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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Vårdpersonals upplevelse av att ge stöd kunde upplevas som svårt. 

Svårigheterna kunde grundas i att anhöriga ibland inte var mottagliga för stödet, att det inte 

fanns riktlinjer och nog med utbildning samt att vårdpersonal ibland inte orkade. 

Vårdpersonal kunde se ett liknande behov av stöd som hos patienten och ser på anhöriga som 

den andra patienten. Syfte: Syftet är att beskriva anhörigas upplevelser av känslomässigt 

stöd från vårdpersonal vid palliativ vård i livets slutskede. Metod: Examensarbetet är av en 

kvalitativ design med beskrivande syntes. Resultat: I resultatet framkom två teman. 

Betydelsen av vårdpersonal som resurs med tillhörande subteman som var att få praktisk 

avlastning samt att vårdpersonalen finns till hands. Det andra temat var betydelsen av att få 

vara delaktig med tillhörande subteman som var att få information om hälsotillståndet samt 

att bli sedd. Slutsats: Anhöriga kunde vara i behov av stöd som, beroende på hur det 

framfördes, mottogs på olika sätt. Att stödja anhöriga kunde upplevas som svårt eftersom 

vårdpersonal kunde uppleva brist på kunskap. 

 
Nyckelord: avlastning, delaktighet, kvalitativ, närvaro, resurs. 
  



ABSTRACT 
Background: Caregivers' experience of providing support could be perceived as difficult. 

The difficulties could be based on the fact that relatives were sometimes not receptive to the 

support, that there were no guidelines and enough education and that nursing staff 

sometimes could not cope. Healthcare professionals could see a similar need for support as 

with the patient and are looking at relatives as the other patient. Aim: The aim is to describe 

relatives´ experiences of emotional support from caregivers in palliative care at the end of 

life. Method: The thesis is of a qualitative design with descriptive synthesis. Results: Two 

themes emerged in the result. The importance of health care personnel as a resource with the 

subthemes: to get practical relief and that health care personnel are at hand. The second 

theme was the importance of being able to participate with the subthemes: to get information 

about the state of health and having to be seen. Conclusion: Relatives could be in need of 

support, which, depending on how it was performed, was received in different ways. 

Supporting relatives could be perceived as difficult as health care staff could experience a lack 

of knowledge. 

 
Keywords: participation, presence, qualitative, relief, resource. 
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1 INLEDNING  

Under första året av sjuksköterskeutbildningen var döden ett aktuellt tema och en 

dokumentär om patienters sista tid i livet på hospice visades. Palliativ vård och död är 

någonting som sjuksköterskor kommer i kontakt med under deras arbetsverksamma liv och 

sjuksköterskor kommer att träffa patienter och anhöriga. Genom det nyväckta intresset för 

ämnet efter dokumentären togs initiativet att samtala med en erfaren sjuksköterska inom 

palliativ vård för att skapa en större förståelse för den verkliga kunskapsbredd som krävs 

inom området. Anhöriga prioriteras näst intill lika mycket som patienter genom att få stöd 

både innan dödsfallet men också efter i form av samtal och uppföljning. Innan samtalet med 

sjuksköterskan var förståelsen för anhörigas behov inte stor i och med den patientinriktade 

sjuksköterskeutbildningen. I samtalet med sjuksköterskan väcktes snabbt många frågor om 

hur bemötandet och stöd gentemot anhöriga utformas. Sedan ställdes frågan om hur 

anhöriga faktiskt upplevde detta stöd. Examensarbetet skulle skrivas för att öka kunskapen 

om hur stödet till anhöriga upplevs samt betydelsen av stödet i vården och kan komma att 

öka förståelsen av anhörigas behov. Examensarbetet är önskat av akademin HVV, 

Mälardalens högskola. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden kommer centrala begrepp förtydligas. Vidare kommer sjuksköterskors ansvar 

inom palliativ vård i livets slutskede beskrivas. Detta följs av teoretiskt perspektiv och 

tidigare forskning om sjuksköterskors och patienters upplevelser av att ge och få 

känslomässigt stöd och sedan presenteras problemformuleringen.  

2.1 Beskrivningar av centrala begrepp 

Nedan beskrivs de centrala begreppen ”palliativ vård i livets slutskede”, ”anhörig” samt 

”känsla” och ”stöd till anhöriga”. 

2.1.1 Palliativ vård i livets slutskede  

Ordet palliativ kommer från det latinska ordet pallium som innebär att symtom lindras utan 

att sjukdomens förlopp är påverkningsbart (”Palliativ”, u.å). Examensarbetet kommer att 
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utgå från Socialstyrelsens (2013) beskrivning av palliativ vård i livets slutskede som syftar till 

den vården som bedrivs när döden är oundviklig. 

2.1.2 Anhörig  

Anhörig är en person som tar hand om och hjälper en person med sjukdom som gör att den 

inte längre kan klara sig själv. Exempel på anhörig kan vara familj eller vän (Anhörigas 

riksförbund, u.å). I examensarbetet kommer anhöriga beskrivas som patienters vuxna 

anhöriga. 

2.1.3 Känsla 

Känsla är detsamma som emotion vilket är en psykologisk term. Emotioner har ett objekt, till 

exempel kan ett objekt vara något som gör en glad. För att uppleva en känsla behövs alltså 

något som skapar den. Emotioner eller känslor kan vara till exempel sorg eller glädje (Öhman 

& Persson, u.å.). 

2.1.4 Stöd till anhöriga 

Följande citat innehåller en definition av stöd till anhöriga: 

 

Delvis innebär stöd tillhandahållandet av generell handgriplig hjälp, så som 

information, utbildning, ekonomiskt bistånd, hjälpmedel och extern service. Det skapar 

förutsättningar för att underlätta anhörigas kompetens eller kapacitet att vårda. 

Dessutom innebär stöd nödvändiga kvaliteter som individuell anpassning, 

föränderlighet, långsiktighet, utrymme för att ge uttryck för känslor såväl som en idé 

om ett ömsesidigt och jämbördigt utbyte mellan de involverade personerna. (Stoltz, 

2006, s. 64). 

2.2 Sjuksköterskors ansvar inom palliativ vård  

Sjuksköterskor har ett viktigt ansvar i vårdandet av patienter men de har också ett viktigt 

ansvar i att ge stöd till patienter samt deras anhöriga. Inom den palliativa vården ingår fyra 

hörnstenar. Den första hörnstenen beskrivs som smärtlindring och involverar såväl lindring 

av fysisk smärta, psykisk smärta, socialt lidande samt existentiellt lidande (Socialstyrelsen, 

2013). Den fysiska smärtan är ett vanligt förekommande symtom som är en stor del av den 

palliativa vården, men som många gånger underbehandlas eller felbehandlas trots god 

teoretisk kunskap (Socialdepartementet, 2001). Psykisk smärta kan uppstå när patienter 

upplever minskad kontroll över sin kropp samt sorg och förnekelse över sin aktuella 

situation. Det kan uttrycka sig som depression, ångest och aggression. Socialt lidande är en 

annan typ av smärta patienter kan uppleva som är i behov av lindring. Socialt lidande kan 

uttryckas när patienter förlorar sin autonomi och tidigare roller som att till exempel vara 

yrkesverksam och familjefigur. Existentiellt lidande kan orsakas av till exempel fysisk smärta 

eller ånger över val i livet, frågor om livet efter döden eller religiösa tankar. För att lindra ett 
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existentiellt lidande måste orsaken till det först kartläggas (Socialdepartementet, 2001). 

Nästa hörnsten står för samarbete och menar att vården ska bedrivas av kompetenta, 

professionella och fungerande team. Den tredje hörnstenen som sammanfattas som 

kommunikation och relation innefattar informationsflödet i och mellan teamet samt 

gentemot patienter och anhöriga. Den fjärde och sista hörnstenen beskrivs som stöd till 

anhöriga. Det kan vara en komplex uppgift som måste anpassas efter individen 

(Socialstyrelsen, 2013).  

 

Anhöriga ska involveras i den palliativa vården av patienter om så önskas samt erbjudas hjälp 

och stöd och det är främst sjuksköterskors ansvar (Regionalt cancercentrum, 2016; 

Socialdepartementet, 2001). Efter ett dödsfall ska fortsatt kontakt erbjudas med 

efterlevandesamtal mellan anhöriga och det berörda vårdteamet. Liknande samtal kan även 

ske både innan och nära dödsfallet för att familjen ska kunna känna sig trygga och kunna få 

svar på frågor (Socialdepartementet, 2001). Metoder för att ge stöd som används efter ett 

dödsfall kan vara till exempel telefonsamtal, brev, efterlevandesamtal, sorgegrupper eller 

närståendeträffar (Lindqvist & Rasmussen, 2014). Sammanfattningsvis ska sjuksköterskors 

omvårdnad riktas mot patienter för att tillgodose deras behov samtidigt som patienters 

anhöriga också är i behov av stöd. Behovet kan uttrycka sig på olika sätt och sjuksköterskor 

måste vara anpassningsbara för att anhöriga ska få känna tröst och delaktighet (Lindqvist & 

Rasmussen, 2014). 

2.3 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Erikssons (1994, 2014) teori ser på människan som en omätbar enhet och skiljer sig markant 

från den tidigare bilden av patienten där patienten endast sågs som en person med en 

sjukdom. Erikssons teori ser istället på människan som bestående av kropp, själ och ande 

vilket leder till en djupare syn av människan. Vårdteorin kallas den caritativa vårdteorin där 

begreppet caritas innebär att vården ska ske genom både kärlek och barmhärtighet. Specifikt 

för den caritativa vårdteorin är att lidande benämns som ett femte konsensusbegrepp där 

motivet till vården hela tiden ska fokusera på att lindra lidandet. Lidandet kan finna på såväl 

kroppens dimension som själens och andens dimension (Eriksson, 1994, 2014). Teorin är 

relevant till examensarbetet eftersom den ser på människan på ett sätt som inte enbart 

reduceras till en sjuk kropp. Teorin skapar en djupare förståelse av människan och visar att 

lidande kan orsakas av olika saker och drabba människan på olika sätt. Utifrån det teoretiska 

perspektivet kan anhörigas lidande därför också ses som ett lidande som bör lindras. 

Lidandet utgör en betydande del i den valda teorin och stärker teorins relevans eftersom 

lidande kan vara en stor del av palliativ vård i livets slutskede hos både patienter samt 

anhöriga.   

2.3.1 Människan 

Eriksson (2014) förklarar hur vården bör utgå från en helhetssyn på människan som är mer 

än något levande som ska behandlas. Människan måste ses som en individ med eget hopp, 

tankar, livsvilja och preferenser. Processen för att vårda den unika patienten måste anpassas 
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vilket gör att processen alltid kommer att vara unik. För att kunna vårda måste olika aspekter 

av människan beaktas som beskrivs som människans begär, behov och problem. Människans 

begär är någonting som går djupare än den ytliga och biologiska kroppen. De djupaste 

begären kan vara att vara betydelsefull för någon, men också att få känna sig 

sammankopplad med andra samt att få känna sig delaktig. För att kunna förstå människan 

måste dess begär kunna beaktas av dem som är vårdare. Människans behov utgörs av mer 

objektiva faktorer som beroende av situationen den befinner sig i kan bidra till en större 

förståelse av den. Behoven kan yttra sig i mer ytliga faktorer som att få äta, dricka och att 

hålla sig varm, men också som att ha emotionella och andliga behov. Emotionella behov kan 

utgöras av till exempel tröst eller en känsla av att vilja kämpa eller att söka skydd. Här ryms 

känslor som glädje och ilska. Andliga behov kan utgöras av tankar och frågor kring livet och 

döden och vad som kan hända sedan. Människans problem uppstår när det finns problem 

som människan inte själv kan lösa. Vad som är ett problem kan variera från människa till 

människa och det är viktigt att alltid ta det upplevda problemet på allvar oavsett vad det är. 

