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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning beskriver att sjuksköterskor som vårdar patienter palliativt i 

livets slutskede finner svårigheter i att möta patient och närståendes behov. Sjuksköterskor 

upplever brist på kunskap och erfarenhet när det kommer till att möta närstående i palliativ 

vård i livets slutskede. Sjuksköterskor upplever vård i livets slutskede som en känslomässig 

berg- och dalbana där behovet av att distansera sig från patient och närstående framkommer. 

Syfte: Beskriva närståendes upplevelser av palliativ vård i livets slutskede Metod: En 

systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes har använts. 10 kvalitativa artiklar som 

beskriver närståendes upplevelser ligger till grund för resultatet. Resultat: Närstående 

beskriver att ett kärleksfullt bemötande, att få vara en del av vårdandet samt att få möjlighet 

till förståelse genom tydlig information, bidrar till att de upplever sig sedda i vården. 

Närstående finner trygghet i en hemlik omgivning och när hälso- och sjukvårdspersonal finns 

tillgänglig för dem. Slutsats: Närståendes upplevelser av palliativ vård i livets slutskede 

påverkas av möjligheten att bli sedd och uppleva trygghet. En ökad förståelse för att 

närstående behöver en medaktör kan ge sjuksköterskor vägledning för hur närståendes 

lidande kan lindras.  

 

Nyckelord: Familj, kvalitativ forskning, lidande, relationer   



ABSTRACT 

Background: Previous research describes that nurses caring for patients in the final stages 

of life find difficulties in meeting the patient and the needs of their relatives. Nurses 

experience lack of knowledge when it comes to meeting relatives and experience an 

emotional roller coaster where the need to distance themselves from the patient and relatives 

reveals. Aim: To describe relatives' experiences of palliative care in the final stage of life. 

Method: A Systematic literature study with descriptive synthesis has been used. The results 

are based on ten qualitative articles describing the experiences of close relatives. 

Result: Relative describe that a loving attitude, to be a part of the care and to have the 

opportunity to understand through clear information, contributes to their feelings. Relatives 

find security in a home-like environment and when health professionals are available to 

them. Conclusion: Relatives' experiences of palliative care at the end of life are affected by 

the possibility of being seen and to experience security. A better understanding that relatives' 

need a fellow actor can give nurses guidance on how relatives' suffering can be alleviated. 
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1 INLEDNING 

Under våra år som yrkesverksamma undersköterskor på både vårdboenden och sjukhus har 

vi vid flera tillfällen kommit i kontakt med det palliativa vårdandet i livets slutskede. Att det 

kan vara svårt att möta både patienter och närstående i dessa situationer har till viss del 

upplevts på egen hand men också uppmärksammats hos de sjuksköterskor som arbetat på de 

olika avdelningarna. I diskussioner med sjuksköterskor framkommer det att palliativ vård i 

livets slutskede kan vara en känslomässigt påfrestande uppgift då både patient och 

närstående har behov som ska tillgodoses. Intresset för ämnet är stort och avsikten med detta 

arbete att öka kunskapen om hur närstående kan uppleva den palliativa vården i livets 

slutskede. Intresseområdet hämtades efter förslag från forskargrupp på SSIH Kullbergska 

sjukhuset inom HVV-Hälsa, vård och välfärd på Mälardalens Högskola. Förhoppningarna är 

att arbetet ska bidra med kunskap och ökad förståelse om närståendes upplevelser under det 

palliativa vårdandet när patienten befinner sig i livets slutskede. Detta för att kunna bidra 

med en så god vård och ett så gott möte som möjligt till patienter och närstående. 

2 BAKGRUND 

För att ge en ökad förståelse beskrivs här nedan centrala begrepp som kommer att användas i 

examensarbetet. Därefter följer en presentation över sjuksköterskans ansvar inom palliativ 

vård i livets slutskede. Även tidigare forskning presenteras och utgår från sjuksköterskors 

upplevelser samt patienters upplevelser av palliativ vård i livets slutskede. Därefter kommer 

ett vårdvetenskapligt perspektiv att presenteras och slutligen kommer en 

problemformulering som leder fram till examensarbetets syfte.  

2.1 Beskrivning av begrepp 

Nedan följer en beskrivning av centrala begrepp som är väsentliga för att skapa förståelse för 

examensarbetets innehåll. Begrepp som behandlas är närstående, hälso- och 

sjukvårdspersonal samt palliativ vård i livets slutskede.  

2.1.1 Närstående 

Socialstyrelsens termbank (Socialstyrelsen, u.å.) definierar begreppet närstående som 

”person som den enskilde anser sig ha en nära relation till”. Enligt Socialstyrelsen (2016) 

använder hälso- och sjukvården begreppet närstående om den person som finns inom den 
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enskilde patientens närmaste krets och patient för den person som mottager hälso- och 

sjukvård. I examensarbetet kommer begreppen användas enligt hälso- och sjukvården. 

2.1.2 Hälso- och sjukvårdspersonal 

Socialstyrelsens termbank (Socialstyrelsen, u.å) definierar hälso- och sjukvårdspersonal som 

en yrkesverksam person anställd av en vårdgivare. Hälso- och sjukvårdspersonal medverkar i 

vårdandet av en patient och innehar legitimation eller annan relevant kompetens för sitt 

yrke. I detta examensarbete kommer begreppet hälso- och sjukvårdspersonal att inkludera 

vårdpersonal som utför nära vård till patienter i livets slutskede på sjukhus och äldreboende.  

2.1.3 Palliativ vård i livets slutskede 

Ordet ”palliativ” har sitt ursprung från det latinska ordet ”pallium” som betyder mantel eller 

kappa, något som ”håller om”. Cicely Saunders som var en engelsk läkare, reagerade på att 

vården var så medicinskt inriktad. Hon och flera andra personer ansåg att detta försvårade 

möjligheten att tillgodose behov hos patienter som var svårt sjuka och befann sig i livets 

slutskede. Cicely Saunders startade därför St Christopher´s Hospice i London år 1967 där 

fokus låg på smärtlindring men också på psykosocialt stöd samt existentiella och andliga 

behov. Flera yrkesprofessioner medverkade i patientens vård och även familjer till den sjuke 

fick bli en del av vården. Ideérna inom denna hospicerörelse fick sedan spridning världen 

över. Genom forskning, utbildning och politisk förankring har hospicerörelsen utvecklats till 

det som idag kallas palliativ vård (Widell, 2015).  

Socialstyrelsens Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede (2013) 

definierar begreppet palliativ vård som: ”Hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och 

främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som 

innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd 

till närstående”. Palliativ vård i livets slutskede förekommer i olika vårdkontexter så som 

exempelvis kommunal hälso- och sjukvård samt öppen- och slutenvård. Det är vanligt att 

patienter som befinner sig i livets slutskede får vård från flera olika vårdinstanser parallellt 

(Socialstyrelsen, 2018). Det finns två olika former av palliativ vård där den ena benämns som 

specialiserad palliativ vård och den andra formen som allmän palliativ vård. Specialiserad 

palliativ vård innebär att ett multiprofessionellt team med specialistutbildning i palliativ vård 

arbetar tillsammans med patienten. Specialiserad palliativ vård erbjuds till svårt sjuka 

patienter som befinner sig i ett tillstånd som medför särskilda behov eller i situationer där 

patienten har komplexa symtom. Allmän palliativ vård bedrivs av vårdpersonal som arbetar 

på sjukhus och kommunala vård- och omsorgboenden och som innehar en grundläggande 

kunskap i palliativ vård (Socialstyrelsen, 2016). Palliativ vård delas in i en tidig och en sen 

fas. Den tidiga fasen kan pågå under lång tid, i vissa fall under flera år där patienten har fått 

en obotlig sjukdom men kan genom lämplig behandling och olika insatser behålla 

livskvaliteten och förlänga livet. Den tidiga fasen övergår till den sena fasen när patienten in 

längre svarar på livsförlängande behandling och eller orsakas av onödigt lidande. I den sena 

fasen i palliativ vård har patienten endast en kort tid kvar i livet och befinner sig i livets 

slutskede (Socialstyrelsen, 2013). Patientens allmäntillstånd är nedsatt och fokus ligger inte 
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längre på att behandla grundsjukdom. Målet för all typ av behandling i livets slutskede ska 

vara inriktad på symtomlindring och livskvalitet och inte på livsuppehållande åtgärder. I 

livets slutskede är patientens hälsotillstånd i sådant skick att en ytterligare försämring kan 

resultera i att patienten avlider. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal kan identifiera 

när patienten närmar sig livets slutskede. Detta är en förutsättning för att patient och 

närstående ska ha möjlighet att ta del av information och förbereda sig på den sista tiden i 

livet (Socialstyrelsen, 2018). 

Socialstyrelsen (2013) har arbetat fram fyra hörnstenar i palliativ vård. Dessa är 

symtomlindring som innebär att behandla fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. 

Samarbete, där många olika professioner arbetar tillsammans för att patient och närstående 

ska få en så god vård som möjligt. Kommunikation och relation mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal, patient och närstående ska bidra till att gynna patientens livskvalité. Stöd 

till närstående omfattar tiden under sjukdomsförloppet samt efter att patienten avlidit. De 

fyra hörnstenarna kan underlätta för hälso- och sjukvårdspersonal att se den palliativa 

processen på liknande sätt, vilket också medför att det blir lättare att planera, fördela ansvar 

och samarbeta kring den patient som befinner sig i livets slutskede. Examensarbetet har 

avgränsats till närståendes upplevelser i den allmänna palliativa vården när patienten 

befinner sig i livets slutskede och vårdas på sjukhus eller äldreboende.  

2.2 Sjuksköterskans ansvarsområde 

Hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter i livets slutskede ska ha ett palliativt 

förhållningssätt som grund i vårdandet. Ett palliativt förhållningssätt syftar till att ha en 

helhetssyn på patienten och utifrån det bedöma patientens fysiska och psykiska behov och 

därefter reflektera över vad som är bäst för patient och närstående (Socialstyrelsen, 2018). 

Socialstyrelsen (2017) har upprättat målnivåer för palliativ vård i livets slutskede och dessa 

syftar till att stödja landstingens, regionernas och kommunernas förbättringsarbete. 

Målnivåerna beskriver hur hälso- och sjukvårdspersonal kan verka för en bättre palliativ 

vård. Att patienten är omsorgsfullt informerad om sin situation är en viktig punkt av stöd och 

vård i livets slut. Tydlig information ger patienten möjlighet att själv ta viktiga beslut om hur 

den palliativa vården ska utformas den sista tiden i livet (Socialstyrelsen, 2017). Enligt 

Patientlagen (SFS 2014:821) har hälso- och sjukvårdspersonal ett ansvar att förse patient och 

närstående med kontinuerlig information som kan ge stöd i vårdandet och det är även en del 

av sjuksköterskans ansvar enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2017). Det kan vara så 

att patienter har hamnat i ett tillstånd där det är svårt att delta i samtal angående hur vården 

ska utformas. Enligt Socialstyrelsen (2017) kan det vara av vikt att även patientens 

närstående har möjlighet att delta i samtal i en sådan situation. Patientlagen (SFS 2014:821) 

belyser också att närstående ska ges möjlighet att medverka i utformandet av vården. För att 

hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna bedriva god palliativ vård i livets slutskede 

oberoende av vårdkontext krävs det kontinuerlig utbildning (Socialstyrelsen, 2018). 

