; Williams et al., 2012). Närstående upplevde 

stöd och tröst från hälso- och sjukvårdspersonalen vilket bidrog till upplevelsen av att vara 

vägledda och sedda genom vårdandet i livets slutskede. Närstående framhöll en tacksamhet 

över att sjuksköterskor gav dem utrymme att vara i fred med patienten och övriga närstående 

(Cronin et al., 2015; Grøthe et al., 2015). Det uppskattades av närstående att sjuksköterskor 
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memorerade samtliga namn på närstående. Det framkom vidare att sjuksköterskor bemötte 

barn som var närstående med kärlek och omtanke. Det gestaltades genom att 

sjuksköterskorna avläste situationen och bemötte barnens specifika behov och avlägsnade 

dem från patienten i syfte att ge barnen något annat att tänka på för en stund (Grøthe et al., 

2015). Vårdandet upplevdes värdigt för de närstående vid livets slut, där hälso–och 

sjukvårdspersonal uttryckte medkänsla i samband med patientens död. Det gav närstående 

upplevelsen av att hälso-och sjukvårdspersonalen var mänskliga och medkännande. 

Närstående upplevde att sjuksköterskor tog hand om den avlidne patienten på ett värdigt sätt 

genom att visa respekt och omtanke för patientens och de närståendes önskemål (Williams et 

al., 2012).   

5.2.2 Att uppleva vårdmiljöns lugnande atmosfär 

Närstående beskrev miljön som en viktig del i upplevelsen av välbefinnande vid vård i livets 

slutskede. Upplevelserna av välbefinnande beskrevs särskilt i samband med vård på palliativa 

enheter. Närstående upplevde att de palliativa enheterna hade en fridfull och lugnande 

atmosfär, vilket gav en upplevelse av trygghet och lättnad i en svår situation (Centeno et al., 

2010; Cronin et al., 2015; Grøthe et al., 2015).  

”I remember how I went through the door of the unit and, as if by magic, I 

had an overwhelming feeling of peace, and it swept over me as I went 

upstairs. The door with his name on it acquainted me with the situation, 

and there you were” (Centeno et al., 2010, s. 171). 

Närstående uttryckte uppskattning för privata rum med distans till avdelningens expedition, 

då det bidrog till avskildhet från vardagliga avdelningsrutiner bidrog till upplevelser av lugn 

och fridfullhet. Närstående framhöll tacksamhet för övernattningsmöjlighet samt beskrev hur 

klassisk musik spelades på avdelningen, vilket bidrog till minskad oro och en upplevelse av 

lugn. Det ansågs betydelsefullt att få sätta en personlig prägel på patientens rum, exempelvis 

genom att förse rummet med personliga attribut (Cronin et al., 2015). Det framkom även att 

möjligheten att omges av blommor bidrog till ett välbefinnande och ökad livskvalitet 

(Sarabia-Cobo et al., 2016). Närstående upplevde tacksamhet över den varma atmosfären 

som genomsyrade den palliativa enheten, vilket bidrog till upplevelsen av att vara en 

välkommen gäst (Centeno et al., 2010). Det framkom att vårdmiljön hade en direkt påverkan 

på närståendes upplevelser av värdighet, där en fridfull miljö ingav en trygghet som bidrog 

till ett ökat välbefinnande (Centeno et al., 2010; Cronin et al., 2015; Grøthe et al., 2015; 

Sarabia-Cobo et al., 2016). 

5.3 Övergivenhet 

Det framkom att de närstående upplevde känslomässiga utmaningar i att bevittna patientens 

död, där upplevelser av att vara övergiven tydligt framkom. Övergivenheten relaterades till 

patientens bortgång och upplevelsen av att bli lämnad kvar, men även till hälso- och 

sjukvårdspersonalens distanstagande i samband med patientens död. Närstående framhöll 
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en gemensam önskan att tillhandahålla verktyg från hälso- och sjukvårdspersonalen i syfte 

att bättre kunna hantera den svåra situationen som det innebar att bevittna patientens död. 

Ur temat framkom två subteman: att uppleva osäkerhet samt att uppleva förlust. 

5.3.1 Att uppleva osäkerhet 

Närstående uttryckte upplevelser av osäkerhet i samband med vården i livets slutskede. 

Osäkerhetens karaktär beskrevs på olika sätt (Caswell et al., 2015; Cronin et al., 2015; Grøthe 

et al., 2015; Kehl et al., 2010). Närstående beskrev en önskan att hälso- och 

sjukvårdspersonalen skulle medvetandegöra olika tecken på att döden är nära förestående. 

Detta genom att vägleda de närstående genom olika skeden av döendeprocessen, i syfte att 

reducera känslor av osäkerhet (Cronin et al., 2015; Grøthe et al., 2015; Kehl et al., 2010; 

Sarabia-Cobo et al., 2016). Det framkom att närstående upplevde en osäkerhet relaterat till 

medicinsk behandling som framförallt utgjordes av tankar om att smärtlindringen antingen 

var otillräcklig eller överdoserad (Kehl et al., 2010).  

”I think the hard part was that I wasn’t sure, and I’m still not, was she in a 

lot of pain that there was this much medication? I don’t understand. She 

was so good and then so bad… that’s still a little fuzzy in my head” (Kehl et. 

al., 2010, s. 153). 

