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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskor upplever brist på kunskap och erfarenhet av att vårda i livets 

slutskede. Det medför att sjuksköterskor upplever oro och osäkerhet vid vård av patienter 

och anhöriga i livets slutskede. Sjuksköterskor upplever en tidsbrist samt att vården är 

krävande både psykiskt och fysiskt därav är det viktigt med stöd från kollegor. 

Nyutexaminerade sjuksköterskors upplever vård i livets slutskede som svårt men att det är en 

viktig del i arbetet.  

Syfte: Att beskriva anhörigas upplevelser av patienters palliativa vård i livet slutskede.  

Metod: En kvalitativ litteraturstudie med en beskrivande syntes.  

Resultat: Anhöriga till patienter som vårdas i livets slutskede behöver ha trygghet och få 

förståelse för sin situation. Detta kan uppnås om anhöriga får kontinuerlig information om 

patientens tillstånd och känner förtroende för sjuksköterskor.  

Slutsats: Anhöriga har en önskan om att vara informerad om patienters situation för att 

uppleva trygghet. Anhöriga vill vara delaktiga i vården där anhörigas kunskap om patienter 

tas på allvar. När anhöriga har möjlighet till att förbereda sig att patienter ska dö kan de ta 

vara på den sista tiden tillsammans. Stöd från sjuksköterskor är betydelsefullt även efter 

patienter avlidit.  

Nyckelord: Förståelse, information, kvalitativ studie, palliativ vård. 



ABSTRACT 

Background: Nurses experiences lack of knowledge and experience of caring at end of life. 

Nurses experiences feelings such as worry and uncertainty in caring for patients and relatives 

at end of life. Nurses also experiences a shortage of time and that care is demanding both 

mentally and physically, it was important with support from colleagues. Newly graduated 

nurses experienced care at end of life which is difficult however an important part of work.  

Aim: Was to describe next of kin experiences of the patients palliative care in the end of life.  

Method: A qualitative literature study with descriptive synthesis.   

Results: Relatives of patients in end of life care need to feel secure and understanding for 

their situations. It can be achieved if relatives receive continuous information about the 

patients condition and feel trust to nurses.  

Conclusion: Relatives have a desire to be informed about patients situation in order to 

experience security. Relatives want to be involved in care where their knowledge of the 

patient should be taken seriously. When relatives have opportunity to prepare they can take 

advantage of the last time together. Nursing support is important evan after the patients have 

died.  

Keywords: Information, qualitative study, terminal care, understanding. 
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1 INLEDNING 

Palliativ vård bedrivs inom olika kontext därav kommer vi i vårt kommande yrke som 

sjuksköterskor att vårda patienter och anhöriga oavsett vart vi kommer att arbeta i 

framtiden. Intresseområdet som valts efterfrågades av forskargruppen MDH/HVV: Care, 

Recovery & Health. Intresset för palliativ vård i livets slutskede väcktes utifrån våra tidigare 

erfarenheter av att arbeta i äldreomsorgen och genom den verksamhetsförlagda utbildningen 

som genomförts i sjuksköterskeprogrammet. Genom tidigare erfarenheter har vi träffat både 

anhöriga och patienter i livets slutskede. Vi har observerat att det kan vara en utmaning i att 

vårda på grund av rädslan över att säga något olämpligt samt hur anhöriga ska bemötas på 

bästa sätt. Detta kan leda till att sjuksköterskor upplever oro och osäkerhet när det saknar 

erfarenhet och kunskap om att vårda i livets slutskede. Vi vill dels öka vår egen kunskap inom 

området samt ge andra sjuksköterskor kunskap att bemöta anhöriga respektfullt och med 

empati. Eftersom anhöriga är betydelsefulla för patienter ska anhöriga respekteras och få ta 

vara på den sista tiden med deras sjuke anhörige genom att ge möjligheter att vara 

tillsammans. 

2 BAKGRUND  

I bakgrunden beskrivs definition av centrala begrepp som kommer att användas i detta 

examensarbete. Därefter beskrivs en del av sjuksköterskors ansvarsområden som innehåller 

styrdokument och lagar. I den tidigare forskningen redovisas sjuksköterskors upplevelser av 

att vårda i livets slutskede. Avslutas med det valda vårdvetenskapliga teorin samt 

problemformulering.  

2.1 Definition av begrepp 

Nedan förklaras centrala begrepp som anhöriga, palliativvård, palliativvård i livets slutskede 

samt efterlevnadssamtal. I fortsättningen kommer palliativ vård i livet slutskede enbart 

benämnas vård i livets slutskede.  

 Anhöriga  

Anhöriga beskrivs som personer inom familjen eller bland de närmaste släktingarna 

(Socialstyrelsens, 2004). Anhöriga är personer som har en relation till varandra genom 
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blodsband, äktenskap eller samboförhållanden även en nära vän kan vara anhörig som 

stödjer patienