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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Palliativ vård innebär att lindra lidandet samt förhöja livskvalitén för patienter 
med progressiv och obotlig sjukdom. I all vård har vårdpersonal stort ansvar inte bara se till 
patienten utan även de närstående. Som närstående till en patient i palliativ vård finns behov 
av stöd. Vilket stöd som behövs är dels beroende på vart i den palliativa fasen patienten är 
samt vart i sorgeprocessen de närstående är. Syfte: Att beskriva närståendes erfarenheter av 
att få stöd i sitt lidande vid palliativ vård. Metod: En allmän litteraturstudie med 
beskrivande syntes. Resultat: I analysen av resultatet utifrån de närståendes perspektiv 
framkom två teman, Vikten av kommunikation och När livet rämnar. Utifrån dessa två 
teman togs fyra stycken subteman fram Att vara i behov av information, Att bli sedd, Att 
behöva stöd och att behöva trygghet. Slutsats: För de närstående till patienter i den 
palliativa våden innebär detta en svår tid som upplevs som psykiskt tung med känslor som 
hopplöshet och sorg. De närstående är i behov av stöd från sjuksköterskan både praktiskt och 
emotionellt. De närstående finner stöd i att få god information från sjuksköterskan samt när 
sjuksköterskan var närvarande och genuin i relationen till de närstående.  

Nyckelord: Litteraturstudie, närstående, Palliativ vård och stöd.  



ABSTRACT 

 

Background: Palliative care means to alleviate suffering and to improve the quality of life 
for patients with progressive and incurable disease. In all care, health care personnel have a 
great responsibility not only to the patient but also to the relatives. Relatives to a patient in 
palliative care need support. The support needed is partly dependent on where in the 
palliative phase the patient is and where in the grieving process the relatives are. Objective: 
To describe the relatives' experiences of receiving support in palliative care. Method: A 
general literature study with descriptive synthesis. Result: In the analysis of the result from 
the perspective of the relatives, two themes emerged, the Profit of communication and When 
life fails. On the basis of these two themes, four sub-themes were developed, To be in need of 
information, To be seen, the need of support and the need of security. Conclusion: For 
those close to patients in the palliative care, this means a difficult time that is experienced as 
mentally heavy with feelings such as hopelessness and sadness. The relatives are in need of 
support from the nurse both practical and emotional. The relatives find support in getting 
good information from the nurse and when the nurse was present and genuine in the 
relationship with the relatives. 
Keywords: Literature study, related, Palliative care and support. 
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1 INLEDNING  

Kärnan i sjuksköterskeyrket är vårdandet som kan ses som att visa kärlek och ge kraft i mötet 
med den andre. Grundläggande ansvarsområde för sjuksköterskan är att lindra lidande och 
främja hälsa. I den palliativa vården fokuseras mycket kring att patienten ska ha så god hälsa 
som möjligt och att lindra patientens lidande. För att finna harmoni i livet behöver alla 
grundläggande behov vara tillfredsställda, för patienterna är en del av detta att även de 
närstående inte lider. För att lindra de närståendes lidande behöver sjukvårdspersonalen 
finnas till även för dem som stöd. Intresset för ämnet fanns hos oss dels efter att själva varit 
närstående i den palliativa vården samt haft vänner som varit det. Erfarenheterna som vi har 
med oss är att det många gånger saknas kunskap i hur vårdpersonalen ska möta de 
närstående på sätt som ger stöd och trygghet. Efter att ha verkat inom vårdyrket under en 
längre tid som undersköterskor har vi varit i kontakt med patienter och närstående i den 
palliativa vården och har med detta sett de brister som finns i stödet till de närstående. Med 
detta examensarbete önskar vi nu att få mer kunskap i hur vi i vår kommande profession kan 
möta de närstående till patienter i palliativ vård på ett sätt som ger dem stöd. I vår utbildning 
till sjuksköterskor så upplever vi en brist i utbildningen gällande detta ämne och vill med vår 
analys få mer kunskap i detta.  

2 BAKGRUND  

I bakgrunden beskrivs de centrala begreppen vilka är: palliativ vård samt närstående. Vidare 
beskrivs också sjuksköterskans ansvarsområde, sjuksköterskans kärnkompetenser, tidigare 
forskning gällande närståendes behov av stöd i palliativ vård utifrån sjuksköterskans 
perspektiv. I bakgrunden beskrivs även det vårdvetenskapliga perspektiv som arbetet utgår 
från och problemformuleringen.  

2.1 Definitioner av centrala begrepp  
Begreppen palliativ vård och närstående kommer finnas genomgående i examensarbetet och 
definieras nedan för en ökad förståelse av begreppen. 
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2.1.1 Palliativ vård  
Ordet palliativ härstammar från det latinska ordet pallium som betyder mantel som i sin tur 
är symbol för den omsorg som ges till den döende människan (Jakobsson, Andersson & 
Öhlén 2014). Under 1950-talet utvecklades den palliativa vården detta till följd av 
utvecklingen inom farmakologin samt att synen på att vårda hela människan och inte bara 
sjukdomen. Dame Cicely Saunders som arbetade som sjuksköterska på St. Christophers 
Hospice i England var en av de pådrivande i utvecklingen av den palliativa vården. Dame 
Cicely Saunders identifierade vikten för de sjuka patienterna att ha sina närstående hos sig 
under den sista tiden i livet. 1982 öppnade den första hospiceavdelningen i Sverige, precis 
som i många andra länder så var den palliativa vården från början till för cancerpatienter 
men med tiden så har detta utvecklats till att gälla alla som är i behov av denna sorts 
omvårdnad. Palliativ vård innebär lindrande vård och används när bot inte längre är möjligt 
(Nationella rådet för palliativ vård, 2012).  

Huvudsyftet med den palliativa vården är att lindra lidande samt förhöja livskvalitén och att 
patienten ska få leva med värdighet under den sista tiden i livet. Förutom att lindra smärtan 
så ska den palliativa vården även ge stöd inom de sociala, andliga och psykologiska delarna 
för både patienterna och de närstående. Den palliativa vården sker i den mån det går där 
patienten väljer att vårdas och kan därmed ske i hemmet, på sjukhus eller på vård och 
omsorgsboende det finns utöver detta även specialiserade enheter för palliativ vård 
(Nationella rådet för palliativ vård, 2012). I den palliativa vården ska livet bekräftas samt att 
döden ska ses som en normal process. De som vårdar i den palliativa vården har en 
skyldighet att inte förhindra eller påskynda döden utan de ska finnas där och då för patienten 
och de närstående som stöd (World Health Organization, 2019). Socialstyrelsens 
kunskapsstöd för god palliativ vård har som utgångspunkt att genom stöd till vårdgivarna 
verka för en utveckling i av den palliativa vården. Den grundläggande tanken i den palliativa 
vården är att de etiska frågorna ska vara i fokus och att förhållningssättet ska utgå från en 
helhetssyn på människan. De fyra hörnstenarna som den palliativa vården bygger på är 
symptomlindring, samarbete mellan olika delar i arbetslag, kommunikation och relation till 
patienten och de närstående (Socialstyrelsen, 2013). Alla som arbetar i den palliativa vården 
ska ha en grundläggande kunskap i detta för att på så vis kunna erbjuda vården oavsett vart 
patienten vårdas (Jakobsson, Andersson & Öhlén 2014). 

2.1.2 Närstående 
Ordet närstående betyder i nära anslutning till någon eller något (Svenska akademins 
ordbok). Enligt socialstyrelsens termbank (2014) definieras begreppet närstående som en 
person som har en nära relation till en annan människa. Närstående kan med andra ord vara 
barn, make/maka, sambo, vän eller någon annan relation som får människor att vara i 
anslutning till varandra. Personer behöver inte ha släktskap för att godtas som närstående. 
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2.2 Sjuksköterskans ansvarsområden 
I hälso- och sjukvårdslagen går det att läsa att sjuksköterskan ska ge god och säker vård till 
alla patienter oberoende skede i livet (SFS 2017:30). Sjuksköterskan är tillsammans med 
resterande av teamet kring patienten ansvarig för att ge både patienten och närstående det 
stöd de behöver under vårdtiden. För de närstående gäller detta även tiden efter dödsfallet. 
Sjuksköterskan ska arbeta för att patienten och de närstående får rätt och saklig information 
samt att låta dem vara delaktiga i vårdplaneringen (Socialstyrelsen, 2013). I patientens 
livsvärld är de närstående en viktig del i för att uppleva välbefinnande och hälsa, i 
sjuksköterskans yrkesroll ingår det att ha kunskap om detta för att främja hälsa och lindra 
lidande. När självet inte räcker till så behöver människan den andre (Eriksson, 1997). Det 
finns fyra grundläggande ansvarsområden för sjuksköterskan. De är följande: att främja 
hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Det åligger sjuksköterskan att 
respektera mänskliga rättigheter som inbegriper alla människors rätt att utöva sin kultur och 
tro samt rätten till sina egna liv att välja fritt. Sjuksköterskan är förpliktigat att ge omvårdnad 
respektfullt oavsett av ålder, tro, hudfärg, utan att göra åtskillnad kulturellt eller etisk 
bakgrund, funktionhinder eller ohälsa, kön, sexuell läggning, härkomst, politiska 
ställningstagande eller social ställning (International Council of Nursing, 2012). Enligt 
Tingström (2014) är information och utbildning en del av sjuksköterskans ansvar. 
Sjuksköterskan ska ha en god förmåga att samtala med patienter och närstående på 
respektingivande och lyhört sätt. Sjuksköterskan ska i samförstånd med patienten och de 
närstående ge den hjälp eller handledning som behövs, för att tillsammans kunna utforma 
den mest optimala vårdplanen som möjligt för patienten. I sjuksköterskans 
arbetsbeskrivning ingår det att lära ut, sjuksköterskan har ansvar att på ett sätt som för 
patienter och närstående är lättförståelig. Om patienten eller de närstående inte förstå 
informationen så ska sjuksköterskan på bästa möjliga sätt hitta sätt att kommunicera så att 
informationen är begriplig för mottagaren.  

I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor står det att sjuksköterskan ska ha en 
helhetsbild om omvårdnaden kring patienten och de närstående (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska 
sjuksköterskan ha en helhetsbild gällande omvårdnaden kring patienten och dennes 
närstående. Sjuksköterskan ska utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad 
erfarenhet, vilket innebär bland annat att patienten samt dennes närstående ska få sakkunnig 
och omsorgsfull hälso- och sjukvård. Det vård som ges ska så långt det är möjligt bedrivas i 
samförstånd med patient och dennes närstående. Sjuksköterskan är även skyldig att 
informera relevant och korrekt information till patient och dennes närstående. Trots att de 
närstående önskar att få så mycket information som möjligt så har sjuksköterskan stort 
ansvar i att se till att tystnadsplikten följs och att ingen information lämnas ut som inte 
patienten godkänt. Tystnadsplikten gäller inte enbart patienten utan även den information 
som kan komma fram gällande närstående. I familjefokuserad omvårdnad skriver Benzein, 
Hagberg & Saveman (2014) att sjuksköterskan i dialog med patient och närstående måste 
fokusera på helheten. Detta innebär att patienten sätts i centrum och närstående får 
information och stöd utifrån det behov som uppstår. Sjuksköterskan har en nyckelroll här 
som expert och ska agera för allas bästa. De skriver vidare att de begrepp som till exempel 
familjemedlem inte har lika självklart plats i samhället på grund av ändrade parförhållanden 
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samt mångkulturalism, de menar att det viktigt för en sjuksköterska att kunskap om. 
Sjuksköterskan ska se familjen som system som hänger ihop, vilket innebär att alla delar 
påverkar varandra så när en person i familjen blir sjuk så påverkar det helheten. 

2.2.1 Sjuksköterskans kärnkompetenser 

I utbildningen till sjuksköterska finns de sex kärnkompetenserna med som en viktig del för 
att förstå den kompetens sjuksköterskan ska ha i sin yrkesroll. Kärnkompetenserna är: 
patientcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för 
kvalitetsutveckling, säker vård och informatik (Furåker & Nilsson, 2017).  

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017) beskrivs kärnkompetenserna på följande sätt: Patientcentrerad vård, sjuksköterskan 
ska i sin yrkesroll arbeta individanpassat och utifrån att bibehålla patientens integritet och 
värdighet. Samverkan i team, sjuksköterskorna ska främja kontinuitet i vården tillsammans 
med andra yrkeskategorier kring patienten. Teamet ska tillsammans sträva mot uppsatta mål 
och komplettera varandras kompetenser. Evidensbaserad vård, sjuksköterskorna ska utifrån 
evidens från beprövad vetenskap och erfarenheter arbeta på patientsäkert sätt. 
Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, sjuksköterskorna ska utifrån patientens behov 
arbeta för att utveckla omvårdnadsarbetet. Säker vård, sjuksköterskorna ska arbeta för 
patientsäkerhet och för att undvika vårdskador genom att följa lagar så som hälso- och 
sjukvårdslagen, patientdatalagen, patient lagen samt patientsäkerhetslaget och riktlinjer. 
Informatik, sjuksköterskorna ska använda och utveckla e- hälsoverktyg för att svara på de 
krav som finns inom patientsäkerhet. Sjuksköterskorna ska också arbeta för att göra 
information mer tillgänglig för patienter och närstående. Omvårdnadsprocessen är den 
legitimerade sjuksköterskans ansvar och ska leda omvårdnadsarbetet i teamsamverkan och i 
partnerskap med patienten och dennes närstående. Sjuksköterskan ansvarar även för 
bedömning, diagnostik, planering, genomförande och utvärdering av omvårdnaden. Arbetet 
ska utföras med kunnighet samt att inrätta en förtröstansfull relation med patienten och 
dennes närstående. Sjuksköterskan ska även kunna ta initiativ till prioritering, samordning 
samt utvärdering av teamarbetet för patientens och närståendes bästa. Sjuksköterskan är 
länken i informationsöverföring mellan teamets medlemmar och ska även kommunicera med 
patienten, närstående, medarbetare och andra i teamet på respektfullt sätt, lyhört och 
empatiskt sätt. Det är även viktigt att ha kontinuitet mellan de olika aktörerna i teamet för att 
säkerställa trygghet i vårdkedjan. Vård som ges ska vara personcentrerad och ska genomföras 
i partnerskap med patient och närstående så att värdighet och integritet vidmakthålls (svensk 
sjuksköterskeförening, 2017).     

2.3 Tidigare forskning  
Nedan följer forskningsresultat utifrån sjuksköterskans perspektiv på att ge närstående stöd i 
palliativ vård. 
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2.3.1 Palliativ vård utifrån sjuksköterskeperspektiv 
En studie från USA visar att det finns en stor osäkerhet hos sjuksköterskan i att möta 
närstående i den palliativa vården, studien visar dock på att det med yrkesvana kommer en 
trygghet och ökad kunskap i hur sjuksköterskan på bästa sätt kan stödja de närstående. Att 
möta närstående och patienter i sorg och lidande är svår bit för de sjuksköterskor som 
upplever sig ha brist i erfarenhet och kunskaper i just hur lidandet ter sig för andra 
människor (Banerjee, o.a., 2016). I sitt yrke möter sjuksköterskan människor med olika 
bakgrunder och ifrån olika kulturer. En studie från China beskriver att hur människan ser på 
döden skiljer sig beroende på bakgrund och kultur. Människan bär med sig sin kultur och 
utifrån denna kan deras behov av stöd vara annorlunda, För att förstå behovet hos 
människan som sjuksköterskan möter behöver hon förstå vilken kultur och bakgrund 
människan har (Zeng, Guo, Dong & Owens, 2015). För att få tillgång till den andres livsvärld 
där sjuksköterskan kan möta människan och bygga relation så gäller det även att hon är redo 
att ge av sig själv samtidigt som hon ska upprätt hålla en balans mellan att vara i sin yrkesroll 
och att vara privat vilket sjuksköterskan upplever som svårt. Samtal är stor del av 
sjuksköterskans arbete. I en studie från USA lyftes svårigheterna upp som uppstår i samtal 
med närstående och patienter i den palliativa vården, att inte veta vad som bör sägas och hur 
det ska sägas lyftes upp som dilemma. I sjuksköterskans nära samarbete med de andra i 
teamet runt patienten, får sjuksköterskan ofta vetskap om patienters prognos och kommande 
behandling tidigare än patienten och de närstående. Att ha vetskapen utan att kunna delge 
informationen till patienten och de närstående upplevdes svårt. Sjuksköterskan gärna vill 
delge den information som finns tillgänglig (Boyd, Meruh, Ruthledge & Randall, 2011). 
Samma studie visade också på att visa medmänsklighet i mötet med andra är det som binder 
människor till varandra att möta den andra människan och visa empati inte bara sympati ger 
stöd till dem som behöver detta. I samtal med patienter och närstående kring att avbryta den 
botande vården för att istället gå över till palliativ vård är sjuksköterskans roll att finnas där 
som stöd. Genom samtal kan sjuksköterskan hjälpa de närstående och patienten att finna 
acceptans i beslutet att avsluta den botande vården (Boyd, Meruh, Ruthledge & Randall, 
2011).  

I en studie från USA beskrivs del av sjuksköterskans arbete i den palliativa vården som att 
utbilda de närstående och att göra de närstående trygga i omvårdnaden av patienten. Genom 
att sjuksköterskan ger de närstående kunskap kan de närstående vara mer delaktiga i 
omvårdnaden (Arbour & Wiegand, 2014). Genom att möta de närstående och patienterna 
med respekt och ärlighet så ges chansen till att bygga upp sund relation. En annan studie från 
USA visar på att sjuksköterskan som har en god relation till de närstående upplever det tryggt 
att använda sina kunskaper och erfarenheter till att stödja och informera de närstående i den 
pågående vården (Pavlish & Ceronsky, 2009). I en studie från England framkommer det att 
en del sjuksköterskor som jobbar nära barn i den palliativa vården upplever starkt band till 
de närstående och det finns en tendens till att de knyter an lite för hårt (Pearson, 2013). 
Vidare beskriver studien att de sjuksköterskor som knyter detta band till barnet och de 
närstående upplever svårigheter att hantera både sin egen samt närståendes sorg när 
patienten avlider. Utifrån detta så upplever sjuksköterskorna känsla av stress och svårigheter 
kring hur personliga de ska vara med patienterna och de närstående (Pearson, 2013). Av 
naturen så är hopp positivt klingande ord för människan i en studie från USA beskriver 
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sjuksköterskor att det finns rädsla i att ge falskt hopp till närstående. I samma studie påtalas 
det även att dilemmat i att närstående till unga i palliativ vård inte berättar sanningen för 
patienten om sjukdomsprognosen, detta medför att sjuksköterskorna som arbetar med de 
patienterna har ansvar att upplysa patienterna om detta (Montgomery, Sawin & Hendricks-
Ferguson, 2017). En annan studie från USA visar även på att för många ny utbildade 
sjuksköterskor så är problematiken kring kommunikation och balansen i känslolivet svårare 
(Sawin, o.a., 2019). I en studie från Nederländerna beskrivs det att även om sjuksköterskorna 
i sin yrkesroll alltid ska finnas och vara närvarande för patienterna och deras närstående så 
behövs det även kunskap om hur viktigt det är att av låta patienten och de närstående ha tid 
för dem själva. En tid där de kan få sörja och stötta varandra utan utomstående (Noome, 
Benken genaamd Kolmer, van Leeuwen, Dijkstra & Vloet, 2016). I en studie från USA 
beskrives vikten av att sjuksköterskan arbetar med att få patienten och närstående att känna 
stödet till dem är jämlikt och att deras relation till varandra är något som värderas och 
respekteras (Banerjee, o.a., 2016). 

2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv  
Det vårdvetenskapliga perspektivet som ligger till grund är Watsons omvårdnadsteori där 
grundtanken är att omsorgen om den andre är det moraliska och etiska ideal som hjälper 
sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet. Detta perspektiv används då Watson tydligt arbetar 
utifrån tanken kring relationen mellan människor och för att det på bra sätt beskriver hur 
sjuksköterskan kan möta de närstående i vården. Enligt Watson (2008) är den 
omsorgsprocess som berör grupper, familjen och individen viktigt område i omvårdnaden. 
Vikten i detta är delvis på grund av de mellanmänskliga interaktionerna men stor del är 
också de krav som ställs på sjuksköterskan i delar så som kunskap och engagemang i det 
personliga mötet. För att vara en god sjuksköterska och kunna ge god omvårdnad krävs det 
mer än att enbart behandla patienterna av pliktkänsla eller skyldighet, det krävs av 
sjuksköterskan att hon verkligen visar sin omsorg för patienten. För sjuksköterskan krävs ett 
livsperspektiv som innefattar moralisk vilja att värna om den mänskliga värdigheten 
(Watson, 2008). Vårdandets ögonblick är den stund där människan möter den andre genom 
samspel och kontakt, mötet sker i nuet men genom människans erfarenheter och vilja att 
utvecklas sträcker sig mötet det lång både till historian men även till framtiden. Watson 
(2008) beskriver caritas consciousness innebörden i detta är sjuksköterskans ansvar att vara 
observant på det som sker här och nu med öppet sinne och hjärta. Sjuksköterskan ska kunna 
se den andra som en individ och kunna sätta sig in i den andres livsvärld för att förstå vad 
som behövs just för stunden. Sjuksköterskan behöver för att kunna sätta sig in i den andras 
livsvärld vara medveten om sitt eget förflutna då detta påverkar den sjuksköterskan är som 
person och i mötet med andra. För att sjuksköterskan inte ska arbeta enbart på rutin eller 
halvhjärtat utan med medvetenhet och med riktad uppmärksamhet mot människan hon 
möter behöver hon gå bortom sig själv för att kunna överskrida de gränser som finns 
(Watson, 1993). För att kunna arbeta med omvårdnad och att lindra lidande bör 
sjuksköterskan vara förberedd för sin egen dödlighet, för att kunna leva sitt liv fullt ut 
behöver människan hedra och se värdigheten i döden. När sjuksköterskan vårdar och möter 
personer i sorg, osäkerhet och sårbarhet så utmanas hon i att lära om och att utmana sina 
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egna tankar och liv och dödlighet (Watson, 2008). Miljön för Watson (2008) är inte enbart 
den direkta omgivningen kring människan utan även globalt och det universum som 
människan är del av. Sjuksköterskan i sitt vårdande kan genom att skapa helande miljö 
hjälpa patienten att återfå sin hälsa. Varje individ påverkar både medvetet och omedvetet den 
energin som omger alla människor och detta är del av den helade miljön, för sjuksköterskan 
innebär detta att sprida positiv energi kring patienten då detta både helar och ger stöd åt de 
närstående. Watson (1993) beskriver att för att kunna vårda andra behöver sjuksköterskan 
vårda sig själv, detta för att kunna möta andra med medvetande och medkänsla när den 
andra människan har det svårt. 