Vissa närstående upplevde en övergivenhet av hälso- och sjukvårdspersonalen i samband 

med patientens förestående död, vilket bidrog till upplevelser av osäkerhet. Osäkerheten 

grundades i en bristande medvetenhet och kunskap kring patientens situation och 

sjukdomsförlopp (Caswell et al., 2015; Cronin et al., 2015; Kehl et al., 2010). Närstående 

beskrev de fysiska förändringarna hos patienten i livets slutskede som skrämmande, vilket 

bidrog till en upplevd osäkerhet (Andersson et al., 2010). Det framkom även att de 

närstående påverkades av sjuksköterskors kroppsspråk och beteende vilket bidrog till en 

osäkerhet hos de närstående gällande sjuksköterskors kompetens. Det gestaltades genom att 

sjuksköterskor sprang in och ut från patientsalen utan att stanna upp, vilket bidrog till att 

närstående upplevde sjuksköterskorna som stressade och osäkra, vilket ledde till att 

närstående utelämnade frågor och funderingar (Grøthe et al., 2015). Vidare beskrevs att 

bristande kunskap och erfarenhet av ett komplext hälso- och sjukvårdssystem bidrog till en 

osäkerhet hos närstående gällande var de kunde vända sig för rådgivning i olika situationer 

gällande patientens vård och sjukdomsförlopp. Det försatte närstående i maktlös position 

som bidrog till ett behov av att kontakta familj och vänner för att få en bekräftelse på att 

patienten erhållit korrekt vård (Andersson et al., 2010).  

5.3.2 Att uppleva förlust 

Närståendes upplevelser av förlust i samband med patientens död varierade. I de fall där 

närstående bevittnat döendet under en lång tid beskrevs upplevelser av lättnad efter att 

patienten avlidit (Andersson et al., 2010; Sarabia-Cobo et al., 2016). Flera närstående 

upplevde förlust lång tid innan det faktiska dödsögonblicket. Detta berodde på en lång tids 

sjukdom hos patienten där fysiska funktioner och personlighet förändrats i takt med att 
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hälsotillståndet successivt försämrats (Kehl et al., 2010; Sarabia-Cobo et al., 2010). I relation 

till detta upplevde närstående som haft en vårdande roll för patienten under lång tid, att 

dödsfallet kändes plötsligt och efterlämnande en upplevelse av förlust beskriven som tomhet 

(Odgers et al., 2018). 

”… You’ve looked after them for years and years and years and then all of a 

sudden they’re gone. It’s like someone closing the door and it’s bang. 

There’s nothing behind it. You’re on your own. I just want to end 

everything.” (Odgers et al., 2018, s. 27). 

Närstående upplevde att roller inom familjen förändrades i takt med att patientens 

hälsotillstånd försämrades. Det innebar att vardagliga sysslor som patienten tidigare utfört 

och haft kunskap kring, överlämnades till närstående. Det bidrog till att närstående 

påbörjade bearbetningsprocessen av den kommande förlusten långt innan patientens 

bortgång (Andersson et al., 2010). Närstående beskrev ett behov av att få möjlighet och tid 

till ett sista farväl i lugn och ro, då det sista avskedet med patienten upplevdes känslomässigt 

svårt (Williams et al., 2012).  

” We were able to tell him goodbye before he passed away. We was 

encouraged by a nurse there on the unit that it would make us feel much 

better afterwards. (Wife)” (Williams et al., 2012, s. 548). 

Vissa närstående upplevde svårigheter att acceptera och inse att patienten var döende trots 

lång tids sjukdom. Det framhölls hur insikten av att ha blivit lämnad ensam kvar 

uppenbarades lång tid efter patientens bortgång, vilket då resulterades i en överväldigande 

förlust (Kehl et al., 2010). Vissa närstående upplevde döendeprocessen som långdragen och 

plågsam, vilket bidrog till att närstående i efterhand hade önskat att patientens bortgång 

skett hastigt. Närstående beskrev en hastig bortgång som en mer accepterad förlust, då det 

ansågs vara guds vilja. Vidare fanns en föreställning om att detta medfört minskat lidande för 

patienten och på så sett upplevts som värdig och därigenom lättare att hantera för 

kvarlevande närstående (Kehl et al., 2010; Sarabia-Cobo et al., 2010).  

6 DISKUSSION 

I diskussionen redogörs för resultat-, metod och etikdiskussion. I resultatdiskussionen 

diskuteras examensarbetets resultat i förhållande till teoretiskt perspektiv samt tidigare 

forskning. Metoddiskussionen redovisar identifierade styrkor och svagheter med 

examensarbetets metod och analysförfarande. Diskussionen avslutas med en etikdiskussion 

där ett resonemang angående etiska överväganden framkommer. 
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6.1 Resultatdiskussion 

Examensarbetet syftade till att beskriva närståendes upplevelser i samband med vård i livets 

slutskede. Resultatet påvisade att närstående upplever en önskan om att vara delaktiga i 

såväl praktisk omvårdnad som beslutsfattande processer angående patienten, dock utan att 

ta avgörande beslut gällande patientens vård. Närstående uttryckte ett förtroende för hälso- 

och sjukvårdspersonalens kompetens gällande omvårdanden vilket bidrog till upplevelsen av 

att vara väl omhändertagna och sedda. Vidare beskrev närstående upplevelser av 

övergivenhet i samband med patienters död, där särskilt osäkerhet och förlust var tydligt 

framträdande. Teman och subteman som framkommit i resultatet besvarar examensarbetets 

syfte och ger en beskrivning av det upplevda fenomenet. 

Det första temat som urskildes i resultatet var delaktighet. Närstående upplevde information 

gällande patientens hälsotillstånd och pågående vård som en viktig faktor till att känna 

delaktighet. Kontinuerlig information gällande förändringar i patientens hälsotillstånd 

bidrog till en upplevelse av trygghet och lugn hos närstående. Arbetets resultat förtydligar att 

närstående upplever sjuksköterskor som viktiga informanter angående patientens 

hälsotillstånd och omvårdnad. I enlighet med detta beskriver Svensk sjuksköterskeförening 

(2017) hur det i sjuksköterskeprofessionen ingår att delge information till patienter och 

närstående, vilket även Socialstyrelsen (2012) beskriver är en av de fyra hörnstenarna inom 

palliativ vård i livets slutskede. 