Sjuksköterskan ska vårda patient men också närstående vid palliativ vård. Både patient och 

närstående ska ses som enskilda individer och all vård som bedrivs ska vara anpassad utifrån 

den enskildes behov och önskningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan 
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ska vårda med medkänsla, vara uppmärksam på samt respektera varje enskild individs 

önskemål, sedvänjor och värderingar. Genom detta kan vården utföras på ett sätt som inte 

kränker den enskilda individens värdighet (SFS 2017:30). Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) ska sjuksköterskan visa vördnad mot patient och närstående och stödet till 

närstående ska fortgå även då patienten avlidit. Stöd till närstående kan se ut på olika sätt 

men ska alltid syfta till att reducera risken för ohälsa samt stödja närstående genom att ge 

verktyg i att hantera svårigheter under vårdtiden men även efter att patienten avlidit 

(Socialstyrelsen, 2013). Vidare beskriver Socialstyrelsen att stöd till närstående kan innebära 

att ge tydlig information, bjuda in de till att delta i vården, ge möjlighet att vara vid 

patientens sida samt ge emotionellt och praktiskt stöd så som samtal och avlastning av 

praktiska sysslor. Närstående bör ses som en del av den palliativa vården och stödet till 

närstående kan ha stor betydelse för hur patienten upplever vårdandet men också hur 

sorgearbetet och hälsan fortskrider hos närstående.   

2.3 Tidigare forskning 

Nedan beskrivs tidigare forskning utifrån sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 

samt möta närstående i palliativ vård i livets slutskede. Den tidigare forskningen beskriver 

också patienters upplevelser av palliativ vård i livet slutskede.   

2.3.1 Sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård i livets slutskede 

Sjuksköterskor upplever att vårdandet av patienter och dess närstående i livets slutskede är 

givande, kreativt och meningsfullt. Att vara en del av vården under livets slutskede beskrivs 

som utmanande men också viktigt för utvecklingen av sjuksköterskors professionella roll 

samt självkännedom (Andersson, Salickiene & Rosengren, 2015). Sjuksköterskor menar att 

den palliativa vården skiljer sig från den kurativa vården. Från att försöka behandla och få 

patienten att bli frisk ändras inriktning till att istället försöka göra patienten så bekväm som 

möjligt (Ferguson, 2018). Sjuksköterskor upplever att fokus i det palliativa vårdandet främst 

ligger på att kunna skapa en stödjande relation till patient och närstående samt kunna lindra 

deras lidande. Att ha förmåga att vårda den fysiska kroppen samtidigt som det emotionella 

hos både patient och närstående ses som en förutsättning för att vårdandet ska bli så bra som 

möjligt (Parola, Coelho, Sandgren, Fernandes & Apóstolo, 2018). Sjuksköterskor upplever att 

det handlar om att ha förmåga att upprätthålla patientens värdighet, lyssna på hur patient 

och närstående förhåller sig till situationen och föra dialog utifrån det (Isaacson & Minton, 

2018). Sjuksköterskor upplever att en relation till patient och närstående är en förutsättning 

för att vården ska bli god men menar samtidigt att det finns svårigheter i det. Detta kan bero 

på att närstående inte vill delta i vården, förnekar att patienten lider av en obotlig sjukdom, 

saknar kunskap om vad palliativ vård innebär eller att deras relation till patienten präglas av 

gamla pågående konflikter, förklarar sjuksköterskor (Namasivayam, Lee, O’Connor & 

Barnett, 2013; Funk, Peters & Stieber, 2017). Sjuksköterskor belyser att det är en viktigt del 

att involvera närstående i den palliativa vården och möta deras behov men samtidigt ha 

förmåga att stödja patienten (da Silva & da Silva Lima, 2014; Andersson et al. 2015). 
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Emotionella handlingar, tid och engagemang upplevs vara en vital del i den palliativa vården 

för att utveckla en relation, menar sjuksköterskor (Ferguson, 2018).  

Sjuksköterskor belyser vikten av att kunna förmedla information och samtidigt vara beredda 

på att stödja patient och närstående (Isaacson & Minton, 2018). Sjuksköterskor upplever att 

information lättare förmedlas när en säker och trygg relation är etablerad. När det blir svårt 

att nå fram till patient och närstående trots upprepad information skapas det en betungande 

känsla hos sjuksköterskor. Det medför också svårigheter i att utveckla denna viktiga 

stödjande relation (Parola et al, 2018). Sjuksköterskor upplever att det krävs en vilja att 

arbeta inom den palliativa vården men menar att alla sjuksköterskor saknar den viljan då den 

palliativa vården kan vara för ångestfylld och skrämmande (Funk et al., 2017). 

Sjuksköterskor upplever att för mycket känslor leder till utmattning. De försöker därför 

distansera sig från sina egna känslor för att skydda sig själva men upplever att det är svårt då 

de samtidigt skapar en nära relation till patient och närstående (Parola, Coelho, Sandgren, 

Fernandes & Apóstolo, 2018). Sjuksköterskor upplever att de behöver distansera sig då de 

känner att de inte klarar av att lindra fysiska, emotionella och existentiella känslor hos 

patient och närstående (Funk et al., 2017; Parola et al., 2018). Dock har vissa sjuksköterskor 

förmåga att kontrabalansera de negativa känslorna med en känsla av att de ändå gör nytta i 

sitt arbete (Funk, Peters & Roger, 2017; Parola, Coelho, Sandgren, Fernandes & Apóstolo, 

2018). Frustration infinner sig hos sjuksköterskor när de upplever att de inte har tillräckligt 

med kunskap och förmåga att hantera det palliativa vårdandet. Sjuksköterskor menar att de 

känner sig hjälplösa när de inte vet vad de ska göra och anar att detta medför att patientens 

sista tid i livet inte blir så bra som den kunde ha blivit. Sjuksköterskor upplever att de 

behöver vara trygga i sin egen profession och vara medvetna om att vårdandet kan vara 

emotionellt påfrestande för att kunna guida patienter och närstående genom livets slutskede 

(Andersson, Salickiene & Rosengren, 2016). Avsaknad av kunskap och färdighet i att ge en 

god palliativ vård, speciellt när det kommer till kommunikation upplevs av sjuksköterskor. 

Det är viktigt med utbildning i palliativ vård och då framförallt i att kunna kommunicera 

under dessa omständigheter, menar sjuksköterskor (Garner, Goodwin, McSweeney & 

Kirchner, 2012). Sjuksköterskor upplever svårigheter att prata om död och existentiella 

problem. Sjuksköterskor beskriver hur de är tvungna att lära sig av sina egna misstag och att 

de ofta känner sig väldigt osäkra (Andersson et al., 2016). När sjuksköterskor inte hinner 

vara hos patient och närstående på grund av hög arbetsbelastning eller låg bemanning 

upplevs känslor som ilska och frustration. Situationen gör det problematiskt eftersom många 

sjuksköterskor dämpar sina egna känslor av sorg genom att fokusera och luta sig tillbaka på 

att de alltid gör det bästa för patient och närstående (Funk et al., 2017).  

2.3.2 Patienters upplevelser av palliativ vård i livets slutskede 

I den tidigare forskningen framkommer att patienter har önskemål om att döden ska ske så 

naturligt som möjligt. Patienter beskriver att livsuppehållande åtgärder inte är aktuellt då 

prognosen oavsett kommer att leda mot slutet (Gjerberg, Lillemoen, Førde & Pedersen, 2015; 

Bollig, Gjengedal & Rosland, 2016). En del patienter är lugna och tillfreds med situationen 

medan andra patienter upplever livet som problematiskt med smärta och lidande i livets 

slutskede (Bollig et al., 2016). Patienter beskriver rädsla för att lida i smärtor och deras 
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högsta önskan är att få adekvat smärtlindring och ha möjlighet att dö i en fridfull och tyst 

miljö (Bollig, Gjengedal & Rosland, 2016). Patienter uttrycker att de behöver bli sedda som 

en unik människa och bli bemötta med respekt för att bibehålla sin värdighet. Patienter 

uttrycker en vilja att hälso-och sjukvårdspersonal ska vårda med kärlek för att uppfylla 

känslan av ett mänskligt värde. De beskriver att handlingar som medför en välkomnande 

atmosfär där patienter blir bemötta med värme, med ett leende och engagemang skapar 

upplevelser av att vara värdefull (Bylund-Grenklo, Werkander-Harstäde, Sandgren, Benzein 

& Östlund, 2019). Patienter som befinner sig i palliativ vård i livets slutskede upplever 

svårigheter i att prata om egna önskemål och behov med både närstående och hälso- och 

sjukvårdspersonal (Bollig et al., 2016). Patienter önskar bli inbjudna av hälso- och 

sjukvårdspersonal till samtal där deras tankar och önskemål kan bli hörda. Patienter som 

inte önskar få samtal litar på att hälso- och sjukvårdspersonal förstår vad de har för 

önskemål, även om de själv inte uttryckt det (Gjerberg et al., 2016). Det framkommer att 

patienter litar på att deras närstående framför deras synpunkter och önskningar då de 

känner de så väl (Bollig et al., 2016).   

Patienter belyser vikten av att närstående ska få ta del av vårdandet. Det beskrivs som 

betydelsefullt om patienter får möjlighet att ha kontakt med sina närstående, exempelvis via 

telefon (Warmenhoven et al., 2016). Patienter uttrycker även en önskan om att inte behöva 

dö i ensamhet och beskriver vikten av att ha närstående runt sig (Bollig, Gjengedal & 

Rosland, 2016). Att få ta del av information angående hälsotillståndet anser patienterna är en 

viktig del i vårdandet men upplever att information kan vara bristfällig och 

osammanhängande. Detta kopplas till att hälso- och sjukvårdspersonal inte är tillgängliga 

(Gjerberg, Lillemoen, Førde & Pedersen, 2015). Det uppskattas av patienter att hälso- och 

sjukvårdspersonal vågar vara med i emotionella samtal och ge kontinuerlig information till 

patienter trots att informationen kan vara svår att ta emot (Bylund-Grenklo, Werkander-

Harstäde, Sandgren, Benzein & Östlund, 2019). Vissa patienter har ingen kontakt alls med 

läkaren och menar att det beror på att läkaren aldrig kommer in till dem. Då patienter har 

svag kontakt med läkaren menar de att sjuksköterskan bör vara med när de har möten med 

läkaren för att patienter känner en större tillit till dem som vårdar nära (Bollig et al., 2016). 

Patienter är tillfredsställda och litar på att hälso- och sjukvårdspersonal tar rätt beslut, har 

den kompetens som behövs och handlar efter vad de tror är bäst för patienterna (Gjerberg et 

al., 2015).  

2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv  

Närstående i palliativ vård i livets slutskede kan befinna sig i ett lidande därav valdes 

Erikssons (2015) teori om lidandets drama. Teorin tydliggör att den lidande människan 

behöver en medaktör som bekräftar lidandet. Teorin kan bidra till ökad förståelse för hur 

hälso- och sjukvårdspersonal kan lindra lidande hos närstående. Eriksson menar att en 

människas lidande handlar om att försöka utstå och kämpa med något som upplevs som 

plågsamt. Det kan också handla om att människan behöver förlikas sig med något som 

upplevs svårt. När en människa lider kränks värdigheten vilket gör att det ofta blir svårt att 

prata om lidandet. Människan har ett begär av att få känna kärlek och bekräftelse för att ha 
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möjlighet att uppnå hälsa. När bekräftelse och kärlek saknas i mötet med en annan människa 

kan det bli svårt att skapa en kärleksfull relation. Upplevelser av att känna att man inte blir 

tagen på allvar, att inte bli inbjuden eller att inte bli välkommen i vårdandet kan även det 

orsaka ett lidande. När lidandet ses och förklaras som något fysiskt fråntar man möjligheten 

för människan att lindra lidandet. Alla människor försöker förstå sitt lidande gentemot sitt 

eget liv. Lidandet i sig ses som något ont och saknar en egentlig mening men människan har 

dock förmåga att ta sig igenom lidandet och därigenom skapa en mening med det. När 

människan träder in i ett möte med en annan människa eller en vårdrelation skapas det 

förväntningar. Detta nämner Eriksson som “Lidandets drama”. Människan befinner sig i sitt 

lidandes innersta väsen när hon kliver in i dramat. Lidandets drama består av tre akter där 

den första är bekräftelse. En människas lidande bekräftas genom att någon annan ser 

lidandet. Detta kan ske genom en blick, beröring eller ord. Att bekräfta innebär också att vara 

tillgänglig och visa att man inte överger den som lider. Den andra akten handlar om att ge 

den lidande människan tid och rum att få lida ut. Ensamhet är viktigt för den som lider men 

människan vill även känna att de blir inbjudna till en gemenskap. Om den lidande 

människan känner sig övergiven kan en känsla av hopplöshet och förtvivlan uppstå. Om 

ensamheten innebär att vara utesluten från gemenskap kan det leda till att lidande skapas. 

Det kan även vara så att människan har behov av att vara ensam. Om det ej ges möjlighet till 

ensamhet kan det i sin tur leda till ett lidande. Den tredje akten är att försonas med lidandet. 

Försoningen innebär att människan kan applicera lidandet i en ny enhet. När försoning skett 

kan lidandet ges en mening. För att kunna lindra lidandet i vårdandet krävs det att 

människan får en välkomnande känsla, blir respekterad och vårdad. En vänskaplig blick, en 

smekning eller ett uttryck där det finns ett ärligt medlidande kan lindra det svåraste utav en 

människas lidande. Om människan inte finner någon utomstående person som kan agera 

med henne i lidandet kommer hon att försöka förändra sin skepnad tills hon hittar någon 

som vill och kan vara med i hennes drama. Att som utomstående försöka lindra lidandet hos 

en medmänniska innebär att våga vara i den lidandes drama som medaktör (Eriksson, 2015). 

2.5 Problemformulering  

Sjuksköterskor kan ställas inför att vårda patienter som befinner sig i palliativ vård i livets 

slutskede i olika vårdkontexter. Lagar och andra styrdokument lyfter fram vikten av att vårda 

individuellt där även närstående utgör en viktig del av vårdandet. Tidigare forskning belyser 

att sjuksköterskor kan sakna kunskap och erfarenhet av att vårda i palliativ vård i livets 

slutskede. Forskning tyder på att sjuksköterskor upplever en kunskapsbrist i att möta 

närståendes behov. Kunskapsbristen hos sjuksköterskor kan komma att påverka mötet 

mellan sjuksköterskor och närstående vilket kan skapa lidande. Genom att lyfta fram 

närståendes upplevelser av palliativ vård i livets slutskede kan det förhoppningsvis bidra med 

förståelse för vilka förhållanden som bidrar till att närstående upplever tillfredsställelse. 

Detta kan i sin tur öka förståelsen för hur sjuksköterskor kan förhålla sig gentemot 

närstående under palliativ vård i livets slutskede och genom det lindra både patient och 

närståendes lidande.  
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3 SYFTE 

Beskriva närståendes upplevelser av palliativ vård i livets slutskede.  

4 METOD 

En kvalitativ metod har använts då avsikten var att undersöka närståendes upplevelser av ett 

fenomen. Enligt Henricsson och Billhult (2017) är en kvalitativ metod passande för att skapa 

en djupare förståelse av fenomenet som ska undersökas. Den analysmetod som valts är en 

systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes enligt Evans (2002). Metoden innebär 

att redan publicerat kvalitativt material inom det valda intresseområdet bearbetas och 

därefter sätts ihop till en ny helhet. Evans analysprocess följer fyra steg som börjar med 

insamling av relevant data, därefter sker identifiering av nyckelfynd och efter det skapas 

teman och subteman. I sista steget ska fenomenet som framkommer beskrivas. Dessa steg 

redovisas närmare under punkt 4.1 och 4.2.  

4.1 Datainsamling och urval 

En analysprocess börjar med att samla in datamaterial som är relevant för den tänkta 

studiens syfte (Evans, 2002). Sökningarna omfattade kvalitativa artiklar då metoden enbart 

använder kvalitativt material. Datainsamlingen och urvalet av artiklarna har gjorts genom 

sökningar i databaserna PubMed och Cinahl Plus. Dessa databaser lämpar sig bra för att 

finna vårdvetenskapliga artiklar. Olika kriterier inkluderades samt exkluderades i 

sökningarna. Inklusionskriterier var att artiklarna inte skulle vara äldre än 10 år så 

sökningen omfattade publicerings år 2009–2019. I vissa sökningar har publiceringsår 2014–

2019 använts för att kunna få fram den senaste publicerade forskningen. Artiklarna skulle 

vara peer reviewed då endast vetenskapligt material med hög kvalitet skulle inhämtas. Ålder 

hos patienterna begränsades från 19–80+ år/alla vuxna med argumentet att sjuksköterskor 

som arbetar med barn och unga ofta hamnar inom en egen specialitet. En boolesk sökteknik 

har använts då denna sökteknik krävs för att få fram artiklar som är relevanta (Östlundh, 

2017). För att hitta relevanta sökord användes MESH-termer. I examensarbetet användes 

sökord som exempelvis professional-family relation, palliative care eller end of life care, 

family member, relatives och experiences som kombinerades med sök-operatorerna AND och 

OR för att finna artiklar som var relevanta för syftet. När sökoperatorn AND används finner 

sökmotorn litteratur som innehåller båda söktermerna, exempelvis relatives AND 

experiences. När OR används i sökningen, exempelvis relatives OR family members 

inkluderas litteratur som innehåller båda eller endast ett av sökorden. Sökoperatorn NOT 

kan också användas för att exkludera en av två termer, i vissa sökningar användes exempelvis 

relatives NOT carers.   
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Examensarbetet ska vara relevant för sjuksköterskor med grundutbildning och därför 

exkluderades material med innehåll som handlade om närståendes upplevelser i förhållande 

till sjuksköterskestudenter och specialistsjuksköterskor. Vissa av artiklarna lägger fokus på 

både sjuksköterskans, närståendes och patienters upplevelser och dessa artiklar valdes 

enbart med i arbetet om det tydligt framgick vem som upplevde vad och om det fanns 

tillräcklig substans i artikeln som svarade på syftet. Vid sökningarna framkom även artiklar 

som handlade om anhörigvårdares upplevelser. Dessa valdes bort på grund av att det ansågs 

finnas en skillnad i att vara närstående i livets slutskede och att vara anhörigvårdare. Därför 

exkluderades artiklar som innehöll ordet ”carer”. De olika sökningarna genererade mellan 3–

28 träffar. Urvalet av artiklarna gjordes först genom att läsa titlarna på alla träffar som 

framkom vid sökningen. Om titeln ansågs relevant för syftet togs den med i urvalet. 

Sammanlagt lästes 173 titlar och av dessa lästes 40 abstrakt. Om artiklarna efter detta 

fortfarande verkade vara relevanta för syftet så lästes hela artikeln. Se BILAGA A. Sökmatris 

där sökord och sökträffar redovisas utförligt. Sammantaget togs 13 artiklar med i urvalet och 

lästes i sin helhet.  

Friberg (2017) förklarar att säkerställande och värdering av kvaliteten på kvalitativa artiklar 

inom samma fenomen bidrar till att man sedan kan kombinera dessa till en ny helhet. De 13 

artiklarna lästes grundligt och kvalitetsgranskades sedan utifrån 9 frågor där alternativen till 

svaren var JA eller NEJ. Varje JA gav 1 poäng. Svaren sammanställdes och kvaliteten på 

vardera artikeln gick att utläsa. Artiklar som hade en sammanlagd poäng från 7–9 ansågs 

hålla en hög vetenskaplig kvalitet. Av de 13 artiklarna som granskades ansågs 10 av dessa 

hålla en hög kvalitet. Kvalitetsgranskningen inspirerades av Fribergs (2017) 

kvalitetsgranskningsfrågor. Frågorna besvarar bland annat om syfte, problembeskrivning och 

metod är tydligt beskrivna, om det finns diskussioner angående metod och resultat och om 

det finns med några etiska resonemang med i artiklarna. En sammanställning av 

kvalitetsgranskningen finnes i BILAGA B. De 10 kvalitetsgranskade artiklarna 

sammanställdes i sin helhet med dess syfte, metod och resultat och finnes i BILAGA C. 

4.2 Dataanalys 

I andra steget utifrån Evans (2002) analysmetod läses artiklarna flera gånger om för att få 

förståelse för helheten i varje enskild artikel. Sedan identifieras nyckelfynd, vilket innebär att 

hitta meningar eller stycken i artiklarnas resultat som svarar på examensarbetets syfte. För 

att underlätta identifieringen av nyckelfynd omvandlades syftet till en frågeställning som 

sedan fanns nedskrivet och var synlig under hela processen. Nyckelfynden som hittades i 

originalartiklarnas resultat kopierades in i ett enskilt dokument och märktes upp med 

artikelförfattarens namn samt artikelns titel. Detta för att underlätta att referera nyckelfynd 

till rätt källa. Nyckelfynden skrevs sedan ut på papper och klipptes ut var för sig. Detta gav en 

tydlig översikt över de nyckelfynd som framkom under analysen och gjorde det möjligt att 

relatera nyckelfyndens likheter till varandra. Därefter delades nyckelfynden in i teman och 

därefter subteman som är det tredje steget i analysmetoden. Två teman identifierades och 

dessa delades sedan in i fem subteman. Det fjärde steget i analysen var att beskriva 

fenomenen som identifierats. För att säkerställa att fenomenen beskrevs på ett rättvist och 
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trovärdigt sätt hänvisades det kontinuerligt till originalartiklarna. För att ytterligare stärka 

trovärdigheten i resultatet inkluderades citat. Exempel på hur nyckelfynd formades till teman 

och subteman finnes i Tabell 1.  

Tabell 1. Exempel på hur nyckelfynd formades till tema och subteman  

Nyckelfynd Tema Subtema 

Participants described how staff demonstrated empathy 

and provided emotional support to participants during 

periods of distress, for example, when they were being told 

about their relative’s poor prognosis. (Gott, Robinson, 

Moeke-Maxwell, Black, Williams, Wharemate & Wiles, 

2019, s.796) 

 

 

 

 

Behov av att bli sedd 

Att ha värdefulla 

relationer 

This involvement showed respect for relatives as co-carers 

and even as experts regarding the needs of their mother or 

father. Relatives noted a higher quality of care when their 

opinions were heard. (Reitinger, Schuchter, Heimerl & 

Wegleitner, 2018, s.244) 

Att få en inbjudan   

Honest and straightforward information, especially when 

offered in a dialogue with the family member, left no need 

for questions and gave answer to the person´s worries, even 

though there could still be a difficult time close to the loved 

one´s death. Being informed gave a sense of certainty and 

security. (Lundberg, Olsson & Fürst, 2013, s.284) 

Att vara informerad  

 

4.3 Etiska överväganden 

I Högskolelagen (SFS 1992:1434) första kapitlet 3 a § står det tydligt beskrivet att 

trovärdighet och god forskningssed värnas inom vetenskapen. Codex (2018) menar att 

förfalskning, plagiat, att stjäla vetenskapligt material eller annan form av fusk innebär 

bedrägeri inom forskning. Referenshantering har skett genom APA (American Psychological  

Association, 2019) för att det ska vara möjligt för läsaren att härleda innehåll till korrekt 

referens. Genom att kontinuerligt referera till korrekt referens kan felaktiga tolkningar 

undvikas (Polit & Beck 2016). Efter urvalet av artiklarna har dessa lästs igenom och översatts 

från engelska till svenska vilket kan medföra misstolkningar av vissa delar i innehållet. 

Kjellström (2017) förklarar att språksvårigheter och lite erfarenhet inom forskningsmetodik 

kan ge en felaktig bedömning av forskningsläget.  
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5 RESULTAT 

Nedan presenteras examensarbetets resultat som grundar sig på närståendes upplevelser av 

palliativ vård i livets slutskede. Utifrån nyckelfynden kunde två teman urskiljas varav dessa 

teman delades in i fem subteman. Teman och subteman redovisas i Tabell 2 och beskrivs 

närmare under punkt 5.1 och 5.2.  

Tabell 2.  

Tema  Subtema 

 

Behov av att bli sedd 

Att ha värdefulla relationer 

Att få en inbjudan   

Att vara informerad 

Behov av tillgänglighet  Att vistas i en lugn miljö   

Att inte bli lämnad ensam 

 

5.1 Behov av att bli sedd  

Temat handlar om närståendes behov av att bli sedda i den palliativa vården i livets 

slutskede. Det första subtemat innefattade närståendes upplevelser av Att ha värdefulla 

relationer som handlar om hur en kärleksfull relation påverkade närstående. Det andra 

temat är Att få en inbjudan och innefattade närståendes upplevelser av att bli inbjuden till 

vårdandet samt att deras synpunkter togs på allvar. Att vara informerad är det tredje 

subtemat och innefattar närståendes upplevelser av att få tillräcklig information samt 

möjlighet till förståelse i situationen.  

5.1.1 Att ha värdefulla relationer 

Närstående upplevde en kärleksfull relation till sjuksköterskan som något värdefullt. 

Närstående upplevde att sjuksköterskan var särskilt bra på att skapa kärleksfulla relationer 

vilket fick närstående att känna sig sedda. Närståendes upplevelser av att mötas av kärlek och 

empati frambringades genom att sjuksköterskan tog sig tid, pratade på ett varsamt sätt och 

visade sin oro för både patient och närstående. För närstående var detta en gest som visade 

att sjuksköterskan vårdade med kärlek (Gott et al., 2019). Närstående beskrev även hur 
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kärleksfulla handlingar bland annat visade sig genom att sjuksköterskan utstrålade en 

positivitet. Detta bidrog till att närstående upplevde sig värdefulla och fick ett ökat 

självförtroende. Det fanns situationer där närstående upplevde en känsla av skuld och 

menade att denna skuldkänsla underlättades av sjuksköterskans kärleksfulla sätt att vara och 

tala till dem (Jóhannesdóttir & Hjörleifsdóttir, 2018; Lundberg, Olsson & Fürst, 2013). Det 

fanns flera gester som enligt närstående beskrevs som kärleksfulla. Närstående beskrev: 

”They cared by showing that they cared. They stood by him there while I was there. They 

talked to him even though he couldn´t respond. And they cared for me too. Whenever I 

needed anything to drink, they did that.” (Williams, Lewis, Burgio & Goode, 2012, s.545). 

Fysisk beröring visade sig också vara högt värderat och en del närstående uppskattade när 

sjuksköterskan gav dem en kram, en vänlig blick eller en smekning på armen. Små gester 

som att fråga hur det är eller bara hämta en kopp kaffe, beskrevs också som värdefulla och 

fick närstående att känna sig uppskattade (Gott et al., 2019; Reitinger, Schuchter, Heimerl & 

Wegleitner, 2018; Kanacki, Roth, Georges & Herring, 2012).  

Närstående upplevde att bekräftelse och respekt även efter att patienten avlidit var av vikt för 

att de skulle uppleva sig sedda. Närstående upplevde att vissa läkare på ett osympatiskt sätt 

endast gav besked om att patienten avlidit och därefter lämnat övriga detaljer till 

sjuksköterskan att ta hand om. Närstående upplevde sjuksköterskans sätt att förmedla 

patientens bortgång på ett mer empatiskt sätt vilket de uppskattade. De upplevde att 

sjuksköterskan var engagerad och tog sig tid (Kanacki et al., 2012; Witkamp, Droger, 

Janssens, Zuylen & Heide, 2016; Gott et al., 2019). Närstående var berörda av 

sjuksköterskans lojalitet och sätt att visa empati genom att dela känslosamma reaktioner 

även efter patientens bortgång. Att få besked om patientens bortgång underlättades om det 

redan fanns en etablerad relation mellan närstående och sjuksköterska (Williams et al., 2012; 

Kanacki et al., 2012). Det var även av vikt att närstående togs om hand efter att patienten 

hade avlidit. Närstående fann tröst i att sjuksköterskan behandlade både den avlidne och 

närstående med respekt (Lundberg et al., 2013; Williams et al., 2012).  

5.1.2 Att få en inbjudan 

Det upplevdes positivt när närstående blev tillfrågade hur de själva upplevde patientens 

hälsotillstånd och blev inbjudna att vara med och hjälpa till i vårdandet. Närstående 

upplevde då att de blev sedda som experter på patientens behov och önskemål och att det var 

de som kände patienten bäst. Närstående som blev sedda som en del av patienten i vårdandet 

samt blev involverade i beslutstagande upplevde tillfredsställelse samt att beslut togs 

tillsammans. Närstående beskrev att de kände sig värdefulla när de fick vara en del av 

vårdandet. De närstående som inte blev involverade i patientens vård upplevde att de blev 

undanskuffade och hade svårt att vara med och fatta beslut eftersom att de inte förstod vad 

det palliativa vårdandet i livets slutskede handlade om (Witkamp, Droger, Janssens, Zuylen 

& Heide, 2016; Williams, Lewis, Burgio & Goode, 2012; Reitinger, Schuchter, Heimerl & 

Wegleitner, 2018; Gott et al., 2019; Kanacki, Roth, Georges & Herring, 2012).  

Det fanns också ett behov av att få tillräckligt med tid till att prata om döden, sorgen som 

infann sig och om deras egna samt patientens önskningar (Gjerberg, Lillemoen, Førde & 

Pedersen, 2015). Närstående upplevde att det var svårt att starta en konversation och att det 
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skulle underlätta om sjuksköterskan tog initiativ till samtal istället. Närstående upplevde 

även att de blev mer involverade i vårdandet när sjuksköterskan bjöd in de till samtal 

(Reitinger, Schuchter, Heimerl & Wegleitner, 2018; Cronin, Arnstein & Flanagan, 2015). Så 

länge patienten inte var lidande kände de närstående sig till freds med situationen. 

Närstående upplevde oro över att patientens smärta och ångest eller andra symtom inte 

uppmärksammades. De upplevde att de inte blev involverade när de försökte förmedla att 

patienten hade smärta (Steinhauser, Voils, Bosworth & Tulsky, 2015).  

Five days before he died he asked for extra pain medication because he couldn’t take it 

anymore. The physician refused, because he did not consider him to suffer ‘‘hopelessly.’’ Who 

decides on that? The physician? Or the patient who feels that life is slipping away while he 

almost literally dies of his pain?. (Witkamp, Droger, Janssens, Zuylen & Heide, 2016, s.239)  

Oenigheter och missförstånd mellan läkare, patient och närstående angående patientens 

medicinska behandling påverkade närståendes tidigare uppfattning angående patientens 

behov. Detta ledde till att närstående inte längre litade på sin egen magkänsla när det 

handlade om vad patienten upplevde och var i behov av. Närstående upplevde utanförskap 

när deras röst inte blev hörd (Witkamp et al., 2016; Kanacki, Roth, Georges & Herring 2012). 

Det upplevdes vara av vikt att ha möjlighet till andligt stöd före, under och efter att patienten 

hade avlidit för att finna en mening med det närstående gick igenom. Närstående upplevde 

att deras behov av fysiskt, känslomässigt och andligt stöd tillfredsställdes när hälso- och 

sjukvårdspersonal fortsatte den professionella vården även efter att patienten avlidit och bjöd 

in närstående till samtal (Gott et al., 2019; Kanacki et al., 2012; Williams, Lewis, Burgio & 

Goode, 2012; Jóhannesdóttir & Hjörleifsdóttir, 2018).  

5.1.3 Att vara informerad 

Närstående hade behov av och ville få tydlig information som lades fram på ett positivt sätt 

för att de skulle kunna få förståelse för situationen. Närstående hade förväntningar på att 

hälso- och sjukvårdspersonal skulle förklara information på ett ärligt och förståeligt sätt och 

upplevde det som positivt när hälso- och sjukvårdspersonal engagerade sig och gjorde 

informationen så lättförståelig som möjligt. Att förstå hur döden uttrycker sig och vilka val 

som kan ha betydelse för patienten var viktigt för närstående att få förståelse för. De hade 

även ett behov av att förstå vad målet var under vårdandet i livets slutskede (Gjerberg, 

Lillemoen, Førde & Pedersen, 2015; Gott et al, 2019; Witkamp, Droger, Janssens, Zuylen & 

Heide, 2016; Steinhauser, Voils, Bosworth & Tulsky, 2015).  Närstående beskrev även att det 

var svårt att ta emot och förstå information, ofta på grund av att den lades fram i medicinska 

termer. Information som framfördes på ett känsligt och varsamt sätt upplevdes som 

betydelsefullt då det fick närstående att känna att de också hade ett värde (Steinhauser et al., 

2015; Jóhannesdóttir & Hjörleifsdóttir, 2018; Reitinger, Schuchter, Heimerl & Wegleitner, 

2018). Enligt närstående hade sjuksköterskan en nyckelroll i att informera och hålla dem 

uppdaterade om patientens hälsotillstånd och tala om när det blev förändringar (Williams, 

Lewis, Burgio & Goode, 2012; Steinhauser et al., 2015). Trots att de närstående upplevde en 

stor sorg av att få till sig information angående patientens försämrade hälsotillstånd ville 

närstående få informationen då det bidrog till större förståelse för vårdandet. Detta bidrog 
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även till att närstående inte lämnades kvar med obesvarade frågor (Lundberg, Olsson & 

Fürst, 2013; Reitinger, Schuchter, Heimerl & Wegleitner, 2018). Citat från närstående: “We 

want to know everything. …. I want to know what is happening.” (Gjerberg, Lillemoen, Førde 