I Watsons (2008) omvårdnadsteori beskriver hon den transpersonella omsorgsrelationen 
som handlar om relationen – föreningen till en annan person med stor respekt för den hela 
människan, denna relation ska leda till harmoni. För att transpersonell omsorgsrelation ska 
kunna byggas upp och fungera behövs det förutsättningar, det bör finnas en moralisk vilja att 
värna och främja den värdighet som finns hos alla människor. Genom förståelse för den 
andre kan sjuksköterskan ge den bekräftelse som efterfrågas av den andre. För att kunna 
möta människan i de existentiella frågorna under den palliativa vården bör sjuksköterskan ha 
kunskap om sitt eget själv och hur tidigare erfarenheter reflekterar i hur sjuksköterskans sätt 
att vara i mötet med den andra. För många väcks existentiella frågor när livet förändras 
drastisk så som det för när en närstående vårdas palliativt, detta beskriver Watson (1993) 
som att människans varande är hotat på grund av den omställning och förändring de står 
inför. När sjuksköterskan möter människor i kris krävs det av henne att hon är kapabel att ge 
av hela sig själv. Watson (1993) beskriver detta i att ju mer sjuksköterskan är kapabel att ge 
av sig själv till den andre desto mer harmoni och tillfredsställelse känner också den andre. 
När sjuksköterskan ger av sig själv och sina känslor är det viktigt att detta är äkta annars 
kommer den andra möta sjuksköterskan med motstånd och har då svårigheter i att bygga 
upp relationen.  

Watson ser på människan som del av universum, del som är individualiserad men ändå del 
av något mycket större. Människan är enligt Watson (2008) kropp, medvetande och en 
själslig-andlig dimension. Den andliga dimensionen är den delen av människan som ger 
möjlighet att överskrida de gränser människan har. Watson använder begreppet mind för att 
förklara människans förmåga att vara medveten om sitt eget själv och nuet. För 
sjuksköterskan betyder det att i arbetet vara här och nu samt att inte arbeta oövertänkt. 
Människan är helhet med delar som kropp, själ och ande. Vid förlust eller oro av någon av 
dessa delar uppstår en obalans i helheten. När människan upplever detta känner hon smärta 
som djupt sår ner i hennes själ och ande detta i sin tur medför känslor av sorg och skuld. 
Genom Watsons (2008) transpersonella omsorg finns möjligheten för sjuksköterskan att 
möta personen i personlig relation genom att finnas där och dela sorgen. I sorgearbetet 
behöver de närstående både tid för ensamhet samt tid tillsammans med sjuksköterskan, 
tiden för ensamhet för de närstående beskrivs av Watson (1993) som att ge de närstående 
frist, tid av andrum där sjuksköterskan även ser till att ingen annan stör. När 
omsorgshandlingarna syns i samband med sorgearbete ges sjuksköterskan möjlighet att nå 
fram till de närståendes själ och andlighet. 
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2.5 Problemformulering  
Patienter som vårdas palliativt är i behov av stöd och omvårdnad i olika omfång beroende på 
vilken fas de befinner sig i är allmänt känt för sjuksköterskor och all annan vårdpersonal. 
Samtidigt så visar tidigare erfarenheter från vårdpersonal på att om de närstående mentalt 
och fysiskt ska klara av denna period i livet så är de i behov av stöd från vårdpersonalen kring 
patienten. Utifrån tidigare forskning går att utläsa att sjuksköterskor upplever bristande 
kunskap i vad de närstående behöver för stöd i den palliativa vården. Då tidigare forskning 
visar på att en del sjuksköterskor upplever bristande kunskaper i vad de närstående har för 
behov samt hur behoven kan tillfredsställas kan det leda till lidande för de närstående. 

Utifrån tidigare erfarenheter har vårdpersonal vetskap om vikten av att de närstående och 
patienten får god sista tid tillsammans. Detta för att avskedet ska ge de närstående möjlighet 
att gå vidare efter att patienten gått bort. Sjukvårdspersonal kan genom att tillgodose de 
behov som finns hos de närstående hjälpa till så att den sista tiden för de närstående 
tillsammans med patienten blir en tid där de kan känna lugn och välbefinnande. I 
kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor beskrivs att sjuksköterskans 
ansvarsområde inte bara är att tillgodo se de behov som patienten har utan även de 
närståendes behov, mot den bakgrund är det av stor vikt att sjuksköterskor besitter kunskap i 
hur de ska bemöta de närstående samt vad de närstående önskar i form av stöd från 
sjuksköterskan. Enligt Watsons teori om transpersonell omvårdnad kan den goda relationen 
och det goda mötet mellan sjuksköterskan och de närstående hjälpa de närstående att uppnå 
djupare välbefinnande. Närstående som vårdar patienter i hemmiljö efterfrågar många 
gånger samma stöd som de närstående i annan vårdmiljö, i tidigare forskning visas det på att 
de även söker mer praktiskt stöd. För de närstående som har en närstående i palliativ vård är 
det fysisk, psykisk samt känslomässig krävande. Den förändrade livssituationen som palliativ 
vård för med sig innebär att det även väcks existentiella tankar och andra frågor som är 
kopplade till livet efter patientens bortgång. Med denna analys önskas få ökad och förbättrad 
kunskap i vad för stöd de närstående önskar i den palliativa vården och hur sjuksköterskan 
kan bistå de närstående till ökat välbefinnande.  

3 SYFTE 

Syftet med examensarbetet är att beskriva närståendes erfarenheter av att få stöd i sitt 
lidande vid palliativ vård. 
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4 METOD 

För att undersöka närståendes erfarenheter av stöd i den palliativa vården användes 
kvalitativ metod som genomförts utifrån systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes 
utifrån Evans (2002). Genom att sammanställa tidigare forskning utformades ny helhet och 
ökad förståelse för det valda fenomenet (Evans, 2002). Innehållet som redovisas kommer 
från de artiklar som användes för examensarbete. Analysen är gjord med så liten egen 
tolkning av texten som möjligt. Det fenomen som undersöks ska ingå i sjuksköterskans 
grundkompetens och det ska även genom vårdvetenskapligt perspektiv kunna motiveras. För 
att studera fenomen genom systematisk litteraturstudie krävs att de studier som analyseras 
är kvantitativa (Evans, 2002). Valet av metod motiveras med att syftet är att beskriva 
närståendes erfarenheter av stöd i palliativ vård.  

4.1 Datainsamling och urval 
I den valda metoden ingår fyra steg, det första var att finna artiklar som kunde användas till 
studien. De databaser som användes till sökningarna var PubMed och CINAHL Plus. I 
sökningarna användes CINAHL Plus subject headings samt MESH termer för sökningar i 
PubMed. Inklusionskriterier för de studier som användes var: skrivna åren mellan 2009–
2019, att artiklarna vara kvalitativa, ska utgå från de närståendes perspektiv, vara skrivna på 
engelska och vara Peer Reviewed. För att få med helheten i den palliativa vården användes 
artiklar rörande vård i hemmet, på sjukhus samt på hospice. De första sökningarna gav 
många träffar och studierna var både kvalitativa samt kvantitativa. Genom sållning 
exkluderades studierna som var kvantitativa samt de som inte utgick från närståendes 
perspektiv. Anledningen till att de breda sökningarna inte sållades bort var att relevanta 
studier hittades genom dessa sökningar.  

Innan sökningarna påbörjades valdes lämpliga sökord ut, sökorden valdes utifrån det valda 
fenomen som skulle studeras. Orden som valdes ut översattes till engelska med hjälp av 
lexikon och sattes sedan ihop I följande kominationer: (family experience, perspectives, 
palliative care, relative’s needs), (Family caregivers, experiences, perspective, palliative care) 
(Family caregivers, experiences, end of life, palliative care), (Family experience or perspective 
or view or attitude AND emotional support AND palliative care), (Family experience or 
perspective or view or attitude AND support AND palliative care). En sökmatris gjordes för 
att redovisa de sökningar som gjordes (Bilaga A). Enligt Polit och Beck (2016) är det av stor 
vikt att hitta en gångbar strategi när artiklar söks i databas. Det innebär att nyckelord 
används vid sökning i databaser och dessa nyckelord sedan sparas i en matris för att kunna 
spåras lättare. Av totalt 602 artiklar så lästes 129 abstracts och 62 hela artiklar utav dessa 
valdes sedan de 10 artiklarna ut som användes till analysen. Alla artiklarna som användes till 
resultatet granskades genom en systematisk kvalitetsgranskning (Friberg, 2012) med nio 
frågor för att stärka trovärdigheten på artiklarna. Utifrån de nio frågorna från Friberg (2012), 
modell gavs artiklarna poäng mellan 1–9. 1-5 poäng visade på låg kvalité på artiklarna, 6-7 
poäng medelhög kvalité och 8-9 poäng visade på hög kvalité.  
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4.2 Dataanalys och genomförande 
Steg två i den analys som gjordes enligt Evans (2002), är att de valda artiklarna studerades 
flertalet gånger dels för att finna de nyckelord som behövs till analysen dels för att förstå 
helheten av de artiklarna som valdes ut. De meningsbärande enheter som valdes från 
artiklarna är meningar eller citat som svarar på syftet i examensarbete. Till en början var de 
meningsbärande enheterna många, för att underlätta analysen kondenserades dessa ner i 
antal. Steg tre i analysen var att utifrån de meningsbärande enheterna identifiera teman och 
utifrån dessa teman sammanställes subteman. Detta gjordes genom att titta på likheter och 
skillnader i temat och de meningsbärande enheterna. Det fjärde och sista steget var att 
sammanställa de meningsbärande enheter, teman och subteman som identifierats och 
utifrån dessa beskriva det fenomen som valts att analyseras. En tabell utformades för att på 
överskådligt sätt kunna se de teman och subteman som användes.  

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, subtema och tema: 

NYCKELFYND SUBTEMA TEMA  

‘‘. . .we need to understand 
what is happening in the 
process. Nurses must 
explain things so that we 
can under- stand because 
surely, most of the time is 
like we are in the darkness 
because we don’t know 
what is happening’’ (Kisorio 
& Langley, 2016, s.61). 

 

 

 

Att vara i behov av information 

 

 

Vikten av kommunikation 

“When I went to [community 
hospital] they all recog- nised 
me and at least would say 
‘‘hullo’’ or ‘‘he’s such and such 
today’’...so I was connecting 
with them... And I know they 
were all little things, but the 
little things are the important 
things” (Woodman, Baillie & 
Sivell, 2015, s. 423). 

 

Att bli sedd 

 

 

Vikten av kommunikation 

“You feel like there is 
somebody there if you need 
them...I think that makes it 
quite a lot [of difference to my 
coping]…It’s a security more 
than anything” (Woodman, 
Baillie & Sivell, 2015, s. 424). 

 

 

Att behöva stöd  

 

 

När livet rämnar 
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‘‘The difficulty was continuity 
[there wasn’t] any really 
continuous person who got to 
know us and got know my 
mother’’ (Francois, Lobb, 
Barclay & Forbat, 2017, s. 
1461). 