Vidare påvisade resultatet att närstående upplevde ett ansvar för patienten eftersom de känt 

patienten under en längre tid. Även om de närstående känt patienten över tid upplevdes det 

viktigt att samtal angående patientens aktuella preferenser initierades. Detta kan relateras till 

den familjefokuserade omvårdnaden där Benzein, Hagberg och Saveman (2012) beskriver 

samtal som en viktig del i den familjefokuserade omvårdnaden där familjen tillsammans med 

sjuksköterskor har samtal i syfte att få förståelse för den svåra situationen och för varandras 

reflektioner samt aktuella önskemål. Resultatet visade att närstående upplevde ett ansvar för 

patienten vid vård i livets slutskede. I relation till det upplevda ansvaret kan den 

familjefokuserade omvårdnaden appliceras då den kan bidra till att närståendes upplevelser 

av ansvar underlättas genom att ansvaret delas med familj och professionella. Tidigare 

forskning beskriver även att patienter har olika preferenser gällande att ta avgörande beslut 

gällande den pågående vården, dock vill patienter erhålla information och ha möjligheten till 

självbestämmande angående avgörande beslut (Gjerberg et al., 2015). Detta tydliggör 

betydelsen av att patienters preferenser synliggörs, både för att närstående ska känna till dem 

och därigenom kunna bära ansvaret, men även för att möjliggöra närståendes delaktighet i 

planering och genomförande av vården. I relation till detta beskriver Benzein, Hagberg & 

Saveman (2012) att den familjefokuserade omvårdnaden strävar efter att delaktiggöra 

familjen genom ett icke-hierarkiskt förhållningssätt där patienter, närstående och hälso- och 

sjukvårdspersonal delger varandra sin kompetens, tankar och upplevelser för att tillsammans 

planera för patientens omvårdnad (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). Patientlagen (SFS 

2014:821) stärker närståendes rättigheter till delaktighet i såväl planering som genomförande 

av vården. 
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Ett intressant fynd som framkom av resultatet var att sjuksköterskor hade en nyckelroll i 

närståendes upplevelser av ett värdigt vårdande. Närstående upplevde att sjuksköterskors 

kompetens och bemötande bidrog till upplevelsen av värdighet. Sjuksköterskor beskrevs 

betydelsefulla för de närstående eftersom deras bemötande speglades av genuinitet och 

medkänsla. Detta bidrog till att de närstående upplevde sig vara sedda men ingav även en 

trygghet i vetskapen om att patienten togs väl omhand. Detta sammanfaller med tidigare 

forskning där Croxon, Deravin & Anderson, (2017); McLouth Kanacki och Wehtje Winslow, 

(2017) framhåller hur sjuksköterskor upplever att de engagerar sig känslomässigt i 

patienternas och närståendes behov och omvårdnad. I relation till detta beskriver Liu och 

Chang (2017) att sjuksköterskor upplever ett lidande i samband med vårdandet i livets 

slutskede. Sjuksköterskorna beskriver att lidandet bidrar till en reflektion som genererar en 

äkthet och medkänsla i omvårdnaden. I resultatet framkom att närstående upplevde sig vara 

vägledda genom att hälso-och sjukvårdspersonalen uppmuntrade och initierade till 

reflekterande samtal av existentiell karaktär (Cronin et al., 2015; Williams et al., 2012), vilket 

kan relateras till den palliativa omvårdnaden där symtomlindring är en av hörnstenarna. 

Symtomlindringen inom den palliativa omvårdnaden innefattas av lindring av samtliga 

symtom, däribland existentiellt lidande (Socialstyrelsen, 2013). 

Tidigare forskning av Melvin, 2016; Karlsson et al., 2017; Bonavita et al., 2017; Pattison et al., 

2012 beskriver att patienter samt hälso-och sjukvårdspersonal är i behov av kontinuerlig 

reflektion av tankar som väcks i samband med livets slut. I relation till detta styrker 

examensarbetes resultat att även närstående har ett behov av kontinuerlig reflektion i syfte 

att kunna hantera den svåra situation det innebär att bevittna patienters döendeprocess. Den 

familjefokuserade omvårdnaden kan enligt Benzein, Hagberg och Saveman (2012) ses som 

ett verktyg för att inkludera samtliga inblandade parter, där utrymme ges till reflektion och 

bearbetning av den svåra situationen. Familjefokuserad omvårdnad kan även bidra till 

möjligheten att erhålla en ökad förståelse för varandras utmaningar. Vidare är den 

familjefokuserade omvårdnaden tillämpbar och relevant då den även ger möjlighet till en 

flexibilitet gällande familjen, vilket innebär att omvårdnad kan prioriteras och ges till den 

familjemedlem som är i störst behov här och nu, vilket kan vara den närstående.  

Resultatet påvisade att närstående upplevde att miljön hade en direkt påverkan på 

välbefinnandet i samband med vården i livets slutskede. En fridfull och lugn atmosfär ingav 

en trygghet och lugn för närstående, vilket framförallt upplevdes på palliativa enheter. Detta 

kan eventuellt ställas i relation till tidigare forskning av Andersson et al. (2016) där det 

framhölls att sjuksköterskor som arbetade på akutvårdsavdelningar upplevde en frustration i 

att pendla parallellt mellan akuta patientfall och patienter som vårdas palliativt i livets 

slutskede. 

I resultatet framkom det att närstående ville att patienter gavs möjlighet till att ta med 

personliga attribut i syftet att sätta en personlig prägel på rummet. I relation till det beskriver 

Bylund-Grenklo et al. (2019) hur patienter önskar att bli vårdade i hemmet så länge som det 

är möjligt, där tillgång till natur och personliga tillhörigheter finns. En reflektion som väcks 

hos examensarbetets skribenter är vårdmiljöns betydelse och inverkan på närståendes och 

patienters vårdupplevelse. Miljön kan även ha betydelse för sjuksköterskors förutsättningar 
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att ge god vård i livets slutskede eftersom atmosfären kan bidra till minskad stress och ökad 

närvaro i mötet med närstående och patienter.  