& Pedersen, 2015, s.8). Närstående var i behov att få information som var lätt att förstå 

angående patientens situation och information om vad som kunde förväntas ske. Det var 

också av stor vikt att informationen gavs vid rätt tidpunkt. Att närstående blev informerade i 

tid genom att sjuksköterskan exempelvis ringde och talade om att situationen var kritisk gav 

de möjlighet att kunna förbereda sig och vara med under patientens sista tid i livet (Gjerberg 

et al., 2015; Witkamp, Droger, Janssens, van Zuylen & van der Heide, 2016). Kontinuerlig 

information var en annan viktig aspekt under tiden i livets slutskede och närstående ville ha 

information om patientens hälsotillstånd. Det framkom att närstående kritiserade situationer 

där de hade behövt fråga om information gång på gång eller fått osammanhängande 

information från separata vårdare. De beskrev istället positiva upplevelser i situationer där 

information levererades kontinuerligt och där deras frågor alltid blev besvarade. Detta bidrog 

även till att närstående kunde skapa en förtroendefull relation till sjuksköterskan (Witkamp 

et al., 2016; Cronin, Arnstein & Flanagan, 2015). För att upprätthålla närståendes upplevelse 

av säkerhet var det nödvändigt att informationen framfördes flera gånger om under flera 

olika tillfällen. Närstående beskrev att risken fanns att de annars glömde bort det som sagts 

eller inte hade möjlighet att ta till sig informationen vid första tillfället (Lundberg et 

al.,2013). Att närstående var förberedda på hur livets slutskede kunde komma att yttra sig för 

patienten var en viktig del. Med förberedelse menade de både emotionellt och andligt men 

också genom att förstå de kroppsliga symtomen som kunde dyka upp hos patienten. Tydlig 

information i form av en broschyr som förklarade symtomen som kunde infinna sig i livets 

slutskede kunde då vara behjälpligt för närstående (Steinhauser, Voils, Bosworth & Tulsky, 

2015; Gott et al., 2019). Närstående hade även behov av att få information om vad som hände 

efter att patienten avlidit. De ansåg att den informationen underlättade och klargjorde vad 

som egentligen hade skett (Witkamp et al., 2016).  

5.2 Behov av tillgänglighet 

Detta tema handlar om närståendes behov av tillgänglighet. Det första subtemat som 

framkom var Att vistas i en lugn miljö. Subtemat handlar om hur miljön påverkade 

närståendes upplevelser i den palliativa vården i livets slutskede. Det var av vikt att 

närstående fick ett privat rum där möjlighet till lugn och ro fanns. Att inte bli lämnad ensam 

är det andra subtemat och innefattar närståendes upplevelser av att ha tillgång till hälso- och 

sjukvårdspersonal.  

5.2.1 Att vistas i en lugn miljö 

Närstående beskrev att tillgängligheten till en lugn och privat miljö var nödvändig för att 

uppleva tillfredsställelse när patienten befann sig i livets slutskede (Jóhannesdottir & 

Hjörleifsdóttir, 2018). Det framkom att närstående upplevde att hälso- och sjukvårdpersonal 

gjorde sitt bästa för att skapa en sådan miljö (Lundberg, Olsson & Fürst, 2013; Cronin, 

Arnstein & Flanagan, 2015). En hemlik miljö där det fanns möjlighet att ta med sig egna 
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tillhörigheter, lyssna på musik eller läsa en bok gav de närstående en upplevelse av att miljön 

var lugn och harmonisk. Att en känsla av respekt och trygghet infann sig i den miljön de 

vistades i var också nödvändigt för att närstående skulle känna sig tillfreds i situationen 

(Lundberg, Olsson & Fürst, 2013; Cronin, Arnstein & Flanagan, 2015). Ett privat rum för 

patienten och att rummet helst inte skulle ligga i direkt anknytning till 

sjuksköterskeexpeditionen uppskattades av närstående (Cronin et al., 2015). Närstående 

beskrev: ”There was not enough rest. Too much noise on the corridor and much agitation in 

the room of the patient!!!” (Witkamp, Droger, Janssens, van Zuylen & van der Heide, 2016, 

s.239) Ett privat rum var viktigt för att patienten skulle få vila men närstående förklarade 

även att det var viktigt för de att få umgås med patienten i lugn och ro när de hälsade på. 

Närstående upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen då respekterade deras privatliv. Det 

privata rummet uppskattades inte av alla närstående, de upplevde sig övergivna när de blev 

lämnade där i ensamhet utan att ha någon kontakt med hälso- och sjukvårdspersonalen 

(Witkamp et al., 2016). Närstående upplevde oro och rädsla för att patienten skulle dö ensam 

och uppskattade därför möjligheten att få stanna kvar över natten för att kunna vara med 

patienten dygnet runt. Det lindrade närståendes oro och dämpade rädslan när de erbjöds 

någonstans att sova. Närstående förklarade: ”´... and I could have a bed to myself if I wanted 

to and everything, everything done to make, what should I say, to make life bearable.’” 

(Jóhannesdottir & Hjörleifsdóttir, 2018, s.487).  

Det var också av stor vikt att ha möjlighet att komma och hälsa på när det passade och inte 

behöva förhålla sig till några speciella besökstider (Witkamp et al., 2016; Cronin et al., 2015; 

Jóhannesdottir & Hjörleifsdóttir, 2018). En annan viktig aspekt i omgivningen var att hela 

familjen skulle kunna hälsa på samtidigt, därför var det viktigt med ett rum som var rymligt 

nog så att alla fick plats. Även möjlighet till lättillgänglig parkering utanför gav närstående en 

trygg upplevelse (Gott et al., 2019; Steinhauser, Voils, Bosworth & Tulsky, 2015).  

5.2.2 Att inte bli lämnad ensam 

Närstående upplevde att det var viktigt med tillgänglig hälso- och sjukvårdspersonal på 

avdelningen där patienten vårdades. Närstående upplevde trygghet samt att deras tankar och 

reflektioner fick en chans att bli hörda när hälso- och sjukvårdpersonal var tillgänglig 

(Williams, Lewis, Burgio & Goode, 2012; Cronin, Arnstein & Flanagan, 2015). I vissa 

situationer upplevde närstående att de inte hade möjlighet att prata med hälso- och 

sjukvårdpersonal då de inte fanns där, vilket lämnade dem ensamma med obesvarade frågor. 

Detta relaterades ofta till läkarens frånvaro och närstående var kritiska till att läkaren var 

svåråtkomlig. Kritik riktades även mot att läkaren endast informerade patienten om 

förloppet i livets slutskede då det inte fanns tid till att vänta in närstående till samtalet. 

Närstående upplevde att läkaren försvann direkt efter att besked om att patienten befann sig 

i livets slutskede hade givits. När läkaren inte syntes till och inte gick att nå upplevde 

närstående oro och rädsla (Witkamp, Droger, Janssens, van Zuylen & van der Heide, 2016). I 

situationer där hälso- och sjukvårdspersonal inte fanns tillgänglig upplevde de närstående att 

det hamnade på deras ansvar att vårda den sjuke. Detta medförde en stor stress eftersom de 

inte hade kunskap om vad eller hur de skulle göra (Witkamp et al., 2016). Närstående 

beskrev: ”I’d wish for more staff, more time...” (Reitinger, Schuchter, Heimerl & Wegleitner, 



16 

2018, s.248). När det inte fanns tillräckligt med hälso- och sjukvårdspersonal på avdelningen 

upplevde närstående oro och rädsla för att patientens behov av vård inte skulle vara möjlig 

att tillgodose (Reitinger, Schuchter, Heimerl & Wegleitner, 2018). 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras valet av metod samt analysprocessens tillvägagångssätt. Vidare 

diskuteras resultatet som framkommit relaterat till det vårdvetenskapliga perspektivet enligt 

Erikssons (2015) teori om Lidandets drama. Resultatet diskuteras även i förhållande till den 

tidigare forskningen samt styrdokument. Därefter följer en diskussion angående etiska 

aspekter.  

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva närståendes upplevelser av palliativ vård i livets 

slutskede. För att examensarbetet ska anses hålla en hög kvalitet krävs det bland annat 

trovärdighet, giltighet och överförbarhet. Trovärdighet handlar om att kunna påvisa för 

läsarna att resultatet framförts på ett rättvist och trovärdigt sätt (Polit & Beck, 2016). Genom 

att ha redovisat alla steg så som sökkriterier, databaser, inklusions och exklusionskriterier 

samt kvalitetsgranskning av artiklarna som använts till resultatet stärks trovärdigheten i 

examensarbetet. Analysmetoden enligt Evans (2002) innebär att systematiskt arbeta med 

tidigare bearbetat kvalitativt innehåll. När man vill få en djupare förståelse av fenomenet som 

ska undersökas är kvalitativt innehåll passande (Henricsson & Billhult, 2017). Det hade gått 

att använda en systematisk litteraturöversikt där likheter och skillnader jämförs utifrån 

relevant data som hittas. En litteraturöversikt inkluderar artiklar som är kvantitativa, 

kvalitativa och med mixad-metod, enligt Friberg (2017). Detta sågs inte som optimalt för 

examensarbetets syfte då upplevelser kan vara svårt att mäta med siffror. Examensarbetet 

hade kunnat grundats på andra kvalitativa metoder så som självbiografier eller intervjuer. 

Innan examensarbetet påbörjades fanns det ett intresse för att göra en intervjustudie. Det 

uppkom diskussioner om det hade varit ett lämpligt tillvägagångssätt att intervjua 

närstående som befann sig i palliativ vård i livets slutskede. Detta uteslöts då det är en 

tidskrävande metod som kräver etiskt godkännande. En systematisk litteraturstudie med 

beskrivande syntes enligt Evans (2002) ansågs mest lämplig då denna metod undersöker 

upplevelser och fenomen vilket passade bra till att svara an på examensarbetets syfte.  

Förförståelse är kunskap som redan finns inom det ämnet som avses att studera. Denna 

kunskap kommer från yrkeserfarenheter, livserfarenheter, egna värderingar och även 

utbildning (Priebe & Landström, 2017). Denna förförståelse måste först identifieras för att ett 

neutralt förhållningssätt ska kunna hållas genom analysprocessen, förklarar Polit och Beck 

(2016). I inledningen av detta examensarbetet framkommer det att författarna tidigare 
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arbetat som undersköterskor vilket medför en förförståelse gällande palliativ vård i livets 

slutskede. Att ha förförståelse kan komma att påverka ett analysarbete och dess resultat 

vilket har beaktats under arbetets gång. För att undvika att förförståelsen påverkade 

analysprocessen har det förts kontinuerlig diskussion kring tidigare kunskap och 

erfarenheter för att undvika dess påverkan. Enligt Polit och Beck (2016) styrks 

tillförlitligheten i examensarbetet när förförståelsen beskrivs.  

Sökandet efter relevanta artiklar var tidskrävande och flera testsökningar gjordes innan 

relevanta söktermer hittades. Databaserna CINAHL plus och PubMed användes i sökandet av 

artiklar. Östlundh (2017) beskriver att dessa är lämpliga databaser för vårdvetenskapliga 

artiklar men också att PubMed framförallt innehåller medicinvetenskapliga artiklar. 

Medvetenheten om detta fanns under informationssökningen och därför kontrollerades 

tidskriften som artiklarna var publicerade i, för att säkerställa att artiklarna var 

vårdvetenskapliga. PubMed valdes med som databas i sökningen för att betydelsefullt 

innehåll annars hade förbisetts. Vid sökandet av artiklar användes funktionen fulltext i 

databaserna. Östlundh (2017) förklarar att användning av fulltext inte alltid är ett bra val då 

informationen i artikeln är det som är centralt och inte formen i artikeln. Detta 

uppmärksammades genom att först använda sig av funktionen fulltext och sedan söka på nytt 

utan användning av funktionen. När funktionen inte var vald framkom fler artiklar och då 

även artiklar med relevant innehåll för syftet. Om enbart sökningar med fulltext valts hade 

artiklar som innehöll väsentlig information därmed gått förlorad. Då databaserna använder 

sig av det engelska språket användes ett svenskt-engelskt lexikon och MESH-termer för att 

hitta rätt sökord. För att kunna reducera eller få fler träffar användes bland annat trunkering, 

boolesk sökteknik och avgränsningar. I litteratursökningen användes ingen begränsning för 

geografiska områden. Det hade kunnat vara en fördel att begränsa det geografiska området 

då det kan vara skillnad i den palliativa vården världen över. Samtidigt hade väsentligt 

innehåll kunnat förbisetts då arbetet avser fånga närståendes upplevelser av palliativ vård i 

livets slutskede oberoende av geografiskt ursprung. Överförbarhet handlar om att resultatet 

ska kunna överföras till andra grupper eller kontext. Genom att ha tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier kan överförbarheten öka (Polit & Beck, 2016). Examensarbetets artiklar 

har olika geografiskt ursprung och med det förekommer kulturella aspekter. Artiklarna berör 

även närståendes upplevelser i olika vårdkontext så som äldreboende och sjukhus. Detta kan 

medföra att närståendes upplevelser av palliativ vård i livets slutskede skiljer sig åt vilket i sin 

tur kan påverka överförbarheten. Närståendes upplevelser av palliativ vård i livets slutskede 

är endast hämtad från vårdavdelningar där allmänsjuksköterskor arbetar. Då artiklar med 

innehåll från specialistavdelningar och specialistsjuksköterskor uteslöts torde resultatet gå 

att överföra till vårdkontext där både allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor 

arbetar.  

Alla valda artiklar har varit publicerade på engelska vilket inte är författarnas modersmål. 

Detta kan ha medfört att översättningen från engelska till svenska blivit bristfällig i vissa fall. 

Nyckelfynden har dock varit på dess originalspråk under analysprocessen för att säkerställa 

att budskapet var trovärdigt. Även citaten som använts i examensarbetet bibehölls i dess 

originalspråk. En avgränsning gällande ålder togs med i litteratursökningen och omfattar 

endast vuxna över 19 år. Detta gjordes för att barn som är patienter i palliativ vård anses vara 

en mer komplex situation. Under datainsamlingen framkom träffar med artiklar som bestod 
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av både patienters och närståendes upplevelser. En av dessa artiklar inkluderades i 

examensarbetet då det på ett tydligt sätt gått att urskilja vem som upplever vad. Den ansågs 

även innehålla tillräcklig substans för att kunna svara på examensarbetets syfte.  

Resultatet grundar sig på en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes där 10 

kvalitativa artiklar har använts. De 10 artiklarna som valts ut är peer reviewed vilket innebär 

att artiklarna är vetenskapliga. Östlundh (2017) förklarar att sökningar med peer reviewed 

som avgränsning inte innebär att alla artiklar som söks fram med säkerhet är vetenskapliga. 

För att öka trovärdigheten i examensarbetet säkerställdes kvaliteten på artiklarna genom att 

utföra en kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen inspirerades av Fribergs (2017) 

kvalitetsgranskningsfrågor där bland annat syfte, problembeskrivning, metod och 

etikdiskussion granskas. De 10 artiklarna som kvalitetsgranskades ansågs hålla god kvalitet. 

Alla valda artiklar har ett avsnitt angående etiska överväganden men författarna anser att det 

endast i en av artiklarna förs en etisk diskussion.  

Under analysprocessens gång uppstod flera svårigheter. En av de var att beskriva 

närståendes upplevelser av palliativ vård i livets slutskede utan att göra egna tolkningar av 

närståendes beskrivna upplevelser. För att undvika att tolka resultatet lästes nyckelfynden 

enskilt men även gemensamt ett flertal gånger och därefter diskuterades de. Detta för att 

försäkra ett objektivt synsätt under analysprocessen vilket också styrker examensarbetets 

tillförlitlighet. Genom att läsa nyckelfynden ett flertal gånger bidrog det till att risken för 

feltolkningar minskade och förståelsen för närståendes upplevelser ökade. För att uppfylla 

kraven för giltighet i en studie ska resultatet vara sanningsenligt och överensstämma med 

verkligheten (Polit & Beck, 2016). När nyckelfynd ur artiklarnas resultat plockades ut var 

tankeprocessen först inriktad på hur närstående upplevde den palliativa vården i livets 

slutskede endast relaterat till sjuksköterskan. När endast sådana nyckelfynd plockades ut 

lämnades således relevant innehåll för syftet. Detta diskuterades och en möjlighet hade varit 

att ändra syftet till exempelvis ”Närstående upplevelser av palliativ vård i livets slutskede i 

mötet med sjuksköterskan” men valet blev istället att fokusera på närståendes upplevelser 

relaterat till alla olika aspekter av palliativ vård i livets slutskede. Detta innebar att 

analysprocessen började om från början, de 10 artiklarna lästes om igen och nya nyckelfynd 

samlades in. Nyckelfynden lades sedan över i ett separat dokument och märktes upp med 

artikelnamn och artikelförfattare. När de sedan enskilt klipptes ut på papper var det lätt att 

referera nyckelfynden till korrekt källa. Att dela in nyckelfynd i teman och subteman var en 

tidskrävande process. Teman och subteman skapades efter diskussioner angående om de 

passade in i samma tema eller subtema. Både teman och subteman har förändrats under 

analysarbetets gång då de visat sig ha liknande innehåll. En fördel med att använda Evans 

(2002) metod var att arbetet utgick från en tydlig struktur genom hela analysprocessen. 

Detta medförde ett säkert arbetssätt vilket i sin tur stärker examensarbetets giltighet.  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva närståendes upplevelser av palliativ vård när 

patienten befinner sig i livets slutskede. I resultatet framkom att en kärleksfull relation till 
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sjuksköterskan bidrog till att närstående upplevde att de blev sedda i vårdandet. En 

kärleksfull relation dämpade även närståendes negativa upplevelser. Närstående som inte 

blev tagna på allvar upplevde däremot att deras värdighet blev kränkt. Detta kan relateras till 

Eriksson (2015) som förklarar att den lidande människan redan har en kränkt värdighet 

genom lidandet vilket bidrar till att det kan vara svårt att prata om sitt lidande. En reflektion 

kring detta är att närstående kan ha svårt att prata om sitt lidande vilket i sin tur kan 

innebära att sjuksköterskor inte förstår att närstående lider. Sjuksköterskors roll som 

medaktör i lidandets drama kan således utebli och närstående får svårare att försonas med 

sitt lidande. Eriksson förklarar att den lidande människan behöver känna kärlek och bli 

bekräftad. Människans lidande bekräftas när någon annan ser lidandet vilket kan ske med en 

blick, beröring eller ord. När kärleksfulla handlingar uteblir i mötet med andra kan det vara 

svårt att etablera en relation vilket i sin tur kan skapa ett lidande hos människan. I den 

tidigare forskningen framkom att sjuksköterskor såg kärleksfulla handlingar som en viktig 

del för att kunna skapa en relation. En etablerad kärleksfull relation till patient och 

närstående sågs som en förutsättning för att kunna lindra lidande (Ferguson, 2018; Parola, 

Coelho, Sandgren, Fernandes & Apóstolo, 2018). Sjuksköterskor i den tidigare forskningen 

upplevde sig känslomässigt utmattade av att vårda palliativt i livets slutskede och försökte 

därför distansera sig från vårdandet (Funk, Peters & Roger, 2017). Eriksson beskriver i sin 

teori att kärleksfulla handlingar är centralt för att lindra lidande hos människan. En 

reflektion kring detta är att det kan vara av vikt att sjuksköterskor är medvetna om hur 

kärleksfulla handlingar kan påverka relationen till närstående och därmed deras upplevelser. 

Det kan även vara av vikt att sjuksköterskor är medvetna om hur palliativ vård i livets 

slutskede kan komma att påverka dem själva för att undvika känslomässig utmattning. 

Sjuksköterskor som distanserar sig från vårdandet på grund av känslomässig utmattning kan 

komma att verka känslokalla vilket kan medföra att kärleksfulla handlingar uteblir. Detta kan 

medföra en risk för att patient och närstående upplever vårdandet som kärlekslöst och i 

relation till Erikssons teori kan detta bidra till ett ökat lidande. Resultatet lyfter att 

närstående blev berörda av sjuksköterskors sätt att visa känslor efter patientens bortgång. Att 

visa respekt och ge stöd efter att patienten har avlidit är ett ansvar som sjuksköterskor och 

övrig hälso- och sjukvårdspersonal har enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659).  

Resultatet visar att närstående som blev inbjudna att vara med i vårdandet upplevde sig 

sedda medan närstående som inte fick möjlighet att vara med i patientens vård upplevde att 

de blev undanskuffade. Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2018) 

ska sjuksköterskor genom både objektiva och subjektiva data kunna bedöma patientens 

hälsotillstånd. Reflektion kring detta är att patienter som befinner sig i livets slutskede kan 

ha svårigheter att uttrycka upplevelser som exempelvis smärta och oro. Närstående kan vara 

de som ser patientens symtom mestadels av tiden och förstår patientens upplevelser på bästa 

sätt. Det kan därför vara av vikt att närståendes synpunkter blir hörda för att patienten ska få 

en så bra vård som möjligt i livets slutskede. Den tidigare forskningen belyser vikten av att 

involvera närstående i den palliativa vården och sjuksköterskor menade att det är av vikt att 

lyssna på närståendes uppfattningar (da Silva & da Silva Lima, 2014; Isaacson & Minton, 

2018). Den tidigare forskningen belyser även att patienter som befinner sig i livets slutskede 

hade en önskan om att närstående skulle bli involverade i vårdandet (Warmenhoven et al., 

2016). Patienter beskrev att närstående står dem närmast och litade på att närstående tog 
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rätt beslut gällande vården när patienter inte längre var kapabla att föra egen talan (Bollig, 

Gjengedal & Rosland, 2016). Att närstående blir inbjudna till vårdandet kan relateras till 

Erikssons (2015) teori som tydliggör att ett välkomnande bemötande och en inbjudan till att 

deltaga i vårdandet är viktigt för att undvika att ett lidande skapas hos människan. 

Socialstyrelsen (2013) förklarar att närståendes möjlighet till delaktighet är viktigt för att 

bibehålla deras hälsa men delaktigheten kan även påverka hur patienten upplever vårdandet. 

En inbjudan till närstående att få delta i vårdandet och vara vid patientens sida kan även ses 

som en viktig stödjande handling. 

I resultatet framkom att närstående beskrev ett behov av att få all typ av information, bra 

som dålig då det gav dem större förståelse för vårdandet och upplevde vården som mer säker. 