Problemen kan ibland bero på begär och behov som inte har blivit helt tillfredsställda och 

åtgärdas inte problemen kan de utgöra ett hinder för människan som inte kan känna sig hel 

(Eriksson, 2014).   

2.3.2 Den mångdimensionella hälsan 

Eriksson (2015) ser på människan som en enhet bestående av tre delar; kropp, själ och ande. 

Om upplevelsen av hälsa inom någon av dessa delar sviktar upplever människan lidande och 

det är viktigt att förstå att lidandet speglas i den unika människans egen livssituation. 

Kroppsligt lidande menar Eriksson (1994) kan uttrycka sig som sjukdom, medan lidande i 

den själsliga dimensionen kan ske vid till exempel upplevelse av inre obalans till livet och i 

relationer. Den andliga dimensionen innefattar människans existens och det människan 

värderar mest. Eriksson (1994) menar att lidande i andliga dimensionen exempelvis kan 

uttrycka sig genom existentiella frågor. Eriksson (2014) ser patienten som den lidande 

människan istället för att se patienten som en människa med en sjukdomsdiagnos. Det ger 

ett mer holistiskt synsätt på människan och frångår den objektiva bilden av människan med 

en sjukdomsdiagnos, då man inte såg människans unika egenheter och tidigare erfarenheter. 

Det är sjuksköterskans uppgift att lindra lidandet oavsett vilken dimension som sviktar 

menar Eriksson (1994). 

2.4 Tidigare forskning  

Tidigare forskning syftar till att få en större förståelse av ämnet stöd som kan vara aktuellt 

vid palliativ vård i livets slutskede. Den första delen är sjuksköterskors upplevelser av att ge 

stöd där de förklarar vilket stöd de tycker är viktigt och hur de ser på möjligheterna att ge 

stödet. Den andra delen benämns som patienters förväntningar på sjuksköterskor och syftar 

till att få en bild av vad patienter som vårdas i livets slutskede är i behov av för att känna sig 

stöttad i sin situation. Den sista delen är sjuksköterskors erfarenheter av anhörigas behov av 

stöd där sjuksköterskors iakttagelser kring anhörigas behov beskrivs. 
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2.4.1 Sjuksköterskors upplevelse av att ge stöd 

Undersökningar har genomförts angående vad sjuksköterskor anser är en värdig död och vad 

de anser är de viktigaste kriterierna för en värdig död. Det som värderas högst är en god 

smärtlindring och att patienter är bekväma fysiskt samt att patienter vid önskan har anhöriga 

närvarande. Att bibehålla värdighet och att ha respekt för patienters önskemål är också en 

viktig punkt enligt sjuksköterskor. Utöver det kan sjuksköterskor uppleva att en stor del av 

deras uppgift är att ge stöd åt patienter samt anhöriga (Becker, Wright & Schmit, 2016; 

Zheng, Lee & Bloomer, 2016). Stödet involverar likväl känslomässigt som andligt stöd 

(Becker, Wright & Schmit, 2016; Zakaria, 2016). Sjuksköterskor beskriver hur de kan ge stöd 

till patienter genom att fråga om deras sorg och använda sig av öppna frågor. Att erbjuda 

framtida samtal är även något sjuksköterskor anser kan vara ett stöd till patienter. 

Sjuksköterskor beskriver det som en balans och att dom kan bli för påträngande eller kränka 

patienter om de frågar för mycket (Rydé & Hjelm, 2016). En del sjuksköterskor kan uppleva 

att inte alla patienter och anhöriga är mottagliga till att få känslomässigt stöd (Zheng, Lee & 

Bloomer, 2016). Sjuksköterskor kan även uppleva att riktlinjer saknas för hur 

kommunikation till patienter och anhöriga ska gå tillväga för att kunna ge optimalt 

känslomässigt stöd. Nyexaminerade sjuksköterskor kan upplevas vara beroende av att få 

kunskap från sjuksköterskor med mer erfarenhet för att få råd om hur de ska möta patienter 

och anhöriga (Skilbeck & Payne, 2003; Zakaria, 2016). Kunskapen från erfarna 

sjuksköterskor är viktig för nyexaminerade sjuksköterskor men kan upplevas som 

otillräckligt för att möta den komplexa vården i livets slutskede (Zakaria, 2016; Zheng, Lee & 

Bloomer, 2016). Trots att de saknar kunskap kan nyexaminerade sjuksköterskor försöka ge 

stöd genom att informera och ge tid till anhöriga (Zheng, Lee & Bloomer, 2016). 

 

Zakaria (2016) förklarar också att sjuksköterskor kan uppleva en brist av känslomässigt stöd 

riktat mot dem själva. Många sjuksköterskor som utför palliativ vård kan uppleva en känsla 

av hopplöshet och vissa sjuksköterskor utvecklar strategier för att undvika situationer med 

patienter som involverar djupare samtal. (Brighton et al., 2019; Skilbeck & Payne, 2003). 

Sjuksköterskor använder sig av strategier som att gå in i en påhittad karaktär som de känner 

att de kan dra styrka från eller genom att bara genomföra vårdandet utan att involvera alltför 

mycket känslor. För att undvika de djupare samtalen kan de även byta ämne eller undvika 

ögonkontakt (Brighton et al., 2019). En av anledningarna till att sjuksköterskor undviker 

dessa situationer är på grund av att de upplever att de inte har förmåga att utföra samtalen 

på ett fullgott sätt. Sjuksköterskor önskar att få träna på sin förmåga att kommunicera med 

patienter för att känna sig mer bekväma i att samtala om känslosamma ämnen som till 

exempel döden (Skilbeck & Payne, 2003). Genom att sjuksköterskor visar att de har tid och 

är tillgängliga ökar möjligheten till att kunna ge stöd till patienter. Att försöka ge ett 

stödjande samtal utan att ha tid anser sjuksköterskor kan bli kontraproduktivt. Genom att 

boka en avsatt tid för stödsamtal kan det bli ett bättre stöd istället för att försöka skynda sig 

genom samtalet. Sjuksköterskor kan uppleva att deras blotta närvaro kan fungera som stöd 

till patienter genom att bara genom att visa viljan till att vara där (Rydé & Hjelm, 2016). 
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2.4.2 Patienters förväntningar på sjuksköterskor 

Black, McGlinchey, Gambles, Ellershaw och Mayland (2018) beskriver patientperspektivet av 

känslomässigt stöd från sjuksköterskor vilket de menar kan variera i kvaliteten. Gemensamt 

för patienter är att de vill känna att de blir lyssnade till samt att de inte vill känna sig märkta 

av sin sjukdom. Många patienter upplever att de kan få stöd och känner sig sedda genom 

nära relationer med sjuksköterskor. Stödet kan uttrycka sig genom att sjuksköterskor tar sig 

tid och frågar hur patienterna mår eller ger en tröstande kram. Andra patienter kan uppleva 

att vissa sjuksköterskor behandlar dem som objekt med en sjukdom istället för en subjektiv 

person genom att tala med varandra utan att involvera patienten (Black et al., 2018). 

Patienter kan tycka att det är mycket viktigt att bli respekterad av sjuksköterskor och påpekar 

flera olika faktorer som kan vara värdefulla för dem. Att få sin autonomi stärkt är högt 

värderat och kan yttra sig i att bli lyssnad till vilket involverar att sjuksköterskor alltid tar det 

patienter säger seriöst och beaktar både önskemål samt tankar och frågor. Patienter kan 

också uppskatta rak och ärlig information och förklarar hur viktigt det är att få veta precis 

hur deras tillstånd och behandlingen ser ut. Patienter menar att om viktig information blir 

undanhållen kan det orsaka en känsla av osäkerhet och förvirring till exempel kan 

sjuksköterskor säga en sak men samtidigt göra en annan. Att få sin autonomi stärkt kan 

också yttras i att få vara delaktiga i beslutstaganden där patienter ska ha möjlighet att få vara 

delaktig i sin egen vård oavsett om de vill vara med och ta det slutgiltiga beslutet kring 

exempelvis en behandling eller om de bara vill vara med utan att ta stora beslut (Kvåle & 

Bondevik, 2008). 

2.4.3 Sjuksköterskors erfarenheter av anhörigas behov av stöd 

Patienter är inte de enda som kan vara i behov av stöd, utan också deras anhöriga. 

Sjuksköterskor ser på anhöriga som den andra patienten och påpekar att anhöriga kan vara i 

ett lika stort behov av stöd som patienter som befinner sig i en livshotande situation. 

Anhöriga kan ha en betydelsefull roll gällande vården av patienter och speciellt när patienter 

inte längre har förmågan att ta egna beslut. Dessvärre kan det resultera i en för stor börda 

som kan visa sig som psykiskt lidande såsom oro, rädsla och nedstämdhet. Begreppet “den 

andra patienten” blir relevant eftersom anhöriga också kan vara i behov av tid, omvårdnad 

och uppmärksamhet (Laryionava et al., 2018; Popejoy, Brandt, Beck & Antal, 2009). 

Anhöriga kan behöva samma information kring patienters tillstånd och behandling som 

patienter själva och menar att informationen skapar en möjlighet för anhöriga att känna sig 

både delaktiga, men också att lättare kan acceptera patienters process som till slut kommer 

att leda till döden. Sjuksköterskor poängterar att det kan vara viktigt att bilda en relation 

med anhöriga för att kunna möta deras sorg och kunna hjälpa dem så långt det går med deras 

sorgearbete när vården inte längre kan rädda patienter (Popejoy, Brandt, Beck & Antal, 

2009). 
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2.5 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskor upplever att anhöriga kan vara i ett stort behov av 

stöd vid palliativ vård eftersom anhöriga utöver patienter också kan vara lidande människor 

trots frånvaro av kroppslig sjukdom. Anhöriga kan fortfarande känna ett lidande när det 

uppstår en rubbning på det själsliga och andliga planet och det är sjuksköterskors ansvar att 

ge känslomässigt stöd till den lidande människan oavsett form av lidande. Att ge 

känslomässigt stöd kan uppfattats som svårt och det kan saknas riktlinjer för hur 

sjuksköterskor ska gå till väga. Det finns tidigare forskning om hur patienter kan uppleva 

känslomässigt stöd från sjuksköterskor. Om det finns ett ouppfyllt behov av stöd hos 

anhöriga kan ett lidande uppstå och för att sjuksköterskor ska kunna lindra lidande hos 

anhöriga kan det behövas mer information om anhörigas upplevelse av känslomässigt stöd. 