Det framkom i resultatet att närstående upplevde en övergivenhet i samband med patienters 

död. Gemensamt för samtliga närstående var upplevelse av förlust, vilket inte är ett oväntat 

fynd, dock framkom av resultatet att förlusten inte enbart upplevdes vid patientens bortgång. 

Förlusten upplevdes vid olika tidpunkter, där vissa närstående upplevde en förlust långt 

innan patientens bortgång. Detta beskrevs av närstående bero på patienters sjukdomsförlopp 

och förlust av fysiska och psykiska funktioner. En reflektion av detta resultat är vikten av att 

fånga upp närstående tidigt i patienters sjukdomsförlopp, i syftet att ge närstående möjlighet 

att redan i tidigt skede påbörja bearbetningen av förlusten. Resultatet visade att närstående 

upplevde stöd från hälso-och sjukvårdspersonal i samband med patienters bortgång, vilket 

bidrog till att förlusten kändes mer hanterbar. I relation till det beskriver Petersen et al., 2010 

att även sjuksköterskor lider när patienter dör och upplever ett stöd från närstående och den 

vårdande relationen som byggts upp. Den familjefokuserade omvårdnaden beskriven av 

Benzein, Hagberg och Saveman (2012) kan ge närstående tid och utrymme att bearbeta 

processen genom hälsostödjande samtal där närstående ges möjlighet att reflektera och sätta 

ord på sina upplevelser av situationen och på så sätt påbörja bearbetningen av förlusten. I 

resultatet framkom att vissa närstående inte kommer till insikt med förlusten förrän långt 

efter patientens bortgång. Vid sådana fall blir efterlevandesamtalen beskrivna av 

socialstyrelsen (2011) viktiga, där närstående får tillfälle att erhålla samtalsstöd och 

reflektion tiden efter patientens bortgång.  

Det framkom att närstående även upplevde en osäkerhet i samband med patientens 

bortgång, vilket examensarbetets skribenter upplevde som oväntat. Upplevelsen av osäkerhet 

berodde på olika faktorer. Ett fynd var att närstående påverkades av sjuksköterskors 

beteende och kroppsspråk, vilket ledde till att de närstående upplevde en osäkerhet gällande 

vissa sjuksköterskors kompetens, vilket bidrog till en otrygghet (Grøthe et al., 2015). Detta 

kan relateras till tidigare forskning där nyexaminerade sjuksköterskor upplever 

känslomässiga utmaningar i att möta närstående vid vård i livets slutskede (Croxon et al., 

2017); McLouth Kanacki & Wehtje Winslow, 2017). Detta kan vara en av anledningarna till 

att närstående upplevde en osäkerhet gällande sjuksköterskornas kompetens då brist på 

erfarenhet kan återspeglas som osäkerhet. Vidare beskriver tidigare forskning av Croxon et 

al. (2017); McLouth Kanacki och Wehtje Winslow (2017) att sjuksköterskor behöver verktyg 

och stöd som nyexaminerade för att kunna växa in i professionen och hantera de utmaningar 

som vård i livets slutskede innebär. I relation till detta beskriver Benzein, Hagberg och 

Saveman (2012) hur den familjefokuserade omvårdnaden innehar ett systemiskt 

förhållningssätt där varje enskild individs upplevelser och kompetens ses som en del och har 

direkt påverkan på helheten. En reflektion som väcks är att hälso- och sjukvårdspersonalen 

som ger vård till familjen utgör en unik del och har betydelse för helheten. När närstående 

upplever en osäkerhet gällande sjuksköterskors kompetens kan det bidra till en obalans i 

helheten där den familjefokuserade omvårdnaden går förlorad, med anledning av 

sjuksköterskors brist på erfarenhet. 

Resultatet påvisade att närstående även upplevde en osäkerhet gällande patienters 

smärtlindring, vilket grundades i en oro huruvida patienterna erhöll tillräcklig smärtlindring. 
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I relation till det upplever sjuksköterskor enligt (Karlsson et al., 2010) svårigheter att 

administrera adekvat smärtlindring efter patienters behov och närståendes önskningar. Det 

beskrivna kan leda till att konflikter uppstår mellan närstående och hälso- och 

sjukvårdspersonal. För att undkomma problemet kan den familjefokuserade omvårdnaden 

enligt Benzein, Hagberg och Saveman (2012) tillämpas. Närstående och hälso- och 

sjukvårdspersonal träder in i den vårdande relationen med olika erfarenheter och kunskaper 

där inget tolkningsföreträde ska förekomma. Det kan bidra till att närstående och hälso- och 

sjukvårdspersonal skapar en förståelse för varandras upplevelser 0ch utmaningar, vilket kan 

bidra till att konflikter undviks. 