 

 

 

Att behöva trygghet 

 

 

När livet rämnar  

 

4.3 Etiska övervägande  
 Enligt Polit & Beck (2016) ska människors rättigheter ovillkorligt skyddas samt risker för 
skador minimeras. I analysen har den forskningsetiska Codex som råder följts vilket innebär 
att inga förvrängningar, plagiering, förfalskning eller fabricering av data har förekommit. 
Den vetenskapliga fakta som tagits fram genom sökningar i databaserna är Peer- Reviewed 
vilket innebär att studierna är granskade utifrån olika aspekter samt att de uppfyller 
vetenskapliga krav (Codex, 2018). Enligt Polit och Beck (2016) bör de värderingar och 
uppfattningar som kan finnas hållas undan för att inte påverka resultatet. Analysprocessen 
följdes på metodenligt sätt, data har behandlats på etiskt korrekt sätt och resultatet är 
presenterat sanningsenligt och objektivt (Polit & Beck, 2017). Genom analysarbetet och 
urvalsprocessen har författarna arbetat med att så nära utgångspunkten som möjligt tolka 
texterna både de på svenska och de på engelska. Resultatet presenteras fritt från författarnas 
egna värderingar, antaganden och åsikter.  

Den bild författarna har av fenomenet som ska studeras kan förklaras som den förförståelse 
som finns. Detta baseras på tidigare erfarenheter, om det finns förutfattade meningar eller 
vilka teoretiska kunskaper som finns om fenomenet. Omedvetet kan författarnas 
förförståelse av fenomenet påverka hur tolkningen i analysen blir. Dock kan även 
förförståelsen bidra till att ny kunskap om fenomenet kan upptäckas (Friberg, 2012). För att 
minimera risken att förförståelsen påverkar studien så har författarna till arbetet valt att 
redogöra och medvetengöra den förförståelsen och eventuella förutfattade meningar som 
författarna kan ha baserat på tidigare erfarenheter. 

5 RESULTAT 

Under analysen av data framkom det att närstående eftersöker olika sorters stöd från 
sjuksköterskan. De teman som framkom är; Vikten av kommunikation och När livet 
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rämnar, utifrån dessa identifierades fyra stycken subteman. Nedan visas de teman och 
subteman som författarna av detta examensarbete använder i resultatet. 

Tabell 2: Teman och subteman 

Teman  Subteman 

Vikten av kommunikation  • Att vara i behov av information 
• Att bli sedd   

När livet rämnar • Att behöva stöd 
• Att behöva trygghet  

 

5.1 Vikten av kommunikation  
Det första temat som författarna identifierade från de studierna som granskades är: Vikten 
av information. Utifrån detta tema framkom två subtema; Att vara i behov av information 
och Att bli sedd. För de närstående till patienter som vårdats palliativt var information en 
viktig del för att de närstående skulle kunna slappna av, känna trygghet samt för att de 
närstående skulle ha upplevelsen av att bli sedda och lyssnade till. Sjuksköterskans ansvar 
var att delge de närstående och patienten information, och att göra detta på rätt sätt. 
Informationsutbyte mellan sjuksköterskan och de närstående var av stor vikt åt båda hållen. 
De närstående bidrog genom att kommunicera med sjuksköterskan ge värdefull information 
om patienten för att vården ska bli så god som möjlig. Att få känna sig sedd är ett av de 
grundläggande behoven som människan har, som anhörig till en patient i den palliativa 
vården kan det vara även ännu viktigare. För de närstående kan känslan av att bli sedd hjälpa 
till när känslor av hopplöshet infinner sig. 

5.1.1 Att vara i behov av information  

Kommunikation är så mycket mer än bara information det är också att våga samtala om de 
riktigt svåra sakerna så som döden och andra existentiella frågor som de närstående tampas 
med. Hur kommunikationen sker är av största vikt, när kommunikationen fungerade upplevde 
de närstående den som bra stöd. ‘‘. . .we need to understand what is happening in the 
process. Nurses must explain things so that we can under- stand because surely, most of the 
time is like we are in the darkness because we don’t know what is happening’’ (Kisorio & 
Langley, 2016, s.61). Närstående beskrev även att det inte bara handlar om att få information 
utan även hur den levereras, kommunikation är inte bara det talade ordet utan även 
kroppsspråk och tonläge allt detta spelar in i hur de närstående uppfattar kommunikationen 
(Francois, Lobb, Barclay & Forbat, 2017; Lovatt, o.a., 2015; Price, Jordan, Prior & 
Parkes,2011; Kisorio & Langley 2016). För att känna och uppleva trygghet önskade 
närstående att möta sjuksköterskor som kunde delge information på sådant sätt så att 
mottagarna förstod den, när sjuksköterskorna brast i detta upplevde närstående en känsla av 
hopplöshet. För närstående var information en väsentlig del i att känna att det lidande de 
upplevde lindrades, närstående sökte information från sjuksköterskan och det resterande 
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teamet kring patienten. Information som närstående önskade och eftersökte var gällande 
patientens sjukdom, sjukdomsförloppet, behandlingar och omvårdnaden kring patienten. När 
informationen uteblev upplevde närstående en känsla av att leva i ensamhet och mörker 
(Lovat, o.a. 2015; Kisorio & Langley, 2016; Price, Jordan, Prior & Parkes,2011; Hansen, 
Rosenkrans, Wherity & Sasaki, 2017).  

Närstående i den palliativa vården upplevde att känslan att vara under en stor stress gjorde 
att sjuksköterskan som mötte dem behövde vara uppmärksam på hur kommunikationen 
förmedlades till de närstående. Känslan i mötet med sjuksköterskan handlar i mångt och 
mycket om hur bemötandet är. Närstående önskade möta vårdpersonal som var öppna och 
ärliga detta gör närstående bekväma och lugna i den informationen som vårdpersonalen 
delger. Närstående önskade att sjuksköterskan i samtalen kring patienten visade mer känslor 
när de pratade om patientens hälsotillstånd (Kisorio & Langley, 2016; Price, Jordan, Prior & 
Parks, 2011; Ortega- Galan, Ruiz-Fernandez, Carmona-Rega, Cabrera-Troya, Ortiz-AMo & 
Ibanez-Masero, 2019). Närstående önskade att få mer information men även möjlighet att 
tala med sjuksköterskan om sina tankar, oro samt de känslor de hade kring allt som skedde, 
de önskar även att patienten ges samma möjlighet. För att känna trygghet och för att vara 
bekväma i de beslut kring patienten de närstående behövde göra önskades information och 
någon att dela tankarna med efter informationen mottagits (Price, Jordan, Prior & Parkes, 
2011; Kisorio & Langley, 2016; Lovatt, o.a.,2015). Närstående önskade att informationen från 
sjuksköterskan utformas på sätt att riskerna för missförstånd minimerades. Närstående 
upplevde att det fanns två typer av sjuksköterskor när det kommer till kommunikation. Den 
ena är sjuksköterskan som fokuserade på bot, smärtlindring och de mer fysiologiska 
aspekterna, i samtalet upplevde de närstående att informationen de fick av sjuksköterskan 
ansågs vara missvisande och gav falskt hopp. Vissa närstående upplevde att de i samtal med 
vårdpersonalen inte fick den tröst som önskades då många av de frågor och tankar kring 
själsligt lidande som fanns blev förbisedda i samtalen. Den andra typen av kommunikation 
var med sjuksköterskan som var öppen för samtal kring döden och andra existentiella frågor. 
I kommunikation skedde färre missförstånd då kommunikationen var öppen och de 
närstående kände att de fick ställa alla frågor som behövdes (Price, Jordan, Prior & Parkes, 
2016; Kellas, Castle, Johnson & Cohen, 2017).  

Genom bristfällig kommunikation väcktes falska förhoppningar gällande patientens 
hälsotillstånd hos de närstående. De närstående önskade att från sjuksköterskan och annan 
vårdpersonal kring patienten få rak kommunikation som utgår från sjukdomsförloppet istället 
för att få information som kunde skapa känslor av hopp. “Oh practitioners always gave us 
hope I felt was very honestly . . . misleading, very misleading. I wish they would have been 
more up front about the progression of the disease” (Kellas m.fl., 2017 s. 5). Bristfällig 
kommunikation ledde till känslor av osäkerhet och närstående upplevde att kontrollen över 
tillvaron tappades, detta bidrog till en känsla av att leva i ovisshet. (Koening, Kellas, Castle, 
Johnson & Cohe, 2017; Verberne, o.a.,2019  

 

Förutom information kring patientens aktuella hälsotillstånd, sjukdomsförlopp och 
behandling önskade närstående mer information kring vart patienten hade möjlighet att 
vårdas under den palliativa vården (Francois, Lobb, Barclay & Forbat, 2017; Lovatt, o.a., 
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2015; Kisorio & Langley, 2016; Price, Jordan, Prior & Parkes,2011; Hansen, Rosenkrans, 
Wherity & Sasaki, 2017).  

. . .we need to understand what is happening in the process. Nurses must explain things so 
that we can under- stand because surely, most of the time is like we are in the darkness 
because we don’t know what is happening (Kisorio & Langley, 2016, s. 61). 

Närstående i den palliativa vården upplevde att känslan att vara under en stor stress gjorde 
att sjuksköterskan som mötte dem behövde vara uppmärksam på hur kommunikationen 
förmedlades till de närstående. Känslan i mötet med sjuksköterskan handlar i mångt och 
mycket om hur bemötandet är. Närstående önskade möta vårdpersonal som var öppna och 
ärliga detta gör närstående bekväma och lugna i den informationen som vårdpersonalen 
delger. Närstående önskade att sjuksköterskan i samtalen kring patienten visade mer känslor 
när de pratade om patientens hälsotillstånd (Kisorio & Langley, 2016; Price, Jordan, Prior & 
Parks, 2011; Ortega- Galan, Ruiz-Fernandez, Carmona-Rega, Cabrera-Troya, Ortiz-AMo & 
Ibanez-Masero, 2019). Närstående önskade att få mer information men även möjlighet att 
tala med sjuksköterskan om sina tankar, oro samt de känslor de hade kring allt som skedde, 
de önskar även att patienten ges samma möjlighet. För att känna trygghet och för att vara 
bekväma i de beslut kring patienten de närstående behövde göra önskades information och 
någon att dela tankarna med efter informationen mottagits (Price, Jordan, Prior & Parkes, 
2011; Kisorio & Langley, 2016; Lovatt, o.a.,2015). Närstående önskade att informationen från 
sjuksköterskan utformas på sätt att riskerna för missförstånd minimerades. Närstående 
upplevde att det fanns två typer av sjuksköterskor när det kommer till kommunikation. Den 
ena är sjuksköterskan som fokuserade på bot, smärtlindring och de mer fysiologiska 
aspekterna, i samtalet upplevde de närstående att informationen de fick av sjuksköterskan 
ansågs vara missvisande och gav falskt hopp. Vissa närstående upplevde att de i samtal med 
vårdpersonalen inte fick den tröst som önskades då många av de frågor och tankar kring 
själsligt lidande som fanns blev förbisedda i samtalen. Den andra typen av kommunikation 
var med sjuksköterskan som var öppen för samtal kring döden och andra existentiella frågor. 
I kommunikation skedde färre missförstånd då kommunikationen var öppen och de 
närstående kände att de fick ställa alla frågor som behövdes (Price, Jordan, Prior & Parkes, 
2016; Kellas, Castle, Johnson & Cohen, 2017).  