Mer kunskap kan bidra till att ge sjuksköterskor mer grundkunskaper angående stöd som 

enligt tidigare forskning kan upplevas som otillräcklig. Det skulle kunna bidra till en bättre 

palliativ vård för anhöriga. Genom det här examensarbetet kommer anhörigas upplevelser av 

känslomässigt stöd från vårdpersonal beskrivas för att sjuksköterskor ska få en djupare 

förståelse av stöd gentemot anhöriga inom palliativ vård i livets slutskede. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva anhörigas upplevelser av känslomässigt stöd från vårdpersonal vid 

palliativ vård i livets slutskede. 

4 METOD 

Genom kvalitativa studier kan levda erfarenheter och upplevelser som är baserade på 

subjektiva berättelser beskrivas (Friberg, 2017a; Polit & Beck, 2016). Syftet i examensarbetet 

är att beskriva anhörigas upplevelser av känslomässigt stöd, vilket gör kvalitativ design 

relevant. Metoden kommer att ha en beskrivande syntes vilket Evans (2002) förklarar 

innebär att data från de inkluderade artiklarna kommer beskrivas och omtolkas så lite som 

möjligt. Evans (2002) litteraturstudie är en analysmetod som används för att skapa en större 

förståelse och för att sammanfatta ett ämne. Eftersom examensarbetet inte omfattar många 

artiklar så blir resultatet inte stort nog för att påstå att det är den exakta sanningen. Därför 

undveks generaliseringar i examensarbetet (Priebe & Landström, 2017). 
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4.1 Datainsamling och urval 

Arbetets artiklar hämtades från Cinahl Plus som är en sökmotor för vårdvetenskapliga 

artiklar och tidskrifter samt PubMed som är en sökmotor för både vårdvetenskapliga och 

medicinska artiklar. För att få förslag på sökord som är relevanta för ämnet användes 

CINAHL Subject Headings samt MeSH. Sökorden som användes vid datainsamlingen var: 

relatives, family carers, family caregivers, professional-family relations, experience, attitudes, 

perspective, bereaved relatives´experience, palliative care, palliative care, end of life care, 

emotional support, emotional labour, bereavement support, psychosocial factors och nurse. 

För att bredda sökningen användes de booleska operatorerna ”OR” och ”AND”. Beroende på 

hur de olika sökorden kombinerades resulterade de i ett varierande antal träffar där det 

minsta var fem träffar och det största var 164 träffar. Först studerades rubrikerna och de som 

verkade svara på syftet togs till nästa steg där abstracten lästes. Om artikeln fortfarande 

verkade relevant lästes hela artikeln. Hur sökorden kombinerades exakt i respektive 

sökmotor samt hur många sökträffar och utvalda artiklar per sökning det blev kan avläsas i 

sökmatrisen i bilaga A. 

 

Inklusionskriterierna i arbetet var att artiklarna var peer reviewed och att de var skrivna på 

engelska. Artiklarna skulle vara av kvalitativ design eller mixad metod om endast det 

kvalitativa resultatet gick att urskilja. Artiklarna uppfyllde kraven för en vetenskaplig text 

genom att ha en IMRAD-struktur vilket innebar att de innehöll en inledning, metod, resultat 

och diskussion (Polit & Beck, 2016). Anhörigas upplevelser skulle vara i förhållande till ett 

dödsfall av en närstående samt vara deras egna upplevelser av stödet. För att artiklarna 

skulle inkluderas skulle också anhöriga vara vuxna över 18 år. Inga avgränsningar angående 

artiklarnas publikationsdatum gjordes eftersom ämnet som examensarbetet berör inte var 

beforskat i den mån som skulle krävas för att endast kunna använda sig av artiklar 

publicerade inom de närmsta åren. Artiklar med vårdpersonal med specialistutbildning 

uteslöts och blev därmed en av arbetets exklusionskriterier. Artiklar som hade erkänt ett 

ensidigt perspektiv av upplevelser exkluderades för att undvika ett vinklat resultat. Ett 

exempel var en studie av brev från anhöriga som skrev breven för att uttrycka att de var nöjda 

med den palliativa vården. Artiklar som var inriktade på vad enbart barn som anhörig 

upplevde i förhållande till ett dödsfall som valdes bort eftersom barn kunde behöva ett annat 

bemötande. Om det hade inkluderats hade arbetet blivit för brett. De kvalitativa 

vårdvetenskapliga artiklar som slutligen uppfyllde inklusionskriterierna samt 

exklusionskriterierna gick vidare till nästa steg där varje artikel under arbetets gång 

kontrollerades utifrån en kvalitetsgranskning som skapades med inspiration från Friberg 

(2017b) som förklarar att en avgränsning skulle göras under sökandet efter litteratur. Det 

gjordes för att kunna inkludera det materialet med hög kvalitet och exkludera det med sämre 

kvalitet. Vad som kunde avgöra hur kriterierna såg ut berodde på vad som ansågs viktigt 

utifrån uppsatsens problem (Friberg, 2017b). Kriterier som för det aktuella arbetet ansågs 

kunna bidra till att säkerställa god kvalitet hos artiklarna kan återfinns i bilaga B. Friberg 

(2017b) menade att de valda artiklarnas kvalitet är grunden till ett bra arbete. Om inte en 

kvalitetsgranskning hade genomförts kunde arbetet vara svårt att förstå eftersom det blev 

oklart om artiklarna faktiskt följde problemformuleringen och syftet. Friberg (2017b) 

förklarade också hur allt intresse inte endast kunde ligga på resultat och problemformulering 
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utan också på hur resultatet hade kunnat fastställas. För att kunna fastställa artiklarnas 

kvalitet granskades bland annat diskussion, metodval, resultat och etiskt resonemang (se 

bilaga B). Tretton artiklar kvalitetsgranskades varav tre valdes bort eftersom artiklar som 

svarade nej på en eller flera av frågorna i kvalitetsgranskningen enligt examensarbetets 

författare inte längre ansågs vara av tillräckligt hög kvalitet. Det tio artiklarna som ansågs 

vara av god kvalitet efter kvalitetsgranskningen användes till analysen och kan återfinnas i 

bilaga C. 

4.2 Genomförande och analys 

En beskrivande syntes användes som innebar att resultaten från de olika artiklarna 

sammanställdes med så lite omtolkning som möjligt. Tillvägagångssättet i en litteraturstudie 

beskrevs i fyra steg (Evans, 2002). I det första steget skulle artiklar som var relevanta för 

syftet väljas ut genom sökning i databaser. Det skedde genom att artiklarna gallrades med 

stöd från inklusionskriterier samt exklusionskriterier. Tillvägagångssättet kan avläsas i 

datainsamling och urval. Det andra steget var att de utvalda artiklarna skulle läsas ett antal 

gånger för att få en helhetsbild. Därefter identifierades nyckelfynd som var meningar eller 

stycken som var relevanta för det valda syftet och återfanns i resultatet. Sedan ströks 

samtliga nyckelfynd över och ytterligare en genomgång av fynden utfördes för att verkligen 

kunna säkerställa att de var relevanta för arbetet (Evans, 2002). För att kunna få en översikt 

över de nyfunna nyckelfynden fördes de in i en Excelfil där de fick en kombination av en 

bokstav och siffra. Det gjordes för att de skulle bli möjligt att se vilken artikel samt vart i 

artikeln nyckelfyndet fanns för att lätt kunna gå tillbaka till ursprungstexten under den 

kommande analysen. Steg tre var att jämföra de olika artiklarnas nyckelfynd för att se om det 

fanns likheter och skillnader mellan dem. Nyckelfynd och fraser med samma innebörd 

grupperades och teman identifierades. Nyfunna teman förfinades genom att skapa subteman. 

Teman och subteman lästes igenom en gång till för att urskilja om de överensstämde med 

varandra (Evans, 2002). För att kunna gruppera nyckelfynden lästes de igenom ytterligare 

några gånger för att urskilja likheter och skillnader mellan dem. De placerades sedan ut i 

grupper som hela tiden reevaluerades och som resulterade i två teman. Inom 

huvudgrupperna delades nyckelfynden upp ytterligare en gång för att kunna påvisa 

skillnader inom temat. De är subteman och blev efter några omgrupperingar fyra stycken. 

Det sista steget var att beskriva fenomenet som svarade på syftet utifrån nya teman. Det nya 

fenomenet innehöll teman och subteman som styrktes genom exempel och citat från 

originalstudierna (Evans, 2002).  
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Tabell 1: Exempel på tillvägagångssättet i analysprocessen.  

               Nyckelfynd 

It was clearly apparent that 
nurses providing more 
domestically related support 
was highly valued by 
caregivers. Not only does it 
enable caregivers to relax, but 
providing practical household 
support appared to relieve the 
burden (Jack, Mitchell, Cope 
& O´Brien, 2016, s. 2167–
2168). 
 

The informants also 
appreciated whenever the 
health care professionals 
made an active contact after 
bereavement, because they 
often felt left in limbo 
(Asbjoern Neergard, 
Olesen, Jensen & 
Sondergaard, 2008, s. 5). 
 

Family members 
experienced nursing 
presence as a comforting 
embrace that sustained the 
family before, during, and 
after the patients death 
(Williams, Lewis, Burgio & 
Goode, 2012, s. 548). 

 Tema  

  

Betydelsen av vårdpersonal 

som resurs 

 

 

 Subtema  

 

 

Att få praktisk avlastning 

 

 

 

 

Att vårdpersonal finns till hands 

 

4.3 Etiska överväganden  

Samtliga artiklar granskades för att fastställa att forskningen skett på ett etiskt vis.  

Alla artiklar är peer reviewed som enligt CODEX (2019) innebär att sakkunniga inom 

området kontrollerat att forskaren har gjort etiska överväganden. För att undvika oredlighet 

har det i arbetet exkluderats artiklar som lyfter upplevelser från ett ensidigt perspektiv som 

här innebär att artikelförfattarna fokuserar på en viss sorts upplevelser hos anhöriga istället 

för att beakta alla upplevelser. Om ensidiga artiklar hade inkluderats kunde det riskera att 

resultatet blivit vinklat. För att undvika plagiat och därmed oredlighet har det refererats 

korrekt till alla källor. Det fick inte vara några tvivel om vart fakta kom ifrån. I arbetet finns 

det inte heller några citat från artiklarnas deltagare. Det är av respekt för deltagarna som 

endast har gett sitt godkännande att medverka i en studie. Det vore därmed oetiskt att 

använda deras ord i ett annat arbete. Det har medvetandegjorts att förförståelsen kan ha en 

viss inverkan på resultatet baserat på eget intresse. Förförståelsen kunde till exempel vara att 

anhöriga inte var prioriterade av vårdpersonal vid palliativ vård då fokus till största del låg på 

patienten. Det har genom arbetets gång motverkats genom att det hela tiden funnits i åtanke. 

Utvalda artiklar är skrivna på engelska vilket medför en risk av feltolkning vilket har beaktats 

genom att slå upp varje ord i ett lexikon som det uppstått osäkerhet kring (Sandman & 

Kjellström, 2018).  
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5 RESULTAT 

I examensarbetets resultat som presenteras nedan finns anhörigas upplevelser av 

känslomässigt stöd från vårdpersonal beskrivet. Resultatet består av två teman och med två 

tillhörande subteman var som finns beskrivna i tabell 2. 

 

Tabell 2: sammanfattning av examensarbetets teman och subteman. 

Tema Subtema 
 

Betydelsen av vårdpersonal som resurs  

 

• Att få praktisk avlastning 

• Att vårdpersonal finns till hands  

 

Betydelsen av att få vara delaktig 

 

• Att få information om 

hälsotillståndet 

• Att behöva bli sedd  

 

5.1 Betydelsen av vårdpersonal som resurs 

Ovanstående tema beskriver hur vårdpersonal som resurs på olika sätt kan ge ett 

känslomässigt stöd till anhöriga. Två subteman har identifierats. Att få praktisk avlastning är 

det första subtemat där anhöriga kan känna stöd genom att bli avlastade med såväl husliga 

sysslor eller vård samt att bli avledd för att få tid att tänka på något annat. Det andra 

subtemat är att vårdpersonal finns till hands, där deras närvaro samt vetskapen om att de 

finns till hands om det skulle behövas, kan vara mycket viktigt för de anhöriga. Subtemat 

involverar även vikten av att vårdpersonal aktivt tar kontakt efter dödsfallet. 

5.1.1 Att få praktisk avlastning 

Anhöriga poängterade hur viktigt det kunde vara att ibland få en stund att tänka på annat än 

det tunga som uppstod kring patienten som vårdades i livets slutskede. Det kunde ske genom 

att vårdpersonal på olika sätt genomförde praktiska handlingar vilket avlastade anhöriga. 

Anhöriga kunde uppleva känslomässigt stöd från vårdpersonal genom att de tog över vården 

för en stund vilket gav anhöriga möjligheten till en paus (Jack, Mitchell, Cope & O´Brien, 

2016; Kirk & Pritchard, 2012; McKay, Taylor & Armstrong, 2013). Anhöriga förklarade hur 

de kunde tillåta sig själva att slappna av, även om det bara var för en kort stund, eftersom de 

visste att vårdpersonal tog väl hand om deras närstående. Tack vare den avlastningen kunde 

anhöriga få en stund för sig själva och de förklarade hur de till exempel kunde sova ordentligt 

med vetskapen om att patienten blev väl omhändertagen (Jack, Mitchell, Cope & O´Brien, 

2016). 

 

The main way in which parents were supported was by having a break from caring. 

Parents described how this break enabled them to spend time with their other children 

as well as have personal time and the opportunity to obtain some uniterrupted sleep. 

(Kirk & Pritchard, 2012, s. 38) 
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Utöver en paus från vårdandet kunde praktisk avlastning från vårdpersonal yttra sig i att få 

hjälp med husliga sysslor. Hjälp i hemmet kunde vara högt värderat av anhöriga eftersom de 

kände att de fick chansen att slappna av. Anhöriga kunde också uppleva hjälpen från 

vårdpersonal som ett känslomässigt stöd eftersom avlastningen kunde lätta på en börda 

relaterat till vardagliga sysslor (Jack, Mitchell, Cope, & O´Brien, 2016; Lovatt et al., 2015). 

Som exempel tog anhöriga upp vardagliga sysslor som den extra mängden tvätt som tillkom 

vid palliativ vård i livets slutskede (Jack, Mitchell, Cope, & O´Brien, 2016). Anhöriga 

förklarade hur vårdpersonal kunde ta sig an arbetsuppgifter som egentligen inte förväntades 

av dem, som till exempel att plocka ur diskmaskinen eller att vika anhörigas tvätt. Anhöriga 

kunde uppleva det stödet som en enorm glädje och tacksamhet eftersom de aldrig skulle ha 

bett om det själva. Anhöriga poängterade även en annan sort av praktisk avlastning som 

kunde ses som känslomässigt stöd från vårdpersonal. Den innebar att vårdpersonal förde 

avledande konversationer med dem om saker som inte rörde vården över huvud taget. Det 

kunde ge de anhöriga möjligheten att tänka på annat än vården vilket de tyckte var mycket 

skönt och värderade högt (Lovatt et al., 2015). 

5.1.2 Att vårdpersonal finns till hands 

Anhöriga förklarade att när vårdpersonal kom hem till dem för att vårda kunde de uppleva 

att vårdpersonal fanns till hands för anhöriga vilket kunde ge dem en stark känsla av säkerhet 

(Asbjoern Neergard, Olesen, Jensen & Sondergaard, 2008). Anhöriga förklarade vidare hur 

vårdpersonals uppmuntran också kunde få anhöriga att känna att vårdpersonal fanns till 

hands. Anhöriga poängterade att vårdpersonal kunde fortsätta med uppmuntran såväl före 

som under och efter dödsfallet och de redogjorde vidare för hur de upplevde att de inte hade 

kunnat anpassa sig till sin situation eller vara helt närvarande utan det stödet från 

vårdpersonal (Williams, Lewis, Burgio & Goode, 2012). Det kunde vara viktigt för anhöriga 

att känna att de var i en gemenskap med vårdpersonal och sina familjemedlemmar vilket 

kunde stärka upplevelsen av att vårdpersonal fanns till hands (Lee, Melia, Yao, Lin, Chiu & 

Hu, 2013). Genom att vårdpersonal inte var långt borta kunde anhöriga också uppleva att 

vårdpersonal fanns till hands, stämningen kunde bli mycket mer avslappnad inom familjen 

(Lovatt et al., 2015). Det var viktigt för anhöriga eftersom de visste att vårdpersonal hela 

tiden kunde hjälpa till om det skulle behövas. Anhöriga förklarade till exempel hur de aldrig 

behövde vänta eller ringa efter hjälp eftersom vårdpersonal visste när det var dags att ingripa 

(Kirk & Pritchard, 2012; Lundberg, Olsson & Fürst, 2013; McKay, Taylor & Armstrong, 

2013). När anhöriga kände att de hela tiden hade vårdpersonal i närheten att vända sig till för 

att få stöd kunde de även känna att de fick bättre självförtroende till att vårda (Lee, Melia, 

Yao, Lin, Chiu & Hu, 2013). Anhörig förklarade att de kunde känna att de inte hade klarat av 

situationen med sin döende familjemedlem utan vårdpersonal i närheten (Lovatt et al., 

2015). Genom att vårdpersonal var i närheten kunde anhöriga få känslor som värme och 

tröst, men också känslor som säkerhet, uppskattning samt att de kunde hantera situationer 

kring patienten bättre (Kirk & Pritchard, 2012; Lundberg, Olsson & Fürst, 2013; McKay, 

Taylor & Armstrong, 2013). Anhöriga kunde också uppleva att vårdpersonal fanns till hands 

genom att vårdpersonal kunde var den som var lugn när den anhöriga var stressad eller 

känslosam (McKay, Taylor & Armstrong, 2013). Vidare poängterade anhöriga att närvaron 
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från vårdpersonal kunde bidra till att anhöriga kände sig omfamnade innan patientens 

bortgång, men också under och efter (Williams, Lewis, Burgio & Goode, 2012). Anhöriga 

kunde uppleva att vårdpersonal även fanns till hands genom att de kunde känna av anhörigas 

behov av exempelvis fysisk komfort eller uppmuntran. Anhöriga förklarade hur vårdpersonal 

även efter dödsfallet kunde fortsätta att vara lyhörda för anhörigas behov där vårdpersonal 

respekterade hur de ville ha en stund för sig själva genom att vara närvarande utan att vara 

påträngande. Anhöriga kunde kalla den närvaron för en vårdande närvaro (Williams, Lewis, 

Burgio & Goode, 2012).  

 

Anhöriga kunde också uppleva att vårdpersonal fanns till hands genom att vårdpersonal 

aktivt tog kontakt. Exempelvis kunde det vara att vårdpersonal efter ett dödsfall skickade ut 

kondoleansbrev. Anhöriga beskrev hur breven kunde skapa en känsla av styrka efter deras 

förlust. Uppföljningssamtal var också en form av aktiv kontakt från vårdpersonal som även 

de kunde ge en känsla av styrka hos anhöriga. Vikten av den aktiva kontakten kunde styrkas 

av kommande citat. ”The informants also appreciated whenever the health care professionals 

made an active contact after bereavement, because they often felt left in limbo” (Asbjoern 

Neergard, Olesen, Jensen & Sondergaard, 2008, s.5). Däremot poängterade anhöriga också 

att när den aktiva kontakten i form av kondoleansbrev och telefonsamtal efter dödsfallet inte 

skedde i den mån som anhöriga förväntat sig kunde känslan av styrka hos dem ersättas med 

mer negativa känslor. Anhöriga menade att känslorna istället kunde yttra sig i en upplevelse 

av osäkerhet och till och med en känsla av skuld relaterat till dödsfallet (Lundberg, Olsson & 

Fürst, 2013). 

5.2 Betydelsen av att få vara delaktig 

Temat har två subteman och involverar olika typer av information som visar på betydelsen av 

att få vara delaktig och hur det kan bida till ett känslomässigt stöd. Första subtemat ger en 

inblick hur information kring hälsotillståndet kan påverka anhörigas känslor. Det andra 

subtemat visar hur anhöriga kan vara i behov av att bli sedda och bekräftade. Subtemat visar 

även på vikten av att vårdpersonal lyssnar till både anhörigas känslor och tankar samt att de 

beaktar deras preferenser och önskemål kring vården. 

5.2.1 Att få information kring hälsotillståndet 

Rak information om patientens hälsotillstånd kunde göra att anhöriga kände en tacksamhet 

över att inget förskönades och att informationen var ärlig. Information från personal kunde 

inge en känsla av trygghet och säkerhet och för att behålla den känslan krävdes upprepning 

av informationen (McKay, Taylor & Armstrong, 2013). När anhöriga upplevde att de inte fick 

information kunde de ha upplevelser av att de ofta fick jaga vårdpersonal i korridoren för att 

få veta mer. Ett exempel var anhöriga vars barn hade fått en benmärgstransplantation. 

Anhöriga vittnade om att de inte visste om transplantationen hade tagits emot eller gett 

effekt efter behandlingen och när vårdpersonal tillfrågades kunde anhöriga uppleva att de var 

besvärande och i vägen (Gurková, Andraščíková & Čáp, 2015). Under den palliativa vårdtiden 

hade anhöriga inte alltid möjligheten att stanna med patienten under nätterna. Vårdpersonal 
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som vid tillfället vårdat patienten hade då skrivit ned vad som skett under natten och 

beskrivit hur patientens hälsotillstånd varierat, vilket anhöriga kunde uppskatta (Lundberg, 

Olsson & Fürst, 2013). 

 

Information om vårdpersonals vårdande kunde göra att anhöriga fick en minskad känsla av 

ångest och oro. Ett exempel var när anhöriga var rädda att morfin till patienten kunde göra så 

att patienten avled och när vårdpersonal skulle ge det till patienten blev de arga och rädda. 

Efter att vårdpersonal tog tid till att förklara hur läkemedlet fungerade och varför patienten 

fick det blev anhöriga lugnare och tryggare i vårdandet av patientens hälsotillstånd (Chan, 

Lee & Chan, 2012). Anhöriga kunde uttrycka en vilja till att få information angående 

nutrition, läkemedel och hur de skulle göra för att ta hand om äldre. Ett exempel är en 

anhörig som var ledsen efter att ha hamnat i konflikt med sin far på grund av att hon inte 

visste hur hon skulle ta hand om honom (Lee et al., 2013). Anhöriga kunde känna att de 

själva fick lov att hitta information som var viktig rörande patientens hälsotillstånd. Ett 

exempel är en mamma som upplevde att hon inte fick någon information angående hur 

hygien och miljö kunde påverka hennes barns hälsotillstånd med nedsatt immunförsvar efter 

cancerbehandling (Gurková, Andraščíková & Čáp, 2015). 

 

Närmare dödsfallet av patienten gav vårdpersonal en beskrivning om hur patientens 

hälsotillstånd kunde komma att förändras. Den informationen kunde få anhöriga att känna 

sig bättre förberedda inför vad som skulle ske (Lundberg, Olsson & Fürst, 2013). Information 

om att patientens hälsotillstånd försämrades gjorde att anhöriga kunde träffa patienten en 

sista gång innan den avled. Det kunde göra att deras känsla av förlust inte blev lika stark. När 

anhöriga inte blev meddelade av vårdpersonal om patientens försämring kunde de uppleva 

en sorg över att de inte var på plats vid bortgången (Chan, Lee & Chan, 2012). ”Sharing of 

information by the family informants showed that whether they could see the patient for the 

last chanse or do something for the patient at the last moment greatly influenced the 

bereavment experience.” (Chan, Lee & Chan, 2012, s. 1554). 

5.2.2 Att behöva bli sedd 

När vårdpersonal gav anhöriga den tid de behöver med patienten kunde anhöriga få 

uppfattningen av att vårdpersonal var tröstande och omtänksamma och gjorde att anhöriga 

kunde känna sig sedda (Lovat et al., 2015; Lundberg, Olsson & Fürst, 2013; Williams, Lewis, 

Burgio & Goode, 2012). När anhöriga tillfrågades om de var i behov av någonting från 

vårdpersonal kunde anhöriga också känna sig sedda (Williams, Lewis, Burgio och Goode, 

2012). Anhöriga kunde också uppskatta när vårdpersonal frågade hur de mådde och om de 

var bekväma, det fick dem att känna att de var viktiga (Jack, Mitchell, Cope & O´Brien, 2016; 

Lundberg, Olsson & Fürst, 2013; McKay, Taylor & Armstrong, 2013). Vidare kunde anhöriga 

känna att vårdpersonal anpassade sig efter anhörigas individuella behov när vårdpersonal 

gav dem råd (McKay, Taylor & Armstrong, 2013). Anhöriga förklarade att vårdpersonal 

kunde se på anhöriga om situationer var för psykiskt påfrestande och kunde ge stöd genom 

att leda den anhörige ut ur rummet för att de skulle få ett avbrott (Williams, Lewis, Burgio & 

Goode, 2012). När anhöriga upplevde att vårdpersonal helt ignorerat anhörigas känslor som 

ilska och sorg kunde det upplevas som en avsaknad av värme (Lundberg, Olsson & Fürst, 
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2013). Anhöriga som kände att de inte fick uppmuntran eller lugnande ord som de kände att 

de hade behövt kunde uppleva vårdpersonal som avvisande och elaka i sitt bemötande 

(Gurková, Andraščíková & Čáp, 2015). När anhöriga upplevde att vårdpersonal var 

respektfull inför den döda patienten och bevarade patientens värdighet kunde anhöriga 

känna att det var för anhörigas skull och kunde därmed också göra att de kände sig sedda 

(Lewis, Burgio & Goode, 2012). Anhöriga kunde uppleva en avsaknad av respekt när de hade 

känt sig påskyndade vid patientens död (Lundberg, Olsson & Fürst, 2013). En del anhöriga 

kunde uppleva ett stöd genom att vårdpersonal influerade tillvaron med en positiv attityd. 

Anhöriga kunde därmed se på situationer från något negativt till positivt efter att 

vårdpersonal berättade sin upplevelse av situationen (Gurková, Andraščíková & Čáp, 2015).  

 

Att vårdpersonal lyssnade till anhöriga var också något anhöriga kunde uppleva som viktigt 

för att känna sig sedda (Lee, Melia, Yao, Lin, Chiu & Hu, 2013; McKay, Taylor & Armstrong, 

2013). Anhöriga kunde uppleva att de blev lyssnade till när vårdpersonal via samtal 

bekräftade deras känslor och deras ansträngningar (Chan, Lee & Chan, 2012). Anhöriga 

kunde beskriva sina möten med vårdpersonal som varma och tröstande när vårdpersonal var 

empatiska samt tog sig tillfälle att sätta sig ned och prata med hela familjen (Lundberg, 

Olsson & Fürst, 2013). Anhöriga förklarade vidare hur de kunde uttrycka sina bekymmer för 

vårdpersonal och hur det kunde hjälpa anhöriga i deras vårdande roll (McKay, Taylor & 

Armstrong, 2013). Anhöriga redogjorde för hur de kunde prata ut om sina känslor med 

vårdpersonal vilket de annars upplevde var svårt med sin övriga familj. Anhöriga förklarade 

vidare att när de fick tillfälle att prata ut öppet om sina känslor kunde de också få möjligheten 

att förstå både sina känslor men också sina reaktioner efter att de hade förlorat patienten 

(Kirk & Pritchard, 2012). Genom de känsliga konversationerna de hade med vårdpersonal 

kunde efter ett tag en relation utvecklas emellan dem vilket anhöriga uppgav var väldigt 

viktigt för dem. Tack vare den relation anhöriga utvecklade till vårdpersonalen kunde de i sin 

tur känna en starkare möjlighet att berätta om sina känslor (Jack, Mitchell, Cope & O´Brien, 

2016; Kirk & Pritchard, 2012). Anhöriga menade att de via stöttande samtal från 

vårdpersonal kunde bli stärkta som en familj samt att de fick en försäkran om att de inte 

hade gjort något fel (Lundberg, Olsson & Fürst, 2013). Vissa anhöriga kunde ha upplevt en 

frånvaro av att bli lyssnad till där anhöriga som hade uttryckt att de ville dela med sig av sitt 

lidande inte hade blivit sedda och fått stöd från vårdpersonal. Detta exemplifieras där en 

anhörig uttryckte sina känslor och frustration kring den långa behandlingen där 

vårdpersonalen helt nonchalerar hela situationen och tydligt visade att de inte fanns till 

hands för att lyssna (Gurková, Andraščíková & Čáp, 2015).  

 

Att få ta del i vårdandet var ett annat sätt anhöriga kunde känna sig sedda och inkluderade av 

vårdpersonal. Anhöriga kunde bli en del i vårdandet genom att vårdpersonal frågade 

anhöriga hur de ville ha det när patienten dött (Lundberg, Olsson & Fürst, 2013; Williams, 

Lewis, Burgio & Goode, 2012). Anhöriga förklarade att vårdpersonal kunde ha intresse 

angående anhörigas syn på vården, vilket speglas i kommande citat. 
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When nurses asked the next-of-kin for their perspective on the patient´s condition and 

assessed for patients and family preferences, it demonstrated to families that the 

nursing staff were sensitive to the needs of the dying and the concerns of the living. 

(Williams, Lewis, Burgio & Goode, 2012, s.547). 

 

Något anhöriga kunde värdera väldigt högt var att kunna vara med och ta viktiga beslut utan 

att bli ignorerade av vårdpersonal och underströk vikten av att bli inkluderade av 

vårdpersonal som inte dömde dem (McKay, Taylor & Armstrong, 2013). Om anhöriga istället 

upplevde att de inte blev inkluderade i vårdandet kunde det leda till en dålig upplevelse. 

Exempelvis tog en anhörig upp hur den hamnade i konflikt med en vårdpersonal relaterat till 

behandlingen. Den anhöriga hade själv tillsammans med ett läkemedelsföretag ordnat fram 

en ny behandling, men vårdpersonalen vägrade att lyssna och ignorerade den anhörigas 

ansträngningar. Det skapade en stor sorg hos den anhöriga som förklarade hur den tidigare 

goda synen på vårdpersonalen då raserades (Gurková, Andraščíková & Čáp, 2015). 

6 DISKUSSION 

Nedan finns diskussioner kring resultat, metod samt etik beskrivna. Resultatdiskussionen 

innehåller jämförelser mellan resultat och bakgrunden som innehåller tidigare forskning, 

teoretiskt perspektiv samt sjuksköterskors ansvar inom palliativ vård. I metoddiskussionen 

diskuteras varför den aktuella metoden valdes och analysprocessen samt hur hög kvalitét 

examensarbetet har ur ett självkritiskt perspektiv. Sist diskuteras de etiska 

ställningstaganden som varit aktuella genom studiens gång. 

6.1 Resultatdiskussion 

Anhöriga upplevde att vårdpersonal kunde ge känslomässigt stöd genom att hjälpa till med 

praktiska handlingar som att exempelvis ta över vårdandet av patienten. Det gav anhöriga tid 

för att få möjlighet att tänka på annat. Anhöriga kunde även uppleva att vårdpersonal hjälpte 

till med sysslor som inte alls förväntades att vårdpersonal skulle göra och det kunde ge 

anhöriga en stark känsla av tacksamhet och glädje. Anhöriga kunde också uppleva ett stöd av 

att vårdpersonal pratade om andra vardagliga saker som inte var vårdrelaterade. Lindqvist 

och Rasmussen (2014) förklarar i tidigare forskning att anhörigas behov kan uttrycka sig på 

olika vis och att sjuksköterskor måste vara anpassningsbara till behoven. Eriksson (2014) 

beskriver att människans behov kan vara exempelvis emotionella behov och att behoven blir 

ett problem när det inte tillfredsställs och hindrar människan från att känna sig hel. Att de 

anhöriga upplevde ett känslomässigt stöd av att de fick praktisk avlastning visade på att 

vårdpersonalen framgångsrikt bemött behov hos anhöriga. Eriksson (2014) förklarar att 

behoven kan variera från individ till individ vilket gör varje vårdprocess unik. Olika sorter av 

praktisk avlastning anpassade efter anhörigas behov kunde alltså ge en positiv känsla. 
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Anhöriga förklarade vikten av att vårdpersonal fanns till hands utan att aktivt utföra vård. De 

redogjorde vidare för hur de kunde känna en känsla som jämfördes med en omfamning 

genom endast vetskapen om att vårdpersonal fanns nära. Anhöriga förklarade vidare hur den 

omfamnande känslan kunde finns med inte bara före dödsfallet, men också under och efter 

dödsfallet. Att anhöriga kan uppleva stöd genom endast närvaro från vårdpersonal kan 

styrkas av tidigare forskning där Rydé och Hjelm (2016) förklarar hur vårdpersonal även de 

upplever hur endast deras närvaro kan fungera som ett stöd för anhöriga. Att bara finnas där 

och visa att de har intresse och vilja att vara där fungerar alltså som ett stöd. Varför anhöriga 

ser endast närvaro som ett stöd skulle kunna vara att de är medvetna om att det finns 

adekvat hjälp att få om det skulle ske någonting med patienten eller om det till exempel 

skulle uppkomma frågor. Det kan styrkas av hur anhöriga förklarade hur vetskapen om att de 

kunde få vilket stöd de ville när som helst under hela dygnet från vårdpersonalen vilket ingav 

känslor som värme och tröst, men framför allt säkerhet och att de kunde hantera situationen 

kring patienten. 