6.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ beskrivande ansats används när syftet är att beskriva människors upplevelser av 

ett fenomen (Polit & Beck, 2017). Målet med en kvalitativ ansats är att åstadkomma en ökad 

förståelse för fenomenet och dess innebörd (Friberg 2017). Segesten (2017) beskriver hur 

kvantitativ metod utgår ifrån att kvantifiera och jämföra resultat. Eftersom examensarbetets 

syfte var att beskriva närståendes upplevelser var en kvalitativ metod med beskrivande syntes 

lämplig för arbetet. Initialt användes svenska MeSH vid utformningen av sökord. Det föreföll 

svårt att förhållas endast till MeSH-termer då närstående beskrivs i svensk MeSH som family 

vilket inte sammanfaller med Socialstyrelsens definition av begreppet. För att åstadkomma 

en bredare sökning för närstående begreppet där inte endast familj ingår, valdes synonyma 

termer till begreppet närstående. Dessa termer redogörs för i metodavsnittet samt redovisas i 

bilaga A. Litteratursökningen av artiklar upplevdes komplicerad då sökningarna genererade 

flera artiklar med mixad kvalitativ och kvantitativ metod, vilket bidrog till att flertalet artiklar 

med relevans för syftet valdes bort. Detta hade kunnat undvikas vid val av allmän 

litteraturöversikt som metod. Friberg (2017) förtydligar att allmän litteraturöversikt 

möjliggör val av såväl kvalitativa som kvantitativa artiklar till analysen. Vidare uppkom 

svårigheter att finna artiklar med ett tydligt och genomgående närståendeperspektiv, vilket 

resulterade i att enstaka artiklar som beskriver upplevelser från såväl patient, sjuksköterska 

som närstående valdes. Dessa artiklar valdes ändå med anledning av att närstående 

perspektivet tydligt framgick separat i resultatet.  

Inklusionskriterier och exklusionskriterier har underlättat artikelsökningen då det bidrog till 

reducerat antal sökträffar, vilket skapade en inramning av relevanta artiklar för 

examensarbetets syfte. Vid litteratursökningen angavs inga avgränsningar avseende land, 

dock valdes i första hand artiklar med ursprung från Skandinavien, vilket kan diskuteras i 

relation till överförbarhet med anledning av närhet och relevans för yrkesverksamma 

sjuksköterskor i Sverige. I relation till begreppet överförbarhet beskriver Wallengren och 

Henricson (2012) att det innefattas av en diskussion av huruvida det kommande resultatet 

kan överföras till andra kontext. Det framkom dock svårigheter att finna relevanta artiklar 

med skandinaviskt ursprung vilket medförde att artiklar från hela världen slutligen valdes. 

Avgränsningar avseende ålder och kön har inte valts eftersom det inte ansågs relevant för 

syftet. Vid analysförfarandet uppmärksammades dock att samtliga artiklar utgick från 

familjemedlemmars upplevelser samt att deltagarna var över 18 år och beskrevs vara make, 
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maka, barn eller barnbarn. Artiklarna utgick från närståendes upplevelser i samband med 

vård i livets slutskede på palliativa enheter, särskilt boende samt akutsjukvården.  

Litteratursökningen genomfördes i två olika databaser, CINAHL Plus samt MEDLINE, vilket 

stärker examensarbetets trovärdighet då databaserna utgår från ett vårdvetenskapligt 

perspektiv. Det framkom svårigheter att finna artiklar i MEDLINE med relevans för syftet, 

vilket bidrog till att endast två artiklar valdes därifrån. Initialt användes även databasen 

PubMed i litteratursökningen, dock utan att generera artiklar med relevans för 

examensarbetes syfte, vilket försvårade litteratursökningen och vidare kan det ses som en 

svaghet med examensarbetet att endast två databaser slutligen användes. 

Kvalitetsgranskningen utfördes med inspiration från Friberg (2017). Totalt 

kvalitetsgranskades 12 artiklar där två valdes bort med anledning av att de inte uppfyllde 

samtliga kvalitetskriterier. Den ena valdes bort eftersom ett etiskt resonemang saknades och 

den andra artikeln valdes bort med anledning av otydligt beskriven metod. Tillförlitligheten 

stärks genom utförandet av kvalitetsgranskningen som redovisas i bilaga B. Examensarbetets 

genomförda kvalitetsgranskning gjordes inspirerad av Friberg (2017). Inget poängsystem för 

artiklarnas kvalitetsnivå användes. Istället användes ett Ja och Nej system. Artiklar som inte 

uppnådde Ja på samtliga kriterier valdes bort, vilket bidrog till ökad trovärdighet gällande 

examensarbetets analysmaterial. Efter litteratursökning påbörjades analysförfarandet enligt 

Evans (2002). Totalt valdes tio artiklar vilket i efterhand upplevdes som något få. Artiklarna 

speglade liknande resultat, vilket är en styrka men upplevdes samtidigt som en nackdel då 

det ledde till att vissa delar av examensarbetets resultat blev kortfattade. Detta kan i 

efterhand ses som en svaghet som eventuellt hade undvikits med ett större antal artiklar 

alternativt en allmän litteraturöversikt som metod som möjliggör för beskrivning av likheter 

men även skillnader.  

Wallengren och Henricson (2012) beskriver hur den vetenskapliga tillförlitligheten förstärks 

av kritisk granskning från studiekamrater i syfte att säkerställa att analysen grundas i 

vetenskapligt datamaterial. Detta har beaktats under examensarbetets process genom 

kontinuerligt opponentskap från studiekamrater och utomstående personer, vilket stärker 

arbetets tillförlitlighet och är därmed också en styrka med examensarbetet. Analys och 

resultat har bearbetats textnära för att undvika tolkning, vilket kan ses som en styrka och 

bidra till ökad tillförlitlighet. Det kan vara relevant för examensarbetets kvalité huruvida 

författarna till examensarbetet har erfarenhet av metoden sedan tidigare (Henricsson, 2012). 

Det kan ses som en svaghet för examensarbetets kvalité att författarna inte genomfört en 

litteraturstudie med inspiration av Evans (2002) tidigare. För att minimera risken att 

analysförfarandet genomfördes felaktigt, lästes Evans (2002) upprepade gånger under hela 

processens gång, vilket kan ses som en styrka med arbetet då det stärker tillförlitligheten. Det 

har varit utmanande att skaffa förståelse för hur samtliga steg i analysprocessen skulle 

tillämpas. För framtida arbeten skulle analysförfarandet kunna förbättras och förenklas 

genom att ha en tydlig plan för hur nyckelfynden sorteras då detta upplevdes något 

komplicerat. 
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6.3 Etikdiskussion 

Majoriteten av artiklarna innefattades av datainsamling i form av intervjuer. Då deltagarna 

ska förbli anonyma samt skyddas från kränkning bör ett etiskt resonemang tydligt framgå. 