Genom bristfällig kommunikation väcktes falska förhoppningar gällande patientens 
hälsotillstånd hos de närstående. De närstående önskade att från sjuksköterskan och annan 
vårdpersonal kring patienten få rak kommunikation som utgår från sjukdomsförloppet 
istället för att få information som kunde skapa känslor av hopp. Bristfällig kommunikation 
ledde till känslor av osäkerhet och närstående upplevde att kontrollen över tillvaron 
tappades, detta bidrog till en känsla av att leva i ovisshet. (Koening, Kellas, Castle, Johnson & 
Cohe, 2017; Verberne, o.a.,2019  

Närstående önskade att få mer andligt stöd från sjuksköterskan än vad de fick. Att be till 
högre makt hjälpte närstående att finna tröst och sinnesro. Trots dödlig prognos för 
patienten trodde och hoppades vissa närstående att de genom att be till högre makt skulle bot 
och bättring finnas för patienten. Vissa närstående trodde även på mirakel (Kisorio & Langey, 
2016). 
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  When I went to [community hospital] they all recognised me and at least would say ‘‘hullo’’ or 
‘‘he’s such and such today’’...so I was connecting with them... And I know they were all little 
things, but the little things are the important things (Woodman m.fl., 2015, s. 423). 

5.2 När livet rämnar 
Det andra temat som identifierades är: När livet rämnar och från detta utvecklades två 
stycken subteman; Att behöva stöd och Att behöva trygghet. När de närstående fick besked 
att patientens sjukdom inte längre gick att bota utan att vården istället skulle övergå till 
palliativ vård fram tills att patienten avlider, kunde för många innebära att de tappade 
fotfästet. Tankar väcktes tillsammans med oro för vad som skulle hända och de närstående 
drabbades av en oändligt stor sorg. 

5.2.1 Att behöva stöd 
En trygg punkt i tillvaron för närstående var mötet med sjuksköterskor som vågade förenas 
på det själsliga planet för samtal eller bara för att lyssna. De flesta närstående önskade att 
motta emotionellt stöd, men vad som var emotionellt stöd såg olika ut för varje individ. 
Genom en god relation till sjuksköterskan så fann de närstående det stöd de behövde. När de 
närstående fick se att sjuksköterskan hade genuint intresse samt äkthet i sitt sätt att vara 
med patienten, så fann de även stöd och detta stärkte den goda relationen mellan de 
närstående och sjuksköterskan. Den goda relationen mellan patienten och sjuksköterskan var 
också viktigt för de närstående, eftersom patienten inte alltid pratade med närstående om 
sina känslor kunde patienten prata med sjuksköterskan om det. Att patienten kunde prata 
om sina känslor med sjuksköterskan fann de närstående tröst och stöd i. Relationen till 
vårdpersonalen var en viktig del för att lindra närståendes lidande, samtidigt så kunde det 
även vara en stressfaktor. Stressen uppstod från försöken att bygga relationer till den 
vårdpersonal som arbetar kring patienten, en annan stressfaktor är oron för att möta 
vårdpersonal som inte förstår behoven som patienten och de närstående har (Kellas, Castle, 
Johnson & Choen, 2017; Kisorio & Langley, 2016; Lovat, o.a.,2015; Martin, Martin, Olana-
Lizarraga & Saracibar – Razquin,2016; Ortega-Galan, Ruiz-Fernandez, Carmona-Reya, 
Cabrera-Troya, Ortiz-Amo & Ibanez-Masero, 2019; Woodman, Baillie & Sivell, 2015). “You 
feel like there is somebody there if you need them...I think that makes it quite a lot [of 
difference to my coping]…It’s a security more than anything” (Woodman, Baillie & Sivell, 
2015, s. 424). 
 
I mötet med sjuksköterskor som visade omtänksamhet, medkänsla och som gav av sig själva 
genom en kram upplevde de närstående en känsla av trygghet och omtänksamhet. Medan 
mötet med de sjuksköterskor som de närstående upplevde som frånvarande och som hade 
avsaknad för medlidande gav de närstående en känsla av att vara ovälkomna (Lovatt, 
o.a.,2015; Kisorio & Langley, 2016; Verberna, o.a.,2019). Att vara närstående till en patient i 
den palliativa vården kunde innebära att många tankar och existentiella frågor väcktes, till 
detta önskar de närstående att få stöd från sjuksköterskan eller annan vårdpersonal. 
Närstående önskade samtalsstöd för att hantera sina egna känslor och tankar, om 
sjuksköterskan inte hade den kompetens som behövdes så kunde stödet istället vara en 
hänvisning till exempelvis en kurator. Beroende på vart patienten vårdades och vart i 
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sjukdomsförloppet patienten befann sig så kunde behovet hos de närstående se annorlunda 
ut. Närstående önskade även att få stöd i de många och svåra beslut som behövdes tas under 
den palliativa vården (Kisorio & Langley, 2016; Price, Jordan, Prior & Parker, 2014).  

Närstående upplevde att sjuksköterskan och annan vårdpersonal brast i stödet och speciellt 
svårt var det för vårdpersonalen att delta i samtal kring svåra, emotionellt tunga och 
existentiella samtal. Bristen på stöd under den palliativa vården bidrog till att de närstående 
inte orkade vara så närvarande vid patientens sida då detta upplevdes som väldigt tungt 
emotionellt (Price, Jordan, Prior & Parker, 2014; Martin, Olano-Lizarraga & Saracibar- 
Razquin, 2016).  

The way they inform me sounds so detrimental. We just want you to break it down to us. Has 
he got a chance? Would he be able to live long? They say that the prognosis is very bad but, 
how bad is it 2 weeks bad or a year bad? Cla-ri-fi-ca-tion (Martin m.fl., 2016, s. 6). 

Närstående uttryckte även att de upplevde en bristande förståelse från sjuksköterskans sida i 
hur patienten upplevde att smärtlindringen fungerade och detta var en grogrund till 
konflikter mellan de närstående och sjuksköterskan (Francois, Lobb, Barclay & Forbat, 
2016). Många närstående önskade att vårda patienterna hemma under den palliativa vården, 
men många var tveksamma då de var oroliga över att den emotionella bördan skulle bli för 
tung att hantera. “I appreciated the support from home care nurses . . . their encouragement 
made me feel self-confident to care for my mom at home” (Martin m.fl., 2016,  s. 8). 
Närstående som fann stöd i sjuksköterskan värdesatte detta högt då de kunde fortsätta vårda 
patienten i hemmet (Kisorio & Langley, 2016; Woodman, Baillie & Sivell,2015; Martin, 
Olana-Lizarraga & Saracibar-Razquin, 2016).  

Att ha socialt nätverk kunde bidra till mycket stöd för de närstående men alla hade inte detta 
stöd från sin omgivning. En del av sjuksköterskans roll var att ta reda på hur situationen 
kring patienten och de närstående såg ut. Verkade det som att de närstående var själva att 
bära bördan och sorgen så ökade sjuksköterskans och de andra i teamet runt patienten ännu 
viktigare i det emotionella stödet för både patient och närstående. (Martin, Olana-Lizarraga 
& Saracibar-Razquin, 2016).  

Sista tiden av den palliativa vården sågs av många närstående som den svåraste att hantera 
och att behovet av stöd både praktiskt och mentalt ökade. En del av de närstående önskade 
därför att patienten skulle vårdas sista tiden på hospice, detta då kunskapen upplevdes bättre 
där, i vad för slags behov som fanns hos både patienten och de närstående (Woodman, Baillie 
& Sivell, 2015). Att vårda patient palliativt i hemmet upplevdes av många närstående som 
svårt emotionellt och väldigt ensamt. De närstående som gav vård i hemmet önskade stöd i 
både de praktiska sakerna kring omvårdnaden samt i att hantera sitt eget emotionella 
lidande. De närstående önskade även utbildning i det medicintekniska arbetet kring 
patienten. De närstående som vårdade patienten hemma önskade att få mer praktiskt stöd 
och kunskap än vad de fick av sjuksköterskan. Vidare efterfrågade de närstående att få mer 
hjälp med praktiska saker så som kontakter med sjukhus samt alla sjukhusbesök. De önskade 
även att få mer hjälpmedel i hemmet och önskade få information från sjuksköterskan om vad 
för hjälpmedel som fanns att tillgå. De närstående önskade även att få mer avlastning för att 
kunna sova, ta sig ut eller bara ta det lugnt med en bok då de kände sig konstant utmattade 
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(Woodman, Baillie & Sivell, 2015; Martin, Olano-Lizarraga & Saracibar-Razquin, 2016; 
Ortega- Galan, Ruiz-Fernandez, Carmona-Rega, Cabrera-Troya, Ortiz-AMo & Ibanez-
Masero, 2019; Lovatt, o.a., 2015). 

As long as I can, I want to do it myself. But sometimes, there are so many hours, 24 hours, you 
need your space; then, I had a woman be with my mother, then I could escape, and I would be 
free to come and go, but I preferred to do my mother’s things. I had to… I felt good; I can’t 
think of the word (Ortega- Galan m.fl., 2019, s.441). 

Stödet i den palliativa vården var för många närstående en möjlighet att få samtala om tankar 
och funderingar men även att få praktiskt stöd. En del närstående fann stöd och tröst i att 
patienten har det rent och fint i sängen eller att patienten hade rätt smärtlindring. Då det 
patientnära vårdarbetet brast upplevde de närstående att de var tvungna att göra 
vårdpersonalens arbete, detta för att patienten ska få den omsorg som behövdes. De 
närstående saknade också stöd vid förflyttning av patienten vilket medförde att de fick 
känslan av att vara ensamma i omvårdnaden kring patienten och att de saknade stöd från 
sjuksköterskan, de närstående önskade att tillsammans med sjuksköterskan dela ansvaret 
kring patientens omvårdnad. (Woodman, Baillie & Sivell, 2015; Ortega-Galan, Cabrera-
Troya, Ruiz-Fernandez, Carmona-Rega, Ibanez-Masero & Ortiz-Amo, 2019).  