Information som lades fram på ett mer varsamt och känsligt sätt upplevdes som 

betydelsefullt då det gav de större förståelse och fick de att känna sig sedda. Detta kan 

jämföras med Erikssons (2015) teori där kärlek och bekräftelse är centralt för att lindra 

lidande. En reflektion kring detta är att när information framförs på ett varsamt och känsligt 

sätt kan det bidra till att lindra lidande då närstående blir bekräftade och upplever ett 

bemötande med kärlek. Enligt Eriksson kan känslor av hopplöshet och förtvivlan uppstå när 

människan känner sig övergiven. En reflektion relaterat till detta är att när information 

uteblir och närstående inte får möjlighet till förståelse, kan de uppleva sig förbisedda och 

övergivna. Med detta kan det vara av vikt att sjuksköterskor inte förbiser närstående med 

information angående patientens situation. Resultatet lyfter även att närstående upplevde att 

sjuksköterskor hade en nyckelroll när det gällde att informera angående patientens 

hälsotillstånd. Hälso- och sjukvårdspersonal har ett ansvar att förse patient och närstående 

med kontinuerlig information som kan stödja dem i vårdandet, enligt Patientlagen (SFS 

2014:821). Den tidigare forskningen beskriver att sjuksköterskor själva anser att det är en 

viktig del att kunna framföra information på ett passande sätt (Isaacson & Minton, 2018). Att 

förse patient och närstående med information är även något som ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (2017) belyser vikten av. Resultatet lyfter att närstående var i behov av 

information även efter att patienten avlidit då detta upplevdes som en hjälp för närstående 

att komma vidare i sorgearbetet. Detta kan kopplas till den tredje akten i Lidandets drama 

(Eriksson, 2015) som innebär att försonas med sitt lidande och försöka skapa en ny helhet. 

För att den lidande människan ska ha möjlighet att försonas med lidandet behöver hon en 

medaktör som kan vara med i dramat. Därför kan det vara av vikt att sjuksköterskor 

synliggör närstående och bekräftar lidandet, även efter att patienten har avlidit för att hjälpa 

närstående att försonas med lidandet.  

I resultatet framkom det att en hemlik miljö som var lugn och rofylld gav närstående 

upplevelser av trygghet. Möjligheten att få sova kvar var värdefullt och gav de närstående 

trygghet då de var oroliga att patienten skulle gå bort under tiden de inte var där. Detta kan 

förenas med den tidigare forskningen där det framkommer att patienter har en önskan att få 

ha närstående nära i livets slutskede då de inte vill dö i ensamhet (Bollig, Gjengedal & 

Rosland, 2016). Eriksson (2015) förklarar att den lidande människan behöver tid och rum för 

att kunna lida ut. Detta kan speglas mot att närstående tillsammans med patienten kan ha ett 

behov av ett privat rum för att få möjlighet att i lugn och ro få härda ut i sitt lidande. Detta 

kan i sin tur hjälpa närstående att försonas med lidandet genom att få möjlighet att applicera 

lidandet i en ny enhet.  
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Resultatet visar att avsaknaden av hälso- och sjukvårdspersonal medförde att närstående 

upplevde oro men att denna oro lindrades genom att någon visade att de fanns där för dem. 

Den tidigare forskningen beskrev att sjuksköterskor upplevde ilska och frustration när de 

inte hann vara med patient och närstående i den utsträckning de önskade. Detta kopplades 

till att det inte fanns tillräckligt med hälso- och sjukvårdspersonal samt när 

arbetsbelastningen var hög (Funk, Peters & Roger, 2017). Enligt Eriksson (2015) är ensamhet 

viktigt för den lidande människan men det är också viktigt med gemenskap. Om den lidande 

människan upplever sig ensam och övergiven kan en känsla av hopplöshet och förtvivlan 

uppstå. En viktig aspekt av detta kan vara att visa patient och närstående att det finns 

tillgänglig hälso- och sjukvårdspersonal att tillgå när behov uppstår. Det kan även vara viktigt 

att respektera att patienter och närstående vill vara ensamma. Om ensamhet inte respekteras 

kan det leda till ett lidande, enligt Eriksson. Den tidigare forskningen beskrev att 

sjuksköterskor upplever palliativ vård i livets slutskede som en ångestfylld och skrämmande 

uppgift vilket gör att de inte vill vara med och vårda (Funk et al., 2017). En reflektion kring 

detta är att sjuksköterskor omedvetet kan dra sig undan svåra situationer i livets slutskede då 

de finner det skrämmande. Närstående kan komma att uppfatta detta som att det inte finns 

någon hälso- och sjukvårdspersonal att tillgå. I relation till Erikssons teori där den lidande 

människan behöver en medaktör som inte överger den som lider, kan det vara en 

nödvändighet att sjuksköterskor vågar och får möjlighet att vara medaktör i närståendes 

lidande. Sjuksköterskor bör vara medvetna om att närståendes lidande kan lindras genom 

bekräftelse och kärlek.  

6.3 Etisk diskussion 

American Psychological Association (APA, 2019) har använts som referenshantering för att 

primärkällan ska kunna påvisas, därmed ges en tydlig bild av vem som säger vad. Genom att 

använda korrekt referenshantering undviks även risken för oredlighet. CODEX (2019) 

beskriver oredlighet som plagiat, förfalskning eller förvrängning av tidigare forskning. Även 

Kjellström (2017) beskriver hur förvrängning kan uppstå i ett examensarbete och menar att 

liten erfarenhet i forskningsmetodik och hantering av språket kan medföra att studenter inte 

har förståelse för hur arbetet ska gå tillväga samt att det kan finnas risk för feltolkningar. Det 

har funnits liten erfarenhet inom forskningsmetodik och medvetenheten om att detta kan ha 

medfört brister i examensarbetet finns. Under examensarbetets gång har artiklarna som 

använts översatts från engelska till svenska. Då författarna har svenska som modersmål 

användes ett engelsk-svenskt lexikon som hjälp vid översättning. Detta gav en större 

förståelse och minskade också risken för felbedömning av innehåll. Att utföra en etisk 

prövning var inte aktuellt då examensarbetet grundar sig på redan bearbetat material. 

Genom att kvalitetsgranska examensarbetets artiklar och undersöka om etiska överväganden 

funnits med i artiklarnas innehåll har det visat att reflektion kring forskningsetiska krav har 

förts i examensarbetet. 
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7 SLUTSATS 

Examensarbetets syfte var att beskriva närståendes upplevelser av palliativ vård i livets 

slutskede. Resultatet visade att ett kärleksfulla relationer, att få vara en del av vårdandet samt 

att få vara informerad bidrar till att närstående upplever att de blir sedda i vårdandet. 

Närstående beskriver också vikten av att omgivningen är hemlik, lugn och rofylld för att 

vården ska upplevas som god. Närstående upplevde även att tillgänglig hälso- och 

sjukvårdspersonal bidrog till att upplevelser av trygghet skapades. En slutsats utifrån detta är 

att medaktörer har inverkan på hur närstående upplever den palliativa vården i livets 

slutskede. Sjuksköterskor bör se närstående som en tillgång och bjuda in dem till den 

palliativa vården. Detta för att närstående känner patienten bäst och därmed kan bidra med 

betydelsefull information. Sjuksköterskor bör även bli medvetna om att närstående har 

behov av att mötas av kärlek och genom det skapa en relation. Genom att sjuksköterskan blir 

medveten om och ser närståendes behov kan det bidra till att lindra lidande. Därmed får 

närstående möjlighet att bli sedda och uppleva trygghet i den palliativa vården i livets 

slutskede. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

I resultatet framgår det hur närstående upplever palliativ vård i livets slutskede. Förståelsen 

kan bidra till hur hälso- och sjukvårdspersonal kan förhålla sig gentemot närstående. Vidare 

förslag på forskning kan vara att undersöka hur sjuksköterskor uppfattar sitt ansvar 

gentemot närstående i palliativ vård i livets slutskede. Detta kan medföra en ökad förståelse 

för hur ansvar kan påverka ett vårdande förhållningssätt. Sjuksköterskor i tidigare forskning 

menar att det saknas utbildning i palliativ vård. Därför kan det vara av intresse att undersöka 

mer specifikt vad som saknas under utbildningen till allmänsjuksköterska.  
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BILAGA A. SÖKMATRIS 

Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Valda artiklar Datum 

PubMed end-of-life care OR 
terminal care OR 
palliative care  
AND family members 
OR relatives OR next 
of kin  
AND experience OR 
perspective OR 
perception  
AND family-staff OR 
family-professional 
relation  

Full text  

2015–2019 

3 3 2 ‘It was peaceful, it was beautiful’: A 

qualitative study of family understandings 

of good end-of-life care in hospital for 

people dying in advanced age 

190923 

Cinahl 

Plus 

experiences AND 

perspectives of 

relatives OR next of 

kin AND 

communication AND 

end of life care OR 

palliative care 

Peer reviewed 

2014–2019 

27 27 8 End-of-life care communications and 

shared decision-making in Norwegian 

nursing homes - experiences and 

perspectives of patients and relatives 

 

190910 

Cinahl 

Plus 

family members OR 

relatives AND 

perceptions of end of 

life care AND 

professional-family 

relations 

Peer reviewed 

2014–2019 

 

16 16 2 Family Members’ Perceptions of Most 

Helpful Interventions During End-of-Life 

Care 

190910 
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Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Valda artiklar Datum 

Cinahl 

Plus 

Professional-family 

relations AND Next of 

kin OR relatives AND 

perceptions AND end 

of life 

Peer reviewed 

2009–2019 

21 21 4 ‘‘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 

190909 

Cinahl 

Plus 

Relatives perspective 

AND palliative care 

2009–2019 

Age group: All 

adult 

28 28 7 Palliative care culture in nursing homes: 

the relatives’ perspective 

190923 

Cinahl 

Plus 

perspectives AND 

family members AND 

palliative care AND 

professional-family 

relations 

Peer reviewed 

2009–2019 

Age group: All 

adult  

12 12 4 The perspectives of bereaved family 

members on their experiences of support 

in palliative care 

190911 

Cinahl 

Plus 

bereaved family 

members AND 

experience AND 

communication OR 

conversation AND end 

of life care OR 

terminal care 

 

Peer reviewed 

2009–2019 

 

26 26 6 What constitutes quality of family 

experience at the end of life? Perspectives 

from family members of patients who died 

in the hospital 

&  

Shared Presence Caring for a Dying 

Spouse 

190909 
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Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Valda artiklar Datum 

Cinahl Relatives experiences 

AND end of life care 

OR terminal care AND 

family NOT carer 

Peer reviewed 

2014–2019 

Full text 

19 19 5 How to Deal With Relatives of Patients 

Dying in the Hospital? Qualitative Content 

Analysis of Relatives’ Experiences  

190911 

PubMed  Family members AND 

communication AND 

conversation AND 

terminal care AND 

nursing 

2009-2019 

Full text 

21 21 2 Communication is more than just a 

conversation: family members’ satisfaction 

with end-of-life care 

190909 
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BILAGA B. KVALITETSGRANSKNING 

 

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 NEJ 

2 JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

3 JA JA JA JA JA JA JA JA NEJ 

4 JA JA JA JA JA JA JA JA NEJ 

5 JA JA JA JA JA JA JA JA JA 
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en tydligt 

beskriven 

problem-

formulering? 
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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 
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Först det ett 
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9 JA JA JA JA JA JA JA JA NEJ 

10 JA JA JA JA JA JA JA JA NEJ 
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BILAGA C. ARTIKELMATRIS 

Artikel 

nummer 

Författare, 

Tidskrift, Årtal och 

Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitets- 

granskning 

1 Williams, B. R., Lewis, 

D. R., Burgio, K. L., & 

Goode, P. S.  