Initialt valdes en artikel som besvarade examensarbetets syfte, dock valdes artikeln bort efter 

kvalitetsgranskning eftersom den inte hade ett tydligt etiskt resonemang eller redovisade ett 

forskningsetiskt godkännande. För att förstärka examensarbetets resultat har citat från de 

valda artiklarna använts i ett förtydligande syfte. Det kan vara viktigt att påpeka att 

artiklarnas informanter inte godkänt att delta i framställningen av detta examensarbete. 

Citaten har därför använts med försiktighet och framkommer som tydliga citat i texten där 

sidhänvisning, författare samt citationstecken använts. Detta gjordes för att följda god 

forskningssed i enlighet med Vetenskapsrådet (2017). Henricson (2012) beskriver att 

pålitligheten i litteraturstudier innefattas av reflektioner kring förförståelsen och hur den 

påverkat förfarandet. I examensarbetet har förförståelsen bearbetats genom kontinuerlig 

reflektion för att minimera risken att resultatet påverkas av personliga åsikter och 

antaganden. Artiklarna har lästs separat av författarna varefter de diskuterats för att 

säkerställa att förförståelsen inte påverkat förståelsen för artikeln. Vidare har inga etiska 

problem uppkommit under examensarbetet. 

7 SLUTSATSER 

Genomgående för närståendes upplevelser i samband med livets slutskede är viljan att 

delaktiggöras i samtliga faser av patienters vård, vilket inkluderas av planering och 

beslutsfattande processer samt praktisk omvårdnad. Utifrån de närståendes upplevelser 

framkommer att delaktigheten går att uppnå med små insatser, där kontinuerlig information 

gällande patienters vård är en stor bidragande faktor till upplevelsen av delaktighet. 

Resultatet visade att närstående värdesätter genuinitet i vården där specifikt sjuksköterskor 

beskrevs som viktiga personer. Närstående beskrev en tacksamhet gentemot 

sjuksköterskornas förmåga att visa medlidande, genuina känslor och medmänsklighet i 

samband med vården. Resultatet och tidigare forskning förtydligar att vården i livets 

slutskede bygger på en ömsesidighet mellan närstående och hälso- och sjukvårdspersonal, 

där båda parterna är viktiga för varandras stöd och bearbetningsprocess. Som närstående blir 

det oundvikligt att uppleva en förlust i samband med patienters bortgång, men förlusten kan 

bli lättare att bära med stöd från hälso- och sjukvårdspersonal. Resultatet påvisar att 

närstående har ett behov av existentiell reflektion, vilket förutsätter att hälso- och 

sjukvårdspersonalen kan läsa av situationer och initiera till samtal efter närståendes behov. 

Övergivenheten som närstående upplever från hälso- och sjukvårdspersonalen kan tänkas 

bero på hälso- och sjukvårdspersonalens bristande erfarenheter och personliga resurser till 

att våga möta de närståendes existentiella behov.  Avslutningsvis kan närståendes 

upplevelser påverkas av flera faktorer, såväl yttre miljöfaktorer som inre emotionella behov. 

Samtliga faktorer behöver beaktas för att närstående ska få en värdig upplevelse vid vården i 

livets slutskede.  



24 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Vården i livets slutskede är komplex och består av särskilda utmaningar för närstående samt 

hälso- och sjukvårdspersonal. Examensarbetet har bidragit till en beskrivning av närståendes 

upplevelser. För att möjliggöra för närstående att erhålla verktyg att hantera den svåra 

situationen i samband med vård i livets slutskede, behövs mer forskning. Särskilt behövs 

forskning om närståendes upplevelser relaterat till vårdverksamheter som inte bedriver en 

genomgående palliativ vård. Detta med anledning av att det ingår i sjuksköterskors 

omvårdnadsansvar att tillhandahålla god omvårdnad oavsett var vården bedrivs. Även mer 

forskning relaterat till patienters och närståendes upplevelser av familjefokuserad 

omvårdnad inom palliativ kontext behövs. 
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BILAGA A: SÖKMATRIS 

Databas 

Datum 

Avgränsningar Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstra

ct 

Antal 

lästa 

fulltext 

Antal 

kvalitets- 

granskade 

Antal 

valda 

artiklar 

CINAHL 

2019-04-25 

Publicerad 

2009-2019 

Peer Reviewed 

Engelska 

End of life care, 

Relatives, 

Communication

, Experiences 

55 15 10 1 1 

CINAHL 

2019-04-25 

Publicerad 

2009-2019 

Peer Reviewed 

Engelska 

Palliative care, 

Relatives, 

Lived 

experience. 

9 5 3 2 1 

CINAHL 

2019-04-25 

Publicerad 

2009-2019 

Peer Reviewed 

Engelska 

Palliative care, 

Qualitative 

research, 

Relatives 

experiences 

42 10 6 2 2 

MEDLINE 

2019-04-25 

Publicerad 

2009-2019 

Peer Reviewed 

Engelska 

End of life care 

OR palliative 

care, Family 

caregivers, Nurs 

OR nurses OR 

nursing OR 

healthcare 

professional, 

Communication

, Relatives 

20 3 1 1 1 

CINAHL 

2019-04-25 

Publicerad 

2009-2019 

Peer Reviewed 

Engelska 

 

End of life care, 

Experience, 

Next-of-kin 

 

 

 

 

16 8 3 2 1 
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CINAHL 

2019-04-25 

Publicerad 

2009-2019 

Peer Reviewed 

Engelska 

End of life, 

Relatives OR 

family OR loved 

one OR next-of-

kin OR spouse 

OR significant 

others, 

Perceptions, 

Qualitative, 

Needs, Support, 

Nurs* 

28 11 4 2 2 

MEDLINE 

2019-04-25 

2009-2019 

Engelska 

End of life OR 

palliative care 

OR death OR 

dying OR 

terminally ill, 

Family 

perspective OR 

family 

experience, 

Emotional 

needs, 

Wishes 

18 3 2 1 1 

CINAHL 

2019-04-25 

 Terminal care 

OR terminally 

ill, 

Family 

caregivers, 

Qualitative 

research, 

Challenges 

59 10 2 1 1 
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BILAGA B. KVALITETSGRANSKNING 
 

Enligt Friberg (2017). 

 

 

Artiklar Finns det en 

tydligt 

beskriven 

problem-

formulering? 

Finns det 

ett tydligt 

beskrivet 

syfte? 

Finns det en 

tydligt 

beskriven 

metod? 

Finns det en 

tydlig 

beskrivning 

av deltagare? 

Svarar 

resultatet på 

syftet? 

Framförs 

resultatet på 

ett tydligt 

sätt? 

Förs det en 

diskussion kring 

metoden? 

Förs det en 

diskussion kring 

resultatet? 

Först det ett 

etiskt 

resonemang? 

1 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

4 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

5 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

6 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

7 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

8 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

9 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

10 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
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BILAGA C. ARTIKELMATRIS 

Artikel 

(egen 

numrering) 

Författare 

År 

Titel 

Tidskrift  

Land 

Syfte  Metod, 

Datainsamling, 

Analys 

Resultat  

1 Andersson, M., Ekwall, A., 

Hallberg, I. & Edberg, A.K. 

(2010). The experience of 

being next of kin to and 

older person in the last 

phase of life. Palliative and 

Supportive Care. 

 

Sverige 

Syftet är att beskriva 

upplevelsen av att vara 

närstående till en äldre 

person i livets slutskede, 

berättat av den 

närstående efter 

patientens död. 

 

Kvalitativ metod i form 

av öppna intervjuer med 

17 närstående. 

 

Analysmetod: 

Intervjuerna 

analyserades med 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultatet visade att närstående vill 

vara delaktiga i den äldre personens liv 

från det att patienten insjuknat tills den 

allra sista stunden i personens liv. 

Resultatet visade att närstående 

upplevde ett stort och betydelsefullt 

ansvar för patienten eftersom de kände 

till patientens preferenser gällande vård 

i livets slutskede. 

 

2 Caswell, G., Pollock, K., 

Harwood., R. & Porock, D. 

(2015). Communication 

between family carers and 

health professionals about 

end-of-life care for older 

people in the acute hospital 

setting: a qualitative study. 

BMC Palliative care. 

 

Storbritannien 

Syftet är att förstå olika 

faktorer och processer 

som kan påverka kvalitén 

på vården av äldre 

människor som dör på 

sjukhus utifrån 

närståendes upplevelser. 

Kvalitativa metoder. 

Semistrukturerade 

intervjuer, observationer, 

fokusgrupper samt 

sammanställning av 

journalanteckningar. 

 

Analysmetod: 

Datamaterialet 

analyserades med hjälp 

av NVivo 10 där 

jämförelser gjorts under 

varje steg av 

analysförfarandet.  

Resultatet beskriver närståendes 

upplevelser av information och 

kommunikation från hälso- och 

sjukvårdspersonalen vid vård i livets 

slutskede. 
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3 Centeno, C., Arantzamendi, 

A., Rodriguez, B. & Tavares, 

M. (2010). Letters from 

Relatives: A source of 

information providing rich 

insight into the experience of 

the family in palliative care. 

Journal of Palliative Care. 

 

Spanien och Portugal 

 

Syftet med studien är att 

beskriva orsaken till 

närståendes upplevelser 

av tacksamhet i samband 

med vård i livets 

slutskede. 

Kvalitativ. Analys av 110 

brev från närstående. 

 

Analysmetod: Innehållet 

i breven analyserades 

tematiskt. Analysen 

gjordes separat och 

oberoende av tre 

forskare som sedan 

sammanställde resultatet 

tillsammans.  

 

Resultatet av analysen är likvärdigt i 

båda länderna, där huvudteman kunde 

utläsas som tacksamhet, stöd och hjälp 

från teamet samt vittnesmål om 

lidandet i livets slutskede. Resultatet 

visade även närståendes upplevelser av 

miljöns påverkan på välbefinnandet. 

4 Cronin, J., Arnstein, P. & 

Flanagan, J. (2015). Family 

Members’ Perceptions of 

Most Helpful Interventions 

During End-of-Life Care. 

Journal of Hospice & 

Palliative Nursing. 

 

USA 

Syftet med studien är att 

undersöka 

frågeställningen: Vilka är 

de upplevda behoven hos 

närstående i samband 

med att patienter vårdas 

i livets slutskede på 

sjukhus? 

 

Kvalitativ metod, 

semistrukturerade 

intervjuer med sju 

närstående. 

 

Analysmetod: 

Analysförfarandet av 

intervjuerna innefattades 

av innehållsanalys 

beskriven av Miles och 

Huberman. 

Det framkom att närstående upplevde 

att miljön på den palliativa enheten var 

välkomnande. Vidare lyfter resultatet 

att närstående upplevde sig 

uppmärksammade i samband med vård 

i livets slutskede vilket bidrog till ett 

inre lugn och en reducerad känsla av 

oro och ångest. Resultatet påvisar även 

att kontinuitet i omvårdnaden är viktigt 

för att stärka relationen mellan 

sjuksköterska, patient och närstående.  
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5 Fitzpatrick, D., Odgers, J., 

Penny, W. & Wong Shee, A. 