 

Att vårdpersonalen fanns till hands genom att ta kontakt har visat sig vara viktigt för 

anhöriga som kunde uppleva sig vägledda och stöttade i sin situation oberoende av om 

kontakten skedde innan eller efter dödsfallet av patienten. Ett av vårdpersonals 

ansvarsområden inom palliativ vård är att vara just kontaktsökande. De ska till exempel 

erbjuda samtal både innan och efter dödsfallet. Samtalen ska utföras av den vårdpersonal 

som har varit involverade i vården och ska finnas tillgängligt vid behov. Den fortsatta 

kontakten efter dödsfallet kan bestå av till exempel kondoleansbrev eller efterlevandesamtal 

med syfte att inbringa en känsla av trygghet samt att de ska kunna få svar på frågor och 

funderingar (Socialdepartementet, 2001). Det bekräftades i resultatet där anhöriga kunde 

uppleva en känsla av styrka när kondoleansbrev och samtal mottogs från vårdpersonal efter 

dödsfallet. Däremot framkom det också att kontakten skulle ske på ett sätt som anhöriga 

hade förväntat sig och när den inte utfördes som förväntat menade anhöriga att känslan av 

styrka istället byttes mot känslor som osäkerhet och skuld. En möjlig förklaring av att 

kontakten inte sker som förväntat från vårdpersonal kan bland annat vara bristen på tid. Att 

ha ett samtal som ska syfta till att stötta kan på grund av tidsbrist få fel effekt där 

vårdpersonal beskriver hur förhastande samtal snarare blir kontraproduktiva istället för 

stöttande (Rydé & Hjelm, 2016).     

 

Att djupa samtal var mycket viktigt för anhöriga framkom tydligt i resultatet där de kunde 

uppleva hur deras känslor och ansträngningar blev bekräftade. Anhöriga kunde också 

uppleva en känsla av att känna sig viktiga och fick genom samtal med vårdpersonal hjälp att 

förstå sina känslor och reaktioner i förhållande till den svåra tiden de gick igenom. Att ha en 

god relation till vårdpersonal upplevdes enligt anhöriga som viktigt eftersom de kunde känna 

en starkare känsla av att kunna prata ut. Det kan bekräftas i tidigare forskning där vikten av 

en god relation kan göra det möjligt att på ett bättre sätt kunna möta anhörigas sorg 

(Popejoy, Brandt, Beck & Antal, 2009). I tidigare forskning framkommer det emellertid att 

det ur vårdpersonals perspektiv inte alltid anser att det är lätt att ge stöd genom djupa samtal 

trots att vårdpersonal enligt Rydé och Hjelm (2016) är väl medvetna om hur stort stöd för 

anhöriga samtalen faktiskt är. En av faktorerna som orsakar svårigheter till samtal är att ny 
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vårdpersonal, som inte är erfarna, kan uppleva att det är svårt då de förklarar hur 

avsaknaden av riktlinjer gör att de inte vet hur de ska bete sig. För att kunna möta anhöriga 

på ett värdigt sätt kan ny vårdpersonal behöva vända sig till mer erfaren vårdpersonal för råd 

kring kommunikation och bemötande gentemot de anhöriga (Skilbeck & Payne, 2003; 

Zakaria, 2016). Vårdpersonal kan även uppleva att anhöriga inte är mottagliga för stöd vilket 

skapa svårigheter att utföra samtal (Zheng, Lee & Bloomer, 2016). Vårdpersonal redogör 

också för hur svårigheter i att stötta anhöriga genom vårdande samtal också kan grunda sig i 

att de själva känner att de är i behov av stöd eftersom det känslomässigt tunga arbetet är 

påfrestande. För att klara av arbetet förklarar vårdpersonal att de kan välja att gå in i en 

påhittad personlighet för att skydda sig själv mot det jobbiga medan andra förklarade hur de 

utvecklade strategier för att undvika situationer som öppnade upp för samtal med anhöriga. 

Strategierna kan vara att undvika ögonkontakt och byta samtalsämne (Brighton et al., 2019; 

Skilbeck & Payne, 2003). Trots vetskapen om att samtal med de anhöriga fungerar som ett 

stöd kan vårdpersonal alltså uppleva att de vill undvika dem. Från anhörigas perspektiv 

kunde avsaknaden av att bli lyssnad till då de tydligt visade att de ville samtala om sina 

känslor och tankar skapa en stor frustration eftersom de upplevde att vårdpersonal 

ignorerade dem. Utifrån både anhörigas och vårdpersonals syn på känslomässigt stöd genom 

samtal kan två perspektiv urskiljas. Från anhörigas perspektiv kunde ett bra samtal ge stöd 

medan ett dåligt samtal gav upphov för känslor och upplevelser som frustration och att bli 

ignorerad. För vårdpersonal är det tydligt att samtal är ett bra stöd men även om viljan finns 

att utföra samtalen upplevs det att de inte besitter nog med kunskap eller att de inte orkar.  

 

I resultatet presenterades att anhöriga kunde vara i behov av att få information angående 

patientens hälsotillstånd och exemplifierades med anhöriga som blev upprörda av att de inte 

förstod anledningen till att patienten skulle få morfin. Efter att de fått information av 

vårdpersonal blev anhöriga lugna vilket liknar det Socialdepartementet (2001) förklarar som 

ett samtal som ska erbjudas till anhöriga innan och efter dödsfallet för att anhöriga ska 

uppleva en trygghet och få svar på frågor. Nyexaminerade sjuksköterskor kan uppleva att de 

inte har tillräckligt med kunskap för att kunna ge stöd till anhöriga (Zheng, Lee & Bloomer, 

2016). Även fast de upplever att de saknar kunskap ger de stöd genom att informera vilket 

anhöriga har förklarat är något de upplever som stöd och ingav en känsla av trygghet och 

säkerhet. Likt anhörigas upplevelse av att de behövde information ser sjuksköterskor att 

anhöriga behöver samma information som patienter. Sjuksköterskor anser att information 

kan få anhöriga att lättare acceptera att patienter snart ska dö och att de utav det hanterar 

processen bättre (Popejoy, Brandt, Beck & Antal, 2009). 

 

I resultatet framkom det tydligt att anhöriga många gånger är i behov av liknande stöd som 

patienter kan vara. I resultatet visades det tydligt hur viktigt det kunde vara för anhöriga att 

få bli uppdaterade kring patienters hälsotillstånd samt att bli informerade kring aktuell 

behandling. Anhöriga poängterade också hur de kunde värdera högt att få vara delaktig i 

beslut kring patienten och att få sina önskemål tagna på allvar. Det kan jämföras med 

tidigare forskning där patienter trycker på vikten av att få rak och ärlig information eftersom 

det annars kan uppstå en känsla av osäkerhet. Patienter förklarar att det kan vara 

betydelsefullt att bli involverade i beslut kring sin egen behandling och hälsa där deras 

önskemål ska bli tagna på allvar oavsett hur stora eller små de är (Kvåle & Bondevik, 2008). 
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Som ovan beskrivet kan anhörigas behov i stor utsträckning likna de som patienter har. Det 

finns även beskrivet i tidigare forskning där vårdpersonal har uppmärksammat fenomenet i 

den mån att de kallar anhöriga för den andre patienten (Laryionava et al., 2018; Popejoy, 

Brandt, Beck & Antal, 2009). Att se den anhöriga som den andra patienten kan bekräftas 

genom Erikssons teori (1994) där människan beskrivs som en helhet bestående av kropp, själ 

och ande. Om en rubbning sker på någon av delarna uppstår ohälsa och lidande. Som ett 

exempel kan lidande uttrycka sig på det kroppsliga planet hos en patient med till exempel 

cancer, medan patientens anhöriga kan uppleva lidande på det själsliga planet på grund av en 

förändrad relation till patienten. Ett exempel kan vara när anhöriga måste hjälpa den tidigare 

självständiga patienten. Det innebär således att båda blir en lidande människa som 

vårdpersonal ska vårda och stödja vilket gör att behoven hos anhörig och patient i slutändan 

inte skiljer sig allt för mycket.  

6.2 Metoddiskussion  

Undersökningar som syftar till att få en ökad uppfattning av upplevelser och erfarenheter 

benämns som kvalitativa studier (Friberg, 2017a; Polit & Beck, 2016). Examensarbetet 

syftade till att undersöka anhörigas upplevelser av känslomässigt stöd vilket innebar att en 

kvalitativ design valdes. I datainsamlingen söktes artiklar genom två sökmotorer; PubMed 

och Cinahl Plus. Två olika sökmotorer användes för att få ett bredare sökresultat. Evans 

(2002) analysmetod med en beskrivande syntes genomfördes och valdes med anledning av 

att analysmetoden bara undersöker kvalitativa studier och ämnar till att bilda teman och 

subteman som tillsammans bildar ett fenomen rörande ämnet. Resultatet utifrån artiklarnas 

nyckelfynd blev två teman med två tillhörande subteman var. Resultatet beskrev hur 

anhöriga kunde uppleva känslomässigt stöd och involverade beskrivningar av vårdpersonals 

agerande för att ge anhöriga känslomässigt stöd. Evans (2002) beskrev två olika synteser; en 

tolkande och en beskrivande syntes. Med en tolkande syntes hade resultatet kunnat få en helt 

annan synvinkel men hade krävt tidigare erfarenheter och kunskap hos examensarbetets 

författare om det valda ämnet. Därmed valdes en beskrivande syntes som Evans (2002) 

förklarade innebar att beskriva ämnet med så liten omtolkning som möjligt. I 

examensarbetet studerades tio artiklar vilket inte var lika omfattande som en systematisk 

litteraturstudie. Examensarbetet undersökte det som ville undersökas men resultatet hade 

kunnat bli bredare och hade möjligen kunnat resultera i andra teman om arbetet hade varit 

mer omfattande och analyserat fler artiklar. Generaliseringar har undvikits eftersom arbetet 

är av en mindre omfattning och enskilt inte kunde tolkas som den exakta sanningen. Dock 

var de upplevelser som presenterades faktiska upplevelser och skulle därmed inte förvanskas 

eftersom upplevelserna gav en bild av hur det kunde vara. Resultatets överförbarhet innebar 

att resultatet kunde tillämpas på andra grupper som inte var med i studien (Polit & Beck, 

2016). Resultatet kan stämma in på flera olika grupper av anhöriga som till exempel äldre 

anhöriga eller föräldrar som är anhöriga men examensarbetet exkluderade barn under 18 år 

som anhöriga eftersom det från början fanns en förståelse att barn är i behov av ett annat 

bemötande. Därmed kunde överförbarheten ses som intermediär eftersom barn som 

anhöriga inte kan inkluderas. Examensarbetet syftade till en början att studera anhörigas 

upplevelse av känslomässigt stöd från sjuksköterskor. Syftet ändrades senare till 
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vårdpersonal eftersom det tidigare blev för smalt undersökningsområde. Varför vårdpersonal 

var relevant till arbetet var att examensarbetets författare ansåg att det som framkom i 

resultat var applicerbart för sjuksköterskeprofessionen. Examensarbetet fick ingen geografisk 

begränsning. De inkluderade artiklarna kunde alltså komma från alla världsdelar. Genom att 

göra en geografisk begränsning vid vidare forskning och begränsa så att inkluderade länder 

hade liknande samhällsstruktur som Sverige skulle överförbarheten bli större för grupper i 

Sverige. Evans (2002) diskuterade självkritiskt sin egen analysmetod och förklarade att 

metoden innebär en del hot mot arbetets trovärdighet. Exempelvis har metoden inga tydliga 

direktiv genom processen och tillåter användaren att ta egna subjektiva beslut som kan göra 

det svårt att kunna återupprepa undersökningen och få samma resultat. Emellertid hade 

författarna till examensarbetet bildat teman och subteman och har sedan diskuterat 

resultatet med fler personer för att säkerställa att fler ser samma teman och subteman i 

resultatet. Det stärkte examensarbetets giltighet vilket innebar att fler personer oberoende av 

varandra var överens angående arbetets resultat (Polit & Beck, 2016). Något som också 

beaktades i arbetet för att upprätthålla examensarbetets trovärdighet var generaliseringar 

där Priebe och Landström (2017) redogjorde för hur ett arbete som utgår från empiriskt 

material sällan är omfattande nog för att kunna fastställa att fenomenet faktiskt är som det 

beskrivs i resultatet. I examensarbetet stod det alltså att ett stöd från vårdpersonal kunde 

leda till en känsla hos anhöriga istället för att det gav en specifik känsla hos anhöriga. Det 

skulle inte vara korrekt att påstå att alla anhöriga känner på ett visst vis baserat på en mindre 

studie. 