 

Journal of Hospice & 

Palliative Nursing 

 

2012 

 

England  

‘‘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 

Beskriva hur 

sjuksköterskans 

handlingar 

under palliativ 

vård påverkar 

närståendes 

upplevelser 

Kvalitativ, beskrivande 

syntes. Individuella 

djupgående intervjuer 

med öppna frågor. 78 

närstående deltog. 

Intervjuerna spelades in 

för att sedan 

transkriberas. 

Systematiskt lästes de 

transkriberade 

intervjuerna för att ta ut 

kategorier och koder.  

Resultatet visade att närstående 

behöver information, att 

sjuksköterskan visar 

uppmärksamhet och är närvarande 

för de närståendes känslor och 

önskemål samt att sjuksköterskan 

kan förbereda de närstående om 

vad processen inför döden innebär. 

Det var också viktigt att de 

närstående fick närvara 

tillsammans med patienten den 

sista tiden.  

 

8/9 

2 Jóhannesdóttir, S., & 

Hjörleifsdóttir, E.  

 

International Journal 

of Palliative Nursing 

 

2018  

 

Island 

Communication 

is more than 

just a conver-

sation: family 

members’ 

satisfaction with 

end-of-life care 

Beskriva 

familjens 

erfarenheter av 

palliativ vård i 

livets slut.  

 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 19 

närstående. Författarna 

läste de transkriberade 

intervjuerna enskilt. Text 

som kunde relateras till 

syftet kodades och 

författarna kunde sedan 

identifiera olika teman.  

 

 

Resultatet visar att 

kommunikationen under livets slut 

är mer än bara kommunikation. 

Närstående beskriver att de fått en 

negativ erfarenhet på grund av att 

sjuksköterskan har varit respektlös, 

inte givit information och inte 

kunnat uppmärksammat de 

närståendes individuella behov.  

9/9 
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Artikel 

nummer 

Författare, 

Tidskrift, Årtal och 

Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitets- 

granskning 

3 Cronin, J., Arnstein, 

P., & Flanagan, J. 

 

Journal of hospice and 

palliative nursing 

 

2015 

 

USA  

Family 

Members’ 

Perceptions of 

Most Helpful 

Interventions 

During End-of-

Life Care 

Undersöka vad 

närstående har 

för behov under 

palliativ vård.  

Kvalitativ, beskrivande 

innehållsanalys. 

Semistukturerade 

intervjuer med 7 

närstående. Intervjuerna 

dokumenterades på 

papper. Författarna läste 

enskilt anteckningarna 

från intervjuerna. 

Tillsammans skapade 

författarna koder, 

kategorier och teman som 

svarade på syftet. 

De närstående upplevde det som 

positivt när sjuksköterskan 

uppmärksammade deras 

känslomässiga behov och var 

närvarande. Det var även viktigt att 

närstående blev förberedda inför 

döden. Kontinuerlig 

kommunikation angående 

patienten var också viktigt och gav 

de närstående tillfredsställelse. En 

lugn och harmonisk miljö var också 

viktigt.  

8/9 

4 
Gjerberg, E., 

Lillemoen, L., Førde, 

R., & Pedersen, R. 

Gjerberg et al. BMC 

Geriatrics 

2015 

Norge 

 

End-of-life care 

communications 

and shared 

decision-making 

in Norwegian 

nursing homes - 

experiences and 

perspectives of 

patients and 

relatives 

 

Undersöka hur 

patienter på 

äldreboende och 

dess närstående 

upplever 

information, 

konversation 

samt delat 

beslutsfattande 

rörande livets 

slutskede.  

 

En kvalitativ explorativ 

metod baserad på en 

kombination av 

individuella intervjuer 

med 38 patienter och 

gruppintervjuer med 33 

närstående.  

Intervjuerna spelades in, 

transkriberades, texten 

lästes fler gånger av alla 4 

författarna. Sedan 

diskuterade de igenom 

innehållet och kom fram 

till flera olika kategorier.  

 

Närstående tyckte att 

informationen de fått var tillräcklig 

men att vissa av de saknade 

information om patientens tillstånd 

och vad som väntade. En del kände 

att de inte gavs möjlighet att 

diskutera hur de kände inför 

behandling och vårdplan.   

Vissa närstående ville delta i 

beslutfattande, dock inte ta hela 

ansvaret.  

 

8/9 



 3  

Artikel 

nummer 

Författare, 

Tidskrift, Årtal och 

Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitets- 

granskning 

5 Reitinger, E., 

Schuchter, P., Heimer, 

K., & Wegleitner, K. 

 

Journal of Research in 

Nursing 

 

2018 

 

Österrike  

Palliative care 

culture in 

nursing homes: 

the relatives’ 

perspective 

Beskriva viktiga 

faktorer i 

palliativ vård 

utifrån 

närståendes 

upplevelser.  

Kvalitativa 

gruppintervjuer, guidades 

av öppna frågor. 

Intervjuerna utfördes på 

olika äldreboenden. 17 

deltagare indelade i 4 

grupper. Intervjuerna 

transkriberades och lästes 

flera gånger om och sedan 

identifierades olika teman 

i intervjuerna.  

 

Kommunikationen var en viktig del 

och positiva aspekter av den var 

öppenhet och ärlighet. Att kunna ha 

en dialog om problem som uppstod 

i livets slutskede upplevdes som 

viktigt. Närstående upplevde behov 

av att bli sedda som en egen 

individ.  

 

9/9 

6 Lundberg, T., Olsson, 

M., & Fürst, C. J. 

International Journal 

of Palliative Nursing 

2013 

Sverige 

 

The perspectives 

of bereaved 

family members 

on their 

experiences of 

support in 

palliative care 

Undersöka 

närståendes 

erfarenheter av 

stödjande 

handlingar i 

palliativ vård 

samt känslor 

som kan 

relateras till det.  

Kvalitativa, individuella 

semistrukturerade 

intervjuer. Analyserades 

med en induktiv ansats. 

25 närstående 

intervjuades 8 månader 

efter att patienten hade 

gått bort. Innehållet 

analyserades med en 

induktiv ansats för att 

utröna koder som bildade 

grupper och sedan 

subgrupper. Denna analys 

gjordes enskilt samt 

tillsammans.  

I resultatet framkommer att 

närstående upplever rak och ärlig 

information som en viktig faktor. 

Stödjande möten där en känsla av 

trygghet infanns sig samt en 

stödjande miljö med lugn och ro 

ansågs som viktiga faktorer i den 

sena fasen av palliativ vård.  

8/9 



 4  

Artikel 

nummer 

Författare, 

Tidskrift, Årtal och 

Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitets- 

granskning 

7 Steinhauser, K. E., 

Voils, C. I., Bosworth, 

H., & Tulsky, J. A.  

Palliative and 

Supportive Care 

2014 

England 

What 

constitutes 

quality of family 

experience at 

the end of life? 

Perspectives 

from family 

members of 

patients who 

died in the 

hospital 

Undersöka vad 

anhöriga 

upplever som 

viktiga faktorer i 

palliativ vård.  

Innehållsanalys, öppen 

och axial kodning. 

Semistrukturerade 

intervjuer, 14 närstående i 

2 fokusgrupper. 

Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades med hjälp av 

kodning. Sedan kunde 

olika teman identifieras.  

Anhöriga ansåg att kommunikation 

och en god relation till hälso- och 

sjukvårdpersonal var viktigt. Det 

var även viktigt att få spendera tid 

med patienten samt att få 

information om patientens symtom 

och få ett tydligt mål med 

vårdandet av den sjuke.  

8/9 

8 Gott, M., Robinson, J., 

Moeke-Maxwell, T., 

Black, S., Williams, L., 

Wharemate, R., & 

Wiles, J.  

 

Palliative Medicine 

 

2019 

 

Nya Zeeland  

 

‘It was peaceful, 

it was beautiful’: 

A qualitative 

study of family 

understandings 

of good end-of-

life care in 

hospital for 

people dying in 

advanced age 

Identifiera 

närståendes 

upplevelser av 

god vård under 

sista tiden i 

livet, för äldre 

patienter på 

sjukhus.  

Intervjuer, 58 anhöriga 

skedde efter att patienten 

avlidit, fokus var på 

upplevelsen under det 

palliativa skedet. 

Granskande tematisk 

analys. Strukturerad 

enkät fångade upp 

detaljerad erfarenhet. 

Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades av minst 2 

forskare, sedan skapades 

koder för att kunna 

urskilja kategorier och 

subkategorier. 

Närstående upplevde att 

sjuksköterskan visade empati och 

känslomässigt stöd genom att ta sig 

tid, prata på ett varsamt sätt och 

kunde visa sin egen oro för patient 

och närstående. Sjuksköterskan 

försökte även ”lära känna” de 

närstående och försökte förstå och 

möta deras unika behov, vilket var 

positivt. Viktigt för närstående var 

också att få vara involverade i 

patientens vård och det var 

uppskattat när sjuksköterskan bjöd 

in de närstående att hjälpa till i 

vårdandet.  

8/9 



 5  

Artikel 

nummer 

Författare, 

Tidskrift, Årtal och 

Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitets- 

granskning 

9 Kanacki, L. S., Roth, 

P., Georges, J. M., & 

Herring, P.  

 

Journal of Hospice & 

Palliative Nursing 

 

2012 

 

USA 

 

Shared Presence 

Caring for a 

Dying Spouse 

Undersöka hur 

fruar uppfattar 

livets slutskede 

hos sina män.   

Grundad teori, kvalitativ 

metod. Semistrukturerade 

intervjuer där 25 fruar 

deltog.  

Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades. Genom 

kodning av innehåll som 

svarade på syftet kunde 

man identifiera olika 

teman och subteman.  

Att få vara tillsammans med sin 

man under livets slut var en viktig 

del och att sjuksköterskan förstod 

att frun var den som stod närmast 

och inte sjuksköterskan själv. Vissa 

deltagare upplevde det som att 

sjuksköterskan tog över. Detta 

medförde en känsla av att ha missat 

den allra sista tiden med sin make.   

8/9 

10 Witkamp, E., Droger, 
M., Janssens, R., van 
Zuylen, L., & van der 
Heide, A. 
 
Journal of Pain and 
Symptom 
management  
 
2016 
 
Nederländerna 
 

How to Deal 

With Relatives 

of Patients 

Dying in the 

Hospital? 

Qualitative 

Content 

Analysis of 

Relatives’ 

Experiences  

Att undersöka 

närståendes 

delaktighet och 

erfarenheter i 

den palliativa 

vården på 

sjukhus.  

En enkätstudie med både 

öppna och slutna frågor. 

451 närstående vars 

anhörig avlidit på sjukhus 

deltog. 451 närstående var 

med i studien. 

Analysmetoden som 

användes var en kvalitativ 

induktiv innehållsanalys. 

Det som framkom 

strukturerades i 

kategorier och delades 

sedan in i olika teman och 

subteman.  

Resultatet i studien visade att 

närstående såg kommunikation, 

information, få känna sig delaktiga, 

få bekräftelse och ett enskilt rum 

som viktiga delar i palliativ vård. 

Att vara uppriktig och få 

kontinuerlig information var en 

viktig del av kommunikationen. 

Närstående ville även bli sedda och 

respekterade samt att de 

uppskattade om deras känslor 

uppmärksammades.  

8/9 
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