5.2.2 Att behöva trygghet 

Trygghet är återkommande begrepp i många av de studierna som analyserades, närstående 
önskar få känna trygghet i närvaron av vårdpersonal. Att känna trygghet beskrev närstående 
som den känslan som uppstod i mötet med vårdpersonal som gen0m ord och handlingar 
visade viljan att finnas där för både patienten och de närstående. För sjuksköterskan och 
annan vårdpersonal gällde det att ha en bra balans mellan att vara professionell och att vara 
för personlig med patienter och närstående. För att vara professionell behövde 
vårdpersonalen ha kompetens och erfarenhet i att läsa av situationer som kunde uppstå i 
arbetet kring patienten samt med närstående. Genom att de hade kunskap om när det är läge 
att exempelvis försöka lätta upp stämningen så minskade risken att de närstående upplevde 
vårdpersonalens försök som kränkande och att inte tas på allvar (Price, Jordan, Prior & 
Parkes, 2011; Verberne, o.a., 2019; Francois, Lobb, Barclay & Forbat, 2017). Närstående som 
vårdade patienter i hemmet fick speciell relation till vårdpersonalen, i denna relation så var 
det viktigt för de närstående att vårdpersonalen är lyhörda för deras önskemål. Önskemål 
som närstående uttryckte som viktigt var att vårdpersonalen var lyhörda för att hemmet inte 
skulle förvandlas till en vårdinrättning. (Ortega-Galan, Ruiz-Fernandez, Carmona-Reya, 
Cabrera-Troya, Ortiz-Amo & Ibanez-Masero, 2019). Genom att sjuksköterskan gav all sin tid 
och fokus till patienten upplevde de närstående ensamhet då stora delar av det sociala 
nätverket som fanns tidigare försvann (Ortega-Galan, Ruiz-Fernandez, Carmon-Rega, 
Cabrera-Troya, Ortiz-Amo & Ibanez-Masero, 2019; Woodman, Baillie & Sivell, 2015). I 
relationen till sjuksköterskan eller annan vårdpersonal önskar de närstående att känna 
trygghet. Närstående önskade möta sjuksköterskan som med genuinitet och viljan att vårda 
patienten och de närstående fanns där och gav trygghet. Att bygga god relation mellan 
vårdpersonal och närstående upplevdes som viktig beståndsdel i vårdandet och även för att 
de närstående ska känna trygghet. Vidare beskrivs i studien att närstående upplevde att det 



18 

var svårare att bygga relation på stora sjukhus då miljön ofta var opersonlig, på mindre 
sjukhus upplevde närstående att det var lättare att bygga relationer till personalen. När de 
närstående hade en nära och bra relation till sjuksköterskan fanns kraften att orka med tiden 
i den palliativa vården samt att vara delaktiga i omvårdnaden kring patienten. ”It was 
simpler for me, because when she said what she wanted I already knew her needs”  
(Ortega- Galan m.fl., 2019, s. 442). I en god relation till vårdpersonalen kunde de närstående 
ge uttryck åt sin oro, frustration samt sina rädslor. Genom att sjuksköterskan gav de 
närstående uppmuntrande ord höjdes känslan av välmående hos de närstående och 
självförtroendet i att vårda patienten (Lovatt, o.a., 2015; Martin, Olano-Lizarraga & 
Saracibar-Razquin (2016). 

De närstående önskade att tillsammans med sjuksköterskan och annan vårdpersonal bygga 
stabilt team runt patienten, detta för att bidra till god omvårdnad för patienten som 
vårdades. ‘‘The difficulty was continuity [there wasn’t] any really continuous person who 
got to know us and got know my mother’’ (Francois m.fl., 2017, s. 1461). I teamet kring 
patienten önskade de närstående kontinuitet och expertkunskaper genom att detta fanns så 
kan de närstående känna trygghet och fokusera på att vara närstående (Francois, Lobb, 
Barclay & Forbat, 2017; Verberne, o.a., 2019; Martin, Olano-Lizarraga & Saracibar-Razquin, 
2016). Närstående önskade fria öppettider på avdelningen där patienten vårdades då 
besökstiderna begränsade deras möjlighet till umgänge med patienten. Genom att anpassa 
besökstiderna för de närstående så minskade stressen hos de närstående som istället kunde 
känna trygghet (Kisorio & Langley, 2016). 

Att vara delaktig i omvårdnaden kring patienten var något som de flesta närstående önskade, 
då de till skillnad från vårdpersonal kände patienten väl. Samtidigt uttryckte de närstående 
rädsla och fann utmaningar i den medicintekniska utrustning som behövdes i patientens 
behandling. Närstående önskade att få utbildning av sjuksköterskan i hur maskinerna 
fungerade och hur de skulle användas. Närstående uttryckte oro för att maskinerna skulle 
stängas av oavsiktligt medan närstående hjälpte patienten och att ingen sjuksköterska skulle 
finnas i närheten (Kisorio & Langley, 2016).   

6 DISKUSSION 

Nedan kommer metoddiskussion, etikdiskussion samt resultatdiskussion. Först presenteras 
metoddiskussionen gällande den valda analysmetoden författarna använt sig av, samt 
trovärdighet, svagheter och styrkor i den valda metoden. Efter metoddiskussionen 
presenteras etikdiskussionen. Och diskussionsavsnittet av avlutas med resultatdiskussionen 
där analysens teman presenteras med koppling till tidigare forskning samt Jean Watsons 
omsorgsteori.  
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6.1 Metoddiskussion 
Författarna till detta examensarbete valde att utföra en systematisk litteraturstudie med 
beskrivande syntes utifrån Evans (2002). Enligt Friberg (2017) så är denna metod lämplig på 
denna nivå. Denna metod är också mest lämplig då avsikten var att beskriva närståendes 
erfarenheter av stöd från sjuksköterskan vid palliativ vård. Enligt Polit & Beck (2012) ska 
examensarbete med en kvalitativ ansats beskriva fenomen, tillika en upplevelse. En 
systematisk litteraturstudie användes för att göra en så textnära studie som möjligt (Friberg, 
2017). Enligt Polit & Beck (2012) ska tre stycken kvalitetskriterier beaktas under processen; 
giltighet, överförbarhet och trovärdighet. Innan den metod som skall användas till studien 
valdes så diskuterades även allmän litteraturöversikt och intervjustudie som alternativ men 
de båda metoderna föll bort. En intervjustudie skulle kunna gett en djupare studie men 
kräver betydligt mer tid samt att målgruppen för processen blir mycket mindre. En allmän 
litteraturöversikt ger inte gett samma djup då denna metod arbetar utifrån 
helikopterperspektiv. Giltighet i examensarbete innebär enligt Polit & Beck (2012) att rätt 
metod används för det som skall undersökas. För att beskriva fenomen så användes till detta 
examensarbete en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. Giltighet innebär 
också att alla studierna svarade på syftet: Att beskriva närståendes erfarenheter av att få stöd 
i sitt lidande vid palliativ vård, vilket alla de utvalda studierna gjorde. Studierna som 
användes är vetenskapliga studier, för att räknas som en vetenskaplig studie så ska vissa krav 
uppfyllas studien ska vara utformad utifrån IMRAD, vara Peer-Reviewed och helst skriven på 
engelska. Genom att Fribergs (2012) kvalitetsgranskningstabell användes för att poängsätta 
de olika studierna kunde kvalitén utläsas från var och en av studierna. Studierna poängsattes 
utifrån deras vetenskapliga uppbyggnad detta beskrivs mer ingående under metodavsnittet, 
bilaga C visar på de olika studiernas poäng. Trovärdighet i examensarbete innebär att 
resultatet svarar på syftet och även att de studierna som användes är vetenskapligt 
förankrade. När samma resultat kan utläsas ur fler studier så ökar också trovärdigheten av 
analysen. Resultatet från de utvalda studierna ska svara på syftet. Annat sätt att stärka 
trovärdigheten är genom att tydligt beskriva och förklara sökningen och bearbetningen av det 
insamlade materialet (Polit & Beck, 2012). För att examensarbetet ska uppnå giltighet behövs 
det visas på att rätt metod användes för att analysera de utvalda studierna samt att svaret på 
syftet finns i dessa studier. Överförbarhet innebär att resultatet går att använda sig av i en 
bredare utsträckning än vad som gjorts i studierna. Studierna i detta examensarbete var från 
olika delar av världen vilket visar på att resultatet kan vara överförbart.  

En systematisk itteraturstudie utförs i fyra steg enligt Evans (2002) genom dessa steg valdes 
de studier som skulle användas för att besvara syftet. Under metodavsnittet beskrivs hur 
litteraturstudien utförs. Genom att enbart läsa de utvalda studierna så finner författarna att 
det fenomen de önskar studera är komplext. Närstående i den palliativa vården efterfrågar 
stöd från sjuksköterskor samt annan vårdpersonal kring patienten på många olika sätt. De 
tankar som väcktes under utformandet av denna process var om det gick att utläsa djupet ut 
artiklarna utan att läsa mellan raderna. Genom att de meningsbärande enheterna på textnära 
sätt plockades ut ur alla de utvalda studierna så blev resultatet fritt från egna tolkningar. De 
meningsbärande enheterna kodades med nummer utifrån den studien de hittades i för att 
säkerställa att författarna kan gå tillbaka till rätt studie för att dubbelkolla information. Efter 
detta lästes alla studierna en gång till för att ge en större säkerhet i att de besvarar syftet för 
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examensarbetet. Efter detta utformas teman och subteman utifrån de meningsbärande 
enheternas likheter och skillnader i de olika studierna. Två stycken teman utformades utifrån 
studierna som båda var och en för sig samt tillsammans svarar på syftet. En svaghet är, att de 
studier som valdes ut är utförda i olika delar av världen vilket kan medföra att det blir svårt 
att få en djupare insyn hur det ser ut i specifikt land eller en specifik plats där den palliativa 
vården utförs. Samtidigt kan detta ses som en styrka genom att de olika studierna visar på att 
närstående är i behov av samma stöd oavsett nationalitet eller plats för den palliativa vården. 
Enligt Polit & Beck (2012) är överförbarhet i examensarbete att resultatet kan användas i 
bredare utsträckning. Då examensarbetet enbart har en mindre mängd insamlade data så 
kan detta ge en felaktig helhetsbild (Polit & Beck, 2012). En förförståelse kan vara en 
belastning när studier som ska användas i identifieras utifrån sökningarna i de databaserna 
som använts. Förförståelse kan medverka till att de studier som valdes blir nyanserade och 
inte utifrån helhetsperspektiv. Genom att författarna uppmärksammar förförståelsen som 
tidigare arbetslivserfarenheter, privatlivet samt tidigare studier skapat så gör författarna sig 
medvetna om detta och på så vis eftersträva att bortse från den egna förförståelsen vid 
granskningen av studierna till resultatet. Författarna kommer försöka att belysa ämnet med 
öppenhet för att på detta sätt få en djupare insikt i vad för stöd närstående önskar i den 
palliativa vården. 

6.2 Etisk diskussion 
För att öka det vetenskapliga värdet och dess trovärdighet är det viktigt att använda sig av 
studier som har genomgått noggranna etiska ställningstagande från en etisk kommitté 
(Wallengren & Henricson, 2012). Författarna har använt sig av studier som har genomgått 
etisk granskning samt följer etiska forsknings principer. Under analysen följdes den 
forskningsetiska codex som råder, då materialet som användes redan är färdiga studier så 
behövdes inga etiska prövningar skickas in för godkännande. En del av att följa den codex 
som råder är att medvetengöra den förförståelse som kan råda för att den inte skulle påverka 
analysen av de studier som skulle medverka i resultatet. Studierna som användes är översatta 
från engelska till svenska med så textnära översättning som möjligt. Resultatet presenterades 
på så objektivt sätt som möjligt och fritt från värderingar och tolkningar. Genom Friberg 
(2012) kvalitetsgranskningstabell så kunde kvalitén utläsas på de studierna som använts, 
detta beskrivs mer ingående under metodavsnittet. Artiklarna som togs fram från CINAHL 
Plus samt PubMed hade genomgått Peer-Reviewed samt Ulrichweb granskningar och 
godkänts, detta är ytterligare kvitto på att de genomgått etisk granskning. I alla tio artiklar 
framgick det tydligt vilka etiska resonemang som förts samt vilka åtgärder som vidtagits för 
att skydda studiedeltagarna. Detta innebär att deltagarna i studien inte gick att identifiera 
och på så sätt skydda deras integritet och anonymitet (Polit & Beck, 2017). För att slippa 
hamna i etiskt dilemma har författarna under processen arbetat för att vara transparanta 
efter bästa förmåga i varje del i arbetet. Det innebär att några omtolkningar medvetet inte 
gjordes eller att riktlinjer kringgåtts för att uppnå resultat. Genom att författarna analyserade 
de tio vetenskapliga artiklarna om närståendes erfarenhet av stöd från sjuksköterskan i 
palliativ vård, fått dels ökad kunskap om fenomenet dels lyft upp det i dagsljus för eventuellt 
vidare forskning. 
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6.3 Resultatdiskussion 
I resultatet framkom det att de närstående till patienter i palliativ vård sökte och önskade 
stöd från sjuksköterskan. Behovet av stöd varierade beroende på vilket stadie i den palliativa 
vården som patienten befann sig i samt vart den palliativa vården skedde. Den palliativa 
vården kan ske i hemmet, på en vårdavdelning eller på hospice. Stödet som de närstående 
önskade var både emotionellt så som samtal och förståelse kring alla de existentiella frågor 
som väcktes hos de närstående. Samt praktiskt rörande information kring sjukdomen, 
sjukdomsförloppet samt hur omvårdnadsbehovet och planeringen ser ut kring patienten. 
Tidigare forskning visade på att det hos sjuksköterskor fanns en osäkerhet i hur de 
närstående ska mötas i den palliativa vården. Sjuksköterskan upplevde sig ha kunskapsbrist 
om hur lidandet må se ut hos de närstående och hur sjuksköterskan på bästa sätt kunde 
stödja (Banerjee, o.a., 2016). Genom samtal och att använda sina sinnen kunde 
sjuksköterskan utläsa och förstå vad patienten och de närstående behövde för att finna 
välbefinnande i den situationen som de befann sig i. Genom själsligt och känslomässigt stöd 
fann de närstående tröst i sjuksköterskan. Enligt Watson (2008) så är sjuksköterskans 
omsorgshandlingar den sorts handlingar som riktar fokus mot det som patienten och de 
närstående behöver. Dessa handlingar är det som visade att sjuksköterskan ville göra det som 
var det bästa för patienten och de närstående. Detta skedde när sjuksköterskan visade de 
närstående med ord och handling att hon ville finnas där för närstående samt patienten. 
Genom detta så gavs de närstående en chans att bygga upp den relation till sjuksköterskan 
som de önskade, genom att bygga upp en relation så kände de närstående att de var trygga 
tillsammans med sjuksköterskan och därmed även öppna upp sitt inre och få stöd i sina 
känslor och tankar. Watson (2008) beskriver omsorgsrelationen som föreningen till en 
annan människa, detta är en chans för sjuksköterskan och de närstående att knyta an till 
varandra. Sjuksköterskan ska i mötet med patienten samt de närstående se dem som helheter 
och acceptera dem för de människorna de är nu samt vilka de kan bli. Detta bidrog till att 
relationen som sjuksköterskan vill skapa byggs på tillit och dessa relationer främjar helandet 
och lindrar lidande hos de närstående. (Watson, 2008). Genom att sjuksköterskan med sin 
kunskap gav de närstående trygghet och stöd i den palliativa vården så bygger sjuksköterskan 
samtidigt upp en relation till de närstående (Pavlish & Caronsky, 2009). För att 
sjuksköterskan skulle kunna ge av sig själv på det sätt som bidrar till lindrat lidande för dem 
hon möter så behövdes en medvetenhet om egna tankar och värderingar samt hur handlingar 
påverkade i mötet med människor (Watson, 2008). För de närstående är det viktigt att orka 
finnas där för patienten men detta är en stor känslomässig börda och därmed så behöver 
även de närstående få den uppmärksamheten de behöver för att orka. Watson (2008) 
beskriver att hälsa inte är det samma som frånvaro av sjukdom och lika så är inte ohälsa det 
samma som sjukdomsnärvaro, istället handlar det om att människan kan känna harmoni och 
en helhet i livet. De närstående behövde sjuksköterskans stöd för att finna den harmoni och 
helhet de behövde för att orka genom tiden i den palliativa vården. De närstående blev 
emotionellt påverkade av hur patienten mådde samt hur omvårdnaden såg ut kring patienten 
och på samma sätt så är de närståendes mående viktigt för patientens välbefinnande. Denna 
helhet som relationen bildade mellan närstående och patient är därför viktigt för 
sjuksköterskan att förstå, varken patient eller närstående kände välbefinnande om den andra 
var utsatt för onödigt lidande. Watson (2008) beskriver att människan är bäraren av sitt eget 
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förflutna samt den kultur hon tillhör, genom samspel med andra så förändras även 
människans varande. Människans berättelser är personliga och visar på hur människan ser 
på sig själv och den situationen hon befinner sig i. Den personliga berättelsen är något som 
hjälpte sjuksköterskan komma närmare till de närstående och patienten. Men för att få ta del 
av denna behövde sjuksköterskan inge de närstående i förtroende och på detta sätt visa 
närstående att berättelsen kommer förvaltas på tryggt sätt. När berättelsen växte fram 
utvecklades relationen mellan sjuksköterskan och de närstående. Kunskap om de 
närståendes behov gav sjuksköterskan bättre förståelse på ett djupare plan. 

Något som går som en röd tråd genom alla studier som använts till resultatet är det stora 
behovet av information som de närstående hade. De närstående önskade få information för 
att göra sig förberedd för det som skulle komma att ske med patienten och vilka känslor som 
eventuellt dök upp. Problemet i detta är att ingen förklarade exakt vad som skulle ske med 
patienten genom den palliativa vården då varje patient är en individ. Det gick heller inte för 
sjuksköterskan att förklara för de närstående hur de kommer att må och heller inte hur de 
kommer att reagera då detta skiljer sig mellan varje människa. Genom information insåg de 
närstående på många plan vad som skedde med patienten men något som var svårt att 
förbereda de närstående på är känslorna och de frågor som väcktes för dem under den 
palliativa vården. Boyd, Meruh, Ruthledge & Randall (2011), påtalar i sin forskning vikten av 
en djupare kommunikation för att ge de närstående trygghet och stöd. De närstående i den 
palliativa vården stod inför hårda beslut och genom samtal fick sjuksköterskan hjälpa de 
närstående att finna acceptans i det som hände. I den fjärde av Watson (2008) caritas 
processer: Mänskliga omsorgsrelationer präglade av tillit, beskrivs vikten av en 
förtroendefull relation mellan sjuksköterskan och den andra människan som i detta 
examensarbete är de närstående. Sjuksköterske - närståenderelationen ska ses som 
ömsesidigt utbyte där även sjuksköterskan hittar kraft att orka vårda inte bara patienten utan 
även de närstående. I relationen till de närstående handlade omvårdnaden från 
sjuksköterskan om att se till det holistiska, inte om att bota utan om att göra gott eller att 
göra skillnad, genom att lindra det lidande som de närstående upplevde. Watson (2008) 
säger även att kommunikation till patienter och närstående inte bara handlar om att prata 
fakta och data utan även om att och ta i ömsesidigt erfarenhetsutbyte. Genom att ställa frågor 
till de närstående fick sjuksköterskan komma närmare, detta genom att de svaren 
sjuksköterskan fick hjälpte till att visa helhetsbilden av människan. Utöver att sjuksköterskan 
fick mer kunskap om de närstående så väckte frågorna även tankar hos de närstående som 
ledde till självreflektion och djupare kunskap om de egna känslorna och situationen som den 
närstående befinner sig i. I den tredje av Watsons (2008) caritas processer: Att utveckla 
känslighet mot självet och andra säger Watson att relationen mellan sjuksköterskan och den 
andra är helande, detta kan knytas an till när de närstående efterfrågar stöd. Stödet de 
närstående i första hand efterfrågade var att få känna sig hörda, sedda och att sjuksköterskan 
skulle finnas där för att prata. När sjuksköterskan satte sig in i de närståendes lidande 
upplevdes detta som helande för de närstående. För att sjuksköterskan skulle förstå behovet 
hos de närstående behöver sjuksköterskan ha en förståelse för och kompetens om kultur. Hur 
de närstående hanterade sorg och lidande är beroende på vad för tidigare erfarenheter som 
fanns och vilken kultur de levde i (Zeng, Guo, Dong & Owens, 2015). Watson (2008) 
beskriver i den andra caritativa processen: att inge tro och hopp. Sjuksköterskan kan genom 
självutveckling uppnå en djupare medvetenhet och även få förnyad energi i mötet med 
patienter och närstående. Enligt Watson (2008) är det människan som sjuksköterskan möter 
som bör bedöma sjuksköterskans vårdande handlingar, det vill säga att om 
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omsorgshandlingarna har lett till ökat välbefinnande eller inte. I resultatet visade det även på 
att de närstående kände rädsla och oro för de medicintekniska maskiner som används i 
vården av patienten. De närstående upplevde en osäkerhet och en stor rädsla för att göra fel 
så att patienten blir skadad. När patienten vårdas palliativt i hemmet så upplevde närstående 
att deras hem istället blir en vårdavdelning vilket upplevdes som negativt då hemmet för de 
närstående även ska vara en miljö där de kan slappna av. I Watson (2008) åttonde Caritas 
process är en helande miljö viktig på alla nivåer för människan. När hemmet blev en 
stressfaktor så förlorade det sin helande effekt på de närstående som bor där, sjuksköterskan 
som arbetade med vården för patienten i hemmet var tvungen att ha detta med sig i åtanke 
och arbeta på sådant sätt så att de närstående fortfarande kan ha känslan av att det är deras 
hem. I Watson (2008) tionde Caritas process står det att sjuksköterskan även ska vara 
uppmärksam på att det andliga behovet hos människan. I resultatet av examensarbetet går 
det att utläsa att närstående saknar stöd från sjuksköterskan gällande deras andliga och 
religiösa behov. 
 

7 SLUTSATS 

Att vara närstående till en patient som vårdas palliativt innebär psykiskt tung tid med många 
stunder av förtvivlan och känslor så som hopplöshet och sorg. Sjuksköterskan har ansvar 
både för patienten och för de närstående i deras välmående. Författarnas syfte med detta 
examensarbete var att beskriva de närståendes erfarenheter av stöd från sjuksköterskan i 
palliativ vård. Resultatet presenteras i två teman och fyra subtema. Resultatet visade att 
närstående har blandade erfarenheter gällande sjuksköterskans stöd, både positiva och 
negativa erfarenheter lyftes fram. Resultatet visar att stödet till närstående till patienter som 
vårdades på hospice var mer positiva, medan stödet från sjuksköterskan i hem eller 
sjukhusmiljö behöver förbättras. Resultatet visar även att majoriteten av närstående saknar 
tydligt information och kommunikation från sjuksköterskan.  

8 VIDARE FORSKNING 

Då resultatet visade att många patienter i den palliativa vården har en önskan att få dö 
hemma samt att de närstående behöver få mer stöd från sjuksköterskorna för att mentalt och 
fysiskt orka att vårda patienterna i hemmet. Vidare forskning bör göras i ämnet för få mer 
kunskap i hur vårdpersonal kan stötta de närstående som väljer att vårda patienter i den 
palliativa vården i hemmet. En annan del av forskning kan göras på hur mycket tid som 
ägnas i sjuksköterskornas utbildning kring att stödja närstående i den palliativa vården detta 
för att se om utbildningen behöver utvecklas inom detta område. 
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BILAGA A SÖKMATRIS 

Databas 

Datum 

Sökord Begränsningar Antal 

Träffar 

Antal  

Lästa 
rubriker 

Antal 
lästa 
abstract 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal 
valda 
artiklar 

CINAHL 
Plus 
23/9–19 

Family 
Experience; 
Perspective; 
Palliative Care 

2009–2019 
Peer-Reviewed 

53 25 15 10 1 

PubMed 
23/9–19 

”Family 
caregivers” OR 
”relatives 
experience” 
AND ” 
Palliative 
care” AND 
”Home care” 

2009–2019 108 30 20 10 2 

CINAHL 
Plus 
23/9–19 

Family´s 
Attitudes AND 
Palliative care 
AND support 

2009–2019 
Peer Reviewed 

60 33 22 5 1 

CINAHL 
Plus 
23/9–19 

Family 
caregivers; 
experiences;  
perspective; 
palliative care; 

2009–2019 
Peer-Reviewed 

21 11 7 3 1 

CINAHL 
Plus 
23/9-19 

Family 
caregivers; 
experiences; 
End of life; 
palliative care; 

2009–2019 
Peer-Reviewed 

42 22 5 2 1 

CINAHL 
Plus 
26/9–19 

Family 
experience or 
perspective or 
view or 
attitude AND 

2009–2019 
Peer-Reviewed 

279 279 46 27 2 
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support AND 
palliative care 

CINAHL 
Plus 
26/9–19 

Family 
experience or 
perspective or 
view or 
attitude AND 
emotional 
support AND 
palliative care 

2009–2019 
Peer- Reviewed 

39 39 11 5 2 
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BILAGA B ARTIKELMATRIS 

Nr Författare 
(År/Land) 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Poäng/
Kvalité 

1 Francois, 
K., Lobb, 
E., 
Barclay, 
S., & 
Forbat, L. 

2017 

Australien  

Patient 
Education 
and 
Counselin
g 

The nature of 
conflict in palliative 
care: A qualitative 
exploration of the 
experiences of staff 
and family members 

Att beskriva 
betydelsen 
av 
kommunikati
on mellan 
sjukskötersk
an och 
närstående.  

Kvalitativ 
studie baserad 
på öppna 
intervjuer 

Analysmetod: 
Induktiv 
tematisk 
analys  

n: 7 
närstående 

Resultatet visade att 
felvalda ord från 
sjuksköterskan skapade 
konflikter. En del 
sjuksköterskor upplevdes 
rent av elaka samt var 
otrevliga. Närstående 
upplevde bristfällig 
kommunikation samt 
utebliven smärtlindring 
från sjuksköterskor 

9/Hög 

2 Hansen, 
L., 
Rosenkran
z, S. J., 
Wherity, 
K., & 
Sasaki, A. 

2017 

USA 

Onkologi 
Nursing 
Forum 

Living with 
Hepatocellular 
Cancinoma Near the 
end of life: Family 
Caregiver´Perspecive
s 

Att beskriva 
närståendes 
erfarenheter 
av att vårda 
en 
närstående i 
palliativt 
skedde. 

Kvalitativ 
intervjustudie 
genom 
telefonsamtal 
samt i direkt 
kontakt med 
de 
närstående. 

Analysmetod: 
Konventionell 
innehållsanaly
s   

n: 13 
närstående 
deltog, 10 
kvinnor 
respektive 3 
män.  

Närstående fick inte 
tillräckligt information om 
den patientens medicinska 
tillstånd och levde i 
osäkerhet samt upplevde 
stigma från vårdpersonalen 
på grund av patientens 
cancerform 

8/Hög 

3 Kellas, J. 
K., Castle, 

Communicatively 
Constructing the 

Att beskriva 
hopp och 

Kvalitativ 
intervjustudie 

Resultat visade en del 
närstående fick falska 

9/Hög 
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K. K., 
Johnson, 
A., & 
Cohen, M. 
Z. 

2017 

USA 

Behavoral 
Sciences 

Bright and Dark Sides 
of Hope: Family 
Caregivers´ 
Experiences during 
End of Life Cancer 
Care  

hopplöshets 
ljusa 
respektive 
mörka sida 
utifrån 
närståendes 
upplevda 
erfarenhet. 

Analysmetod: 
Beskrivande 
analys 

n: 10 
närstående, 8 
kvinnor och 2 
män  

förhoppningar från 
vårdpersonal gällande 
deras närståendes 
medicinska tillstånd. En del 
upplevde hopp när den 
närstående fick ny 
behandling som förlängde 
patientens liv, medan 
andra accepterade livets 
gång med god 
smärtlindring utan livs 
förlängande åtgärd 

 

4 

Kisorio, L. 
C., & 
Langley, 
G. C. 

2016 

Syd Afrika 

Intensive 
and 
Critical 
Care 
Nursing 

End-of-life care in 
intensive care unit: 
Family Experiences 

Att beskriva 
familjemedle
mmars 
erfarenheter 
av palliativ 
vård I 
intensivvård
en för vuxna. 

Kvalitativ 
intervjustudie 

 analysmetod: 
Tematisk 
analys  

n: 17 
familjemedle
mmar   

Resultatet visade att mesta 
av tiden var mörker samt 
emotionellt tung period för 
de närstående 

9/Hög 

 

5 

Lovatt, M., 
Nanton, 
V., 
Roberts, 
J., 
Ingleton, 
C., Noble, 
B., Pitt, E., 
Seers, K., 
& 
Munday, 
D. 

2015 

Storbritan
nien 

The provision of 
emotional labour by 
health care 
assistants caring for 
dying cancer patients 
in the community: A 
qualitative study into 
the experiences of 
health care 
assistants and 
bereaved family 
carers 

Att beskriva 
betydelsen 
av stöd till 
närstående 
som vårdar 
en 
familjemedle
m i palliativ 
vård hemma. 

Kvalitativ 
studie baserad 
på öppna 
intervjuer 

Analysmetod: 
Graunded 
theory med 
tematisk 
analys  

n: 33 
familjemedle
mmar. 

 

Resultatet visade att bygga 
en god relation till 
vårdpersonalen var en 
viktig del för de 
närstående. Resultatet 
visade även att det var 
viktigt med öppen 
kommunikation som 
innehåll ärlighet och 
genuinitet  

9/Hög 
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Internatio
nal 
Journal of 
Nursing 
Studies 

 

 

6 Martin, M. 
J., Olano-
Lizarraga, 
M., & 
Saracíbar-
Razquin, 
M. 

2016 

Spanien 

Internatio
nal 
Journal Of 
Nursing 
Stadies 

The experience of 
family caregivers 
caring for a terminal 
patient at home: A 
research review 

Att beskriva 
betydelsen 
av närvaro 
och 
kommunikati
on i palliativ 
vård.  

Kvalitativ 
studie baserad 
på öppna 
intervjuer  

Analysmetod: 
Fenomenologi
sk 
hermeneutisk 
analys  

n: 195 
närstående, 
139 kvinnor 
och 59 män  

Resultatet visade att 
närstående önskade att ha 
en sjuksköterska som de 
kunde tala med om sina 
känslor. De närstående 
upplevde även att känslan 
av ensamhet minskade när 
sjuksköterskan fanns 
närvarande. När 
sjuksköterskan var 
närvarande så upplevde 
även de närstående att de 
inte var ensamt ansvariga 
för vården av patienten.  

8/Hög 

7 Ortega-
Galén, Á. 
M., Ruiz-
Fernández
, M. D., 
Carmona-
Riga, M. I., 
Carbrera- 
Troja, J., 
Ortiz- 
Amo., & 
Ibánez- 
Masero, 
O. 

2019 

Spanien 

The Experiences of 
family Caregivers at 
the End of Life: 
Suffering, 
Compassion 
Satisfaction and 
Support Of Health 
Care Professionals 

Att beskriva 
betydelsen 
av palliativ 
vård utifrån 
närståendes 
erfarenheter 
att vårda i 
hemmet. 

Kvalitativ 
intervjustudie 
med öppna 
frågor 

Analysmetod: 
Fenomenologi
sk 
hermeneutisk 
analys 

n: 81 
närstående, 70 
kvinnor och 11 
män 

Resultatet visade att 
närstående led i många 
plan av att vårda patienten 
i hemmet. Känslan av 
ensamhet både under och 
efter patientens bortgång 
beskrivs som enorm. Det 
visade även 
kompetensbrist hos 
vårdpersonalen att ge 
support till de närstående 
som hade behov av det  

9/Hög 



 6  

 

Journal of 
Hospice & 
palliative 
Nursing 

 

8 Price, J., 
Jordan, J., 
Prior, L., & 
Perkes, J. 

2011  

Storbritan
nien 

Internatio
nal 
Journal of 
Nursing 
Studies 

Living through the 
death of a child: A 
qualitative study of 
bereaved parents 
experiences 

 

Att beskriva 
föräldrars 
erfarenheter 
av palliativ 
vård av sitt 
sjuka barn. 

Kvalitativ 
studie baserad 
på öppna 
intervjuer 

Analysmetod: 
Tematisk 
analys 

n: 25 föräldrar 

  

Resultatet visade att 
föräldrar till barn i palliativ 
vård ville alltid vara 
delaktiga i barnets vård. De 
hade en önskan att 
sjuksköterskan involverade 
och stöttade de i alla 
vårdaktiviteter som rörde 
barnet.   

9/Hög 

9 Verberne, 
L. M., 
Kars, M. 
C., 
Schouten- 
van 
Meeteren, 
Antoinett
e Y. N., 
van den 
Bergh, 
Esther M. 
M., 
Bosman, 
D. K., 
Colenbran
der, D. A., 
Grootenh
uis, M. A., 
& van 
Delden, 

Parental experiences 
and coping strategies 
when caring for a 
child receiving 
pediatric palliative 
care: a qualitative 
study 

Att beskriva 
närståendes 
erfarenheter 
och 
hanteringsstr
ategier med 
deras sjuka 
barn i 
palliativ 
vård. 

Kvalitativ 
studie baserad 
på öppna 
intervjuer 

Analysmetod: 
Induktiv 
tematisk 
analys  

n: 42 föräldrar 

Resultatet visade att 
föräldrarna upplevde inte 
alltid det stöd de fick 
matchade deras behov i 
den palliativa vården. 
Föräldrar kände stöd när 
de blev erkända i sina 
känslor eller när deras 
berättelse blev lyssnade 
vad de hade gått igenom. 
En del uppskattade stödet 
de fick från till exempel 
Facebook kompisar och 
andra anhöriga.   

9/Hög 
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Johannes 
J. M. 

2019 

Nederländ
erna 

European 
Journal of 
Pediatrics 

10 Woodman
, C., 
Baillie, J., 
& Sivell, S. 

2015 

Storbritan
nien 

BMJ 
Journals 

 

The preferences and 
perspectives of 
family caregivers 
towards place of 
care for their 
relatives at the end-
of-life. A systematic 
review and thematic 
synthesis of the 
qualitative evidence.  

Att beskriva 
betydelsen 
av vårdmiljö i 
palliativ vård 
utifrån 
närståendes 
erfarenheter.  

Kvalitativ 
studie baserad 
på öppna 
intervuer 

Analysmetod: 
Induktiv 
tematisk 
analys 

n:578 
närstående  

Resultatet visade att 
majoriteten av deltagarna I 
studien önskade att vårda 
sina närstående I hemmiljö. 
Men för att kunna göra 
detta behövdes adekvat 
stöd.  

8/Hög 
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BILAGA C KVALITÈTGRANSKNINGSTABELL 

Artike
l 

Finns det en 
tydligt 
beskriven 
problem- 
Formulering
? 

Finns 
det ett 
tydligt 
beskrive
t syfte? 

Finns 
det en 
tydligt 
beskrive
n 
metod? 

Finns det 
en tydlig 
beskrivnin
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deltagare? 
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resultate
t på 
syftet? 
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resultate
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