6.3 Etikdiskussion  

I examensarbetet har det säkerställts att forskarna i varje inkluderad artikel har gjort etiska 

överväganden genom att examensarbetets författare gjort en egen granskning. Granskningen 

är inkluderad i kvalitetsgranskningen (Se bilaga B) och innebar att se över att 

artikelförfattarna förde ett etiskt resonemang. Enligt CODEX (2019) ska det forskaren 

framställer vara moraliskt godkänt och vara av god kvalitet. Därför satte det ett ansvar på 

författarna av examensarbetet att se över de etiska överväganden som var gjorda. Att 

artiklarna var etiskt försvarbara kontrollerades även genom att säkerställa att varje artikel 

var peer reviewed vilket innebar att forskare insatta i ämnet hade granskat den nya artikeln 

och argumenterat emot och för innehållet och till slut accepterat den nya informationen som 

kunskap. Inkluderat i peer review var även att granskarna såg över det etiska överväganden 

som hade genomförts och ifrågasatte genomförandet likt resterande delar av artikeln 

(CODEX, 2019). 

 

I examensarbetet togs beslutet att undvika enskilda perspektiv som kunde göra resultatet 

vinklat. Artiklar som hade ett erkänt ensidigt perspektiv exkluderades därmed eftersom det 

kunde resultera i oredlighet. Som exempel exkluderades en studie baserad på brev som 

enbart innehöll positiva upplevelser kring den palliativa vården. Den studien hade kunnat 

bidra till ett vinklat resultat eftersom examensarbetet syftade till att beskriva anhörigas 

upplevelser så objektivt som möjligt. Oredlighet kunde vara en feltolkning av 

forskningsprocessen och innebar till exempel att inkludera data på ett oredligt vis (CODEX, 



21 

 

2019; Kjellström, 2017). Kjellström (2017) förklarade oredlig inklusion av data som när 

författaren väljer det resultat som svarar efter deras egna preferenser, exempelvis att det 

stämmer bättre in på den egna hypotesen. För att undvika oredlighet genom plagiat har även 

korrekt referat- och citatteknik använts för att tydliggöra vem som har bidragit till 

informationen (Kjellström, 2017). Att undvika oredlighet är något som varje forskare bör 

sträva mot för att allmänheten ska behålla ett gott förtroende till vetenskapen (CODEX, 

2019). Eftersom examensarbetet var en litteraturstudie baserades resultatet enbart på 

texterna som utgick från artikelförfattaren och vad de anhöriga kunde uppleva. Många av 

resultaten bestod till stor del av citat från intervjuer som gjordes och en noga avvägning har 

gjorts för att inte använda exakt det de anhöriga säger. Anledningen var vad Kjellström 

(2017) förklarade som att intervjupersonerna hade lämnat ett samtycke till att vara med i just 

den studien. Om deras exakta ord kring vad de kände och tyckte hade använts i det aktuella 

examensarbetet hade det alltså blivit oetiskt eftersom deras samtycke inte längre gällde. I 

resultattexten fanns också citat. Där hade en noga avvägning gjorts för att endast 

artikelförfattarnas ord skulle användas och inte citat från anhöriga. 

 

Eftersom examensarbetet syftade till att beskriva anhörigas upplevelser innebar det att 

resultatet skulle tolkas så lite som möjligt. Priebe och Landström (2017) förklarade att texten 

som användes skulle utgå från empiri som beskrevs som den aktuella informationen som 

valdes ut till arbetet. Empiriskt material kunde vara exempelvis intervjuer som till största del 

har varit det som har analyserats i examensarbetet. Att tolka resultatet så lite som möjligt 

kunde vara svårt där Priebe och Landström (2017) förklarade hur förförståelse alltid 

påverkar synen på det empiriska materialet. Examensarbetets validitet och trovärdighet 

kunde sjunka genom att författarna sedan tidigare hade en förförståelse som kunde orsaka en 

omedveten förvrängning av slutsatser i enlighet efter egna förväntningar (Polit & Beck, 

2016). Författarna av examensarbetet hade båda erfarenheter som skulle kunna ge en viss 

påverkan på resultatet genom både tidigare arbete och verksamhetsförlagd utbildning, men 

också genom intervjun som gjordes med sjuksköterskan som jobbade på en palliativ 

avdelning innan arbetets start. Förförståelsen var att anhöriga kan känna sig bortprioriterade 

av vårdpersonal eftersom största fokuset ligger på patienten. För att undvika att involvera 

förförståelsen i examensarbetet medvetandegjordes problemet genom att aktivt kunna gå 

tillbaka till texterna för att kontrollera att innehållet inte hade förvrängts åt något håll. 

Åtgärder hade vidtagits för att undvika feltolkningar av materialet som var relaterade till 

språket. Eftersom examensarbetets författare inte hade det engelska språket som modersmål 

öppnade det upp för möjligheten att feltolka texterna eftersom samtliga var på engelska. För 

att undvika feltolkningar av texterna som kunde leda till feltolkning av fenomenet slogs varje 

ord eller mening upp i lexikon som det uppstått en osäkerhet kring. 
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7 SLUTSATS 

I examensarbetet har det framkommit olika mönster av behov hos anhöriga och utan att vara 

allt för generaliserande har några slutsatser kunnat dras. Att anhöriga kunde ha behov av 

stöd framkom tydligt i resultatet och det fanns en mängd olika sorters stöd som kunde 

upplevas som viktigt. En form av stöd som vårdpersonal utförde var att endast finnas till 

hands. Anhöriga kunde känna att när vårdpersonal fanns nära skapades ett lugn hos 

anhöriga som beskrev närvaron som en vårdande närvaro. Varför endast närvaro kunde 

anses vara ett stöd skulle kunna bero på att det inbringade en säkerhet och en slutsats som 

kan dras är att närvaron i sig inte fungerade som det egentliga stödet. Det som fungerade 

som stöd kunde vara att anhöriga visste att vårdpersonal fanns i närheten och att det därmed 

alltid fanns hjälp att tillgå vid behov. Det framkom också i resultatet att det var mycket viktigt 

för anhöriga att få prata ut och att bli lyssnade till och när behovet inte blev bemött från 

vårdpersonal kunde känslor som att bli ignorerade och sorg uppkomma samt att 

vårdpersonal framstod som elak. Från vårdpersonals perspektiv i tidigare forskning framkom 

däremot ett annat perspektiv där både tidsbrist och okunskap orsakade svårigheter för 

vårdpersonal. Det kunde resultera i att de inte kunde möta anhöriga på ett sätt som anhöriga 

förväntade sig oavsett om det handlade om att bara lyssna eller att skicka ut ett 

kondoleansbrev. En slutsats kunde dras angående bilden som anhöriga skapade sig kring 

vårdpersonal när de upplevde att de inte setts som en prioritering av vårdpersonal. Det 

kunde bero på att vårdpersonal inte hade förmåga eller visste hur stödet borde ha utförts 

trots goda intentioner och viljor. Att vårdpersonal enligt tidigare forskning såg på anhöriga 

som den andre patienten har via resultatet kunnat konfirmerats till viss del där anhöriga 

uppskattade att få information kring hälsotillståndet, bli involverade i beslut och att bli 

lyssnad till. Trots att vårdpersonal var medvetna om att anhöriga även dem hade behov i den 

mån att de jämfördes med patienter uppkom frågan hur det kunde vara så att vårdpersonal 

ansåg att det var svårt. En möjlig förklaring kunde vara att fokus i dagens grundutbildning 

för sjuksköterskor helt enkelt till största del fokuserar på patienter. Trots att anhöriga 

behövde liknande stöd upplevdes det ändå som svårt. Det skulle kunna bero på att 

nyutexaminerade sjuksköterskors kunskap till största del riktar in sig på hur stöd utförs i 

relation till en patient. Alltså när stödet ska syfta till att hjälpa en anhörig som på det 

kroppsliga planet är frisk räcker inte kunskapen till och vårdpersonal kan känna att de står 

handfallna. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Att anhöriga är i behov av olika sorters känslomässigt stöd från vårdpersonal framkommer 

tydligt i examensarbetet. Hur stöd från vårdpersonal framförs visar sig även ha en påverkan 

på hur anhöriga upplever det. Examensarbetet syftade från början till att utgå från anhörigas 

upplevelse av känslomässigt stöd från sjuksköterskor, men eftersom ämnet visade sig vara 

relativt obeforskat för att endast kunna begränsas till sjuksköterskor valdes känslomässigt 

stöd från vårdpersonal istället. Förslag på vidare forskning skulle därför kunna vara att 

forska mer på vad anhöriga upplever är det bästa känslomässiga stödet från just 

sjuksköterskor. Varför det är viktigt att ta reda på vad som ger det bästa stödet är att 
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anhöriga också drabbas vid palliativ vård i livets slutskede men också att sjuksköterskor kan 

få bättre information och riktlinjer att jobba efter. Det kan bidra till att sjuksköterskor känner 

sig mer säkra och självständiga i hur anhöriga kan stöttas på ett bra sätt. 
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BILAGA C ARTIKELMATRIS 

Nr: 1 

Författare: Asbjoern Neergaard, M., Olesen, Frede., Bonde Jensen, A., Sondergaard, J.  

Titel: Palliative care for cancer patients in a primary health care setting: Bereaved relatives' 

experience, a qualitative group. 

Tidskrift: BMC Palliative Care 

År: 2008 

Land: Storbritannien 

Syfte: Syftet med studien var att studera erfarenheter och preferenser hos anhöriga till dödligt 

sjuka cancerpatienter i primärvården för att undersöka hinder och hjälpmedel för en god palliativ 

hemvård. 

Metod: Kvalitativ studie. Deltagare: 14 anhöriga. Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer som genomfördes efter den närståendes död men berörde de anhörigas upplevelse under 

deras närståendes sista tid i livet. Analys: Kvalitativ deskriptiv analys. Intervjuerna 

transkriberades. Tre huvudteman samt underteman identifierades.  