(2018). No one said he was 

dying: families’ experiences 

of end-of-life care in an acute 

setting. Australian Journal 

Of Advanced Nursing. 

 

Australien 

 

Syftet med studien är att 

beskriva närståendes 

upplevelser av vård i 

livets slutskede. 

Kvalitativ metod med 

tolkande ansats. 

Datainsamling via 

semistrukturerade 

intervjuer med 12 

deltagare. 

 

Analysmetod: 

Intervjuerna 

analyserades genom att 

teman identifierades. 

 

Resultetet visade att närstående 

upplever kommunikation med hälso- 

och sjukvårdspersonal som viktig då det 

bidrog till upplevelser av delaktighet. 

 

6 Gjerberg, E., Lillemoen, L., 

Førde, R. & Pedersen, R. 

(2015). End-of-life care 

communications and shared 

decision-making in 

Norweigan nursing homes- 

experiences and perspectives 

of patients and relatives. 

BMC Geriatrics.   

 

Norge 

 

Syftet är att utforska 

patienter och 

närståendes upplevelser 

och perspektiv på 

kommunikation, 

information och 

delaktighet i beslut vid 

vård i livets slutskede. 

Kvalitativ, utforskande 

design. Kombination av 

individuella intervjuer 

med 35 patienter samt 

fokusgrupper med 33 

närstående. 

 

Analysmetod: 

Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserats genom 

innehållsanalys där 

kategorier och teman 

identifierades. 

Närstående upplevde en variation i 

mängden tillhandahållen information 

angående patientens vård. Det 

framkom även att de anhöriga önskade 

delaktighet i beslutsfattande processer, 

dock utan att behöva ta avgörande 

beslut. Resultatet visade även att 

närstående upplevde behov av att 

hälso- och sjukvårdspersonalen 

initierade samtal mellan närstående, 

patient och hälso- och 

sjukvårdspersonal angående patientens 

preferenser gällande vården i livets 

slutskede. 
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7 Grøthe, Å., Biong, S. & Grov, 

E.K. (2015). Acting with 

dedication and expertise: 

Relatives’ experience of 

nurses’ provision of care in a 

palliative unit. Palliative and 

Supportive Care. 

 

Norge 

 

Syftet med studien är att 

belysa och tolka 

närståendes levda 

erfarenheter av 

sjuksköterskors 

omvårdnad på en 

palliativ enhet. 

Kvalitativ. Intervjuer 

med sex närstående. 

 

Analysmetod: Analysen 

genomfördes med 

Fenomenologisk/ 

hermeneutisk design i 

syfte att tolka de 

närståendes existentiella 

utmaningar. 

 

Resultatet av studien ledde till 

reflektioner av vilken effekt 

sjuksköterskors beteende har vid vård i 

livets slutskede, och hur de samspelar 

med närstående under tiden. Resultatet 

visar att närstående föredrar att 

patienten vårdas av sjuksköterskor som 

visar hängivenhet och kompetens. 

 

8 Kehl, K.A., Kirchhoff, K.T., 

Kramer, B.J. & Hovland-

Scafe, C. (2010). Challenges 

Facing Families at The End 

of Life in Three Settings. 

Journal of Social Work in 

End-of-Life & Palliative 

Care.  

 

USA 

Syftet är att förstå 

närståendes upplevda 

utmaningar vid vård i 

livets slutskede, ur tre 

olika vårdverksamheter. 

Kvalitativ med 

utforskande, retrospektiv 

och beskrivande ansats. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 30 

närstående från tre 

vårdverksamheter. 

 

Analysmetod: 

Analysförfarandet 

innefattades av kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

 

Det framkom av resultatet att i samtliga 

tre verksamheter upplevde de 

närstående svårigheter i att bevittna 

den närståendes död. De närstående 

upplevde en förlust redan långt innan 

dödsögonblicket i takt i med försämrat 

hälsotillstånd hos den närstående. De 

närstående upplevde även en osäkerhet 

kring den medicinska behandling som 

gavs. 
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9 Sarabia-Cobo, C.M., Pèrez, 

V., de Lorena, P., Nuñez, 

M.J. & Domínguez, E. 

(2016). Decisions at the end 

of life made by relatives of 

institutionalized patients 

with dementia. Applied 

Nursing Research. 

 

Spanien 

 

Syftet med studien är att 

beskriva närståendes 

deltagande i 

beslutsprocesser där 

patienten vårdas för 

demens i livets slutskede. 

 

Kvalitativ metod. 

Fokusgrupper med 84 

närstående. 

 

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys har 

använts som 

analysmetod. 

Resultatet visade att närstående 

upplevde känslomässiga svårigheter i 

att ta beslut för deras närstående vid 

vård i livets slutskede. 

10 Williams, B., Lewis, D., 

Burgio, K. & Goode, P. 

(2012). “Wrapped in Their 

Arms”: Next-of-Kin’s 

Perceptions of How Hospital 

Nursing Staff Support Family 

Presence Before, During, and 

After the Death of a Loved 

One. Journal of Hospice & 

Palliative Nursing. 

 

USA 

Syftet är att beskriva 

samordningen av vården 

i livets slutskede i klinisk 

verksamhet samt att 

utvärdera 

meningsfullheten i olika 

omvårdnadsåtgärder för 

familjer till patienter 

som avlidit.  

 

Kvalitativ metod. 

Intervjuer med 78 

närstående. 

 

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys 

tillämpades. 

Resultatet lyfter fram betydelsen av att 

sjuksköterskor kontinuerligt ger 

närstående information för att de ska 

uppleva kontroll i situationen.  

 

Resultatet visade också att flera 

närstående upplevde att sjuksköterskor 

agerat med omtänksamhet och 

medkänsla samt gett de närstående 

såväl fysiskt som psykiskt stöd före, 

under och efter patientens död. 
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