Resultat: Anhöriga uttryckte att det var meningsfullt att vårdpersonalen tog kontakt med dem 

istället för att behöva ta kontakt eftersom de kände sig bortglömda. De anhöriga önskade mer stöd 

från vårdpersonalen då den tunga bördan att delvis ansvara över patienten var känslomässigt 

påfrestande. De anhöriga poängterade också vikten av vårdpersonalens kunskap, deras uppförande 

och kommunikationskunskaper samt hur kontakt med familj/patienten var.  

 

Nr: 2 

Författare:  Chan, H. Y. L., Lee, L. H., Chan, C. W. H. 

Titel: The perceptions and experiences of nurses and bereaved families towards bereavement care 

in an oncology unit. 

Tidskrift: Support Care in Cancer 

År: 2013 

Land: Tyskland 

Syfte: Syftet är att utforska hur sjuksköterskor och familjemedlemmar som förlorat en närstående 

upplever och ser på palliativ vård på en onkologisk enhet.  

Metod: Kvalitativ studie. Deltagare: 10 anhöriga och 15 sjuksköterskor. Datainsamling: 

Semistrukturerad intervju med öppna frågor. Analys: Kvalitativ innehållsanalys. De inspelade 

intervjuerna transkriberades. Nyckelfynd identifierades och kategorier identifierades.  

Resultat: Anhöriga upplevde att information från sjuksköterskan kunde lugna deras oro och 

ångest samt göra att konflikter i familjen undveks. Anhöriga uppskattade sjuksköterskor som 

uppmärksammade deras känslor och utmattning. Att få en mer avskild plats där anhöriga inte 

kände sig i vägen och kunde stanna med patienten/ta farväl var önskat. Det fanns anhöriga som 

upplevde att de hade behövt veta tidigare av sjuksköterskan att patienten blev sämre så att de 

hunnit säga farväl. 
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Nr: 3  

Författare: Gurková, E., Andraščíková, I., Čáp, J. 

Titel: Parents' experience with a dying child with cancer in palliative care. 

Tidskrift: Central European Journal of Nursing & Midwifery 

År: 2015 

Land: Slovakien 

Syfte: Hur beskriver föräldrar deras upplevelse av sjukdom, vård och död av deras barn. 

Metod: Kvalitativ studie. Deltagare: Fem anhöriga. Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. Analys: Tematisk analys. Inspelningarna transkriberades. Transkriberingen 

analyserades och teman samt subteman identifierades.  

Resultat: Anhöriga upplevde att ärlig information var viktigt så de slapp gå i blindo eller leta reda 

på information själva. De anhöriga kände ett behov att få dela med sig av sitt lidande till 

vårdpersonalen för att få stöd. Dock blev de ofta avfärdade av vårdpersonalen vilket orsakade 

frustration.   

 

Nr: 4 

Författare: Jack, A. B., Mitchell, K. T., Cope, C. L., O`Brien, R. M. 

Titel: Supporting older people with cancer and life-limiting conditions dying at home: a qualitative 

study of patient and family caregiver experiences of Hospice at Home care. 

Tidskrift: Journal of Advanced Nursing 

År: 2016 

Land: Storbritannien 

Syfte: Syftet med studien var att utforska patienters och familjevårdares erfarenhet och synvinkel 

av palliativ vård i hemmet. 

Metod: Kvalitativ studie. Deltagare: 25 anhöriga, 16 patienter. Datainsamling: 

semistrukturerade intervjuer Analys: Tematisk analys. Intervjuerna transkriberades. Teman 

utformades efter nyckelfynd.  

Resultat: Sjuksköterskan hjälpte till med vården och underlättande för den anhörige vilket hjälpte 

denne att slappna av. De anhöriga upplevde att de hade någon som såg till deras egna välmående 

genom att fråga om hur det hanterade allt som pågick runt patienten och hur de mår. 

Sjuksköterskan pratade öppet om döden vilket anhöriga upplevde som betryggande för att våga 

ställa frågor och prata om döden. 

 

Nr: 5 

Författare: Kirk, S., Pritchard, E.  

Titel: An exploration of parents' and young people's perspectives of hospice support. 

Tidskrift: Child: health, care and development 

År: 2012 

Land: Storbritannien 

Syfte: Syftet är undersöka föräldrar och unga vuxnas syn av stöd på hospice och identifiera hur 

stödet kan förbättras.   

Metod: Mixad kvalitativ och kvantitativ studie. Deltagare: 12 anhöriga och sju ungdomar 

intervjuades och 108 föräldrar svarade på enkäten. Datainsamling: Enkät och intervjuer som 
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spelades in. Analys: Svar på öppna frågor i enkäten blev tematiskt analyserade. Intervjuerna 

transkriberades och analyserades efter kategorier, teman och mönster. 

Resultat: Föräldrar kände en stöttning genom att kunna lämna över ansvar till vårdpersonal så de 

kunde slappna av mer. Mammor uppskattade mest tillfällen som gavs för att prata öppet om 

känslor som de kunde tycka var svårt att göra med familjemedlemmar. Rådgivning hjälpte föräldrar 

att förstå sina känslor och reaktioner på förlusten av sitt barn.  

  

Nr: 6 

Författare: Lee, S., Melia, M. K., Yao, C-A., Lin, C-J., Chiu, T-Y., Hu, W-Y.  

Titel: Providing Hospice Home Care to the Terminally Ill Elderly People With Cancer in Taiwan: 

Family Experiences and Needs. 

Tidskrift: American Journal of Hospice & Palliative Medicine 

År: 2013 

Land: USA 

Syfte: Att utforska familjevårdares erfarenheter när de ger palliativ hemvård till patienter som är 

dödligt sjuka i cancer. 

Metod: Kvalitativ studie. Deltagare: 44 anhöriga. Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. Analys: En kvalitativ induktiv innehållsanalys. Intervjuerna transkriberades. 

Meningsbärande enheter identifierades. Dessa kondenserades sedan till subteman som sedan 

delades upp i teman.  

Resultat: Anhöriga var i ett stort behov av känslomässigt stöd genom att bli lyssnade till, bli 

uppmuntrade inom sitt eget vårdande av en närstående som befann sig i livets slutskede samt att 

ha en annan familjemedlem eller vårdare i närheten. En annan form av stöd var att de var 

informerade för att de skulle känna att de hade kontroll över situationen vilket ingav ett lugn. 

 

Nr: 7 

Författare: Lovatt, M., Nanton, V., Roberts, Julie., Ingleton, C., Noble, Bill., Pitt, E., Seers, K., 

Munday, D. 

Titel: 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 bereaves 

family carers.  

Tidskrift: International journal of nursing studies 

År: 2015 

Land: USA 

Syfte: Att utforska det känslosamma arbetet som utförs av vårdpersonal inom palliativ vård från 

både vårdpersonalens och de anhörigas perspektiv.  

Metod: Kvalitativ studie. Deltagare: 33 anhöriga, åtta vårdpersonal. Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer. Analys: Analysen baserades på grundad teori. Intervjuerna 

transkriberades och kodades för att sedan delas in i kategorier och senare nyckelteman.  

Resultat: Anhöriga upplevde en lättnad av att vårdpersonal pratade om vardagliga saker som sina 

egna familjer som förde fokus iväg från det känslomässigt tunga runt vården i livets slutskede av 

deras närstående. De anhöriga kände en trygghet i att dennes närstående hade någon annan att 

prata med angående saker de inte vill prata med den anhöriga om. Anhöriga kände en trygghet i att 
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kunna lämna hemmet och leva sitt liv medan vårdpersonalen stannade och tog hand om den 

närstående. De anhöriga kände också en trygghet då de visste att vårdpersonalen fanns tills hands 

och kunde ge stöttning när som helst.  

 

Nr: 8 

Författare: Lundberg, T., Olsson, M., Fürst, C. J. 

Titel: The perspectives of bereaved family members on their experiences of support in palliative 

care. 

Tidsskrift: International Journal of Palliative Nursing 
År: 2013 

Land: Sverige 

Syfte: Att utforska stöttande interaktioner som familjemedlemmar upplever i palliativ vård och 

känslorna som de kopplar samman med dessa interaktioner. 

Metod: Kvalitativ studie. Deltagare: 25 anhöriga. Datainsamling: Semi-strukturerade 

intervjuer där de anhöriga uppmuntrades till att tala fritt. Analys: Analysmetoden är en induktiv 

kvalitativ innehållsanalys. Intervjuerna transkriberades sedan genomfördes en induktiv 

innehållsanalys genom att göra utdrag av de meningar som handlade om stödjande interaktioner 

och känsloerfarenheter. Meningarna kodades och grupperades för att sedan bilda nya subteman 

och teman.  

Resultat: Studien visar att tydlig och ärlig information gav en känsla av trygghet och säkerhet. När 

det saknades öppenhet så bidrog det med en känsla av ångest och förtvivlan hos de anhöriga när 

det närmade sig närstående sista dagar i livet. En känsla av värme och tröst kände de anhöriga när 

doktorer och sjuksköterskor hade tid att sitta ned och prata. 

 

 

Nr: 9 

Författare: McKay, E. A., Taylor, A. E., Armstrong, C. 

Titel: “What She Told Us Made the World of Difference”:  Carers’ perspectives on a hospice at 

home service.  

Tidskrift: Journal of Palliative Care 

År: 2013 

Land: USA 

Syfte: Att utforska förväntningar och behov som nuvarande familjevårdare eller familjevårdare 

som precis förlorat en närstående som fick hemvård av ett palliativt vårdteam. 

Metod: Mixad kvalitativ och kvantitativ studie. Deltagare: 29 anhöriga intervjuades, 122 

anhöriga svarade på formulären. Datainsamling: semistrukturerade intervjuer, formulär 

Analys: Tematisk analys. Intervjuerna kodades och organiserades efter teman. 

Resultat: Anhöriga uttryckte att de kände sig stöttade av både sjuksköterskan och 

undersköterskan när de fick bland annat rådgivning, råd och praktisk hjälp. Anhöriga menade 

också att de kände en oro över att se sin närstående ha ont vilket lindrades då vårdpersonalen 

snabbt var där för att hjälpa till. Vissa var i behov av mer psykosocialt stöd från sjuksköterskan 

inför den närståendes död och några hade velat ha mer kontakt efter den närståendes bortgång.   
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Nr: 10 

Författare: Williams, R. B., Lewis, R. D., Burgio, L. K., Goode, S. P.  

Titel: 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. 

Tidskrift: Journal of Hospice & Palliative Nursing 

År: 2012 

Land: USA 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans vårdande av en patient i livets 

slutskede och utvärdera på vilket sätt detta var meningsfullt för anhöriga till patienten.  

Metod: Kvalitativ studie. Deltagare: 78 anhöriga. Datainsamling: Intervjuer med öppna 

frågor. Analys: Kvalitativ innehållsanalys. Intervjuerna transkriberades och teman identifierades.  

Resultat: Resultatet visade att anhöriga kände stöd från sjuksköterskan när de blev informerade. 

De behövde således inte känna en ständig oro då de visste att de skulle bli kontaktade om något 

hänt. De beskriver också sjuksköterskans vårdande närvaro som ger känslomässigt stöd genom att 

hela tiden vara lyhörd för den anhöriges behov. De anhöriga kände även tröst när sjuksköterskan 

behandlade den döde närstående med respekt.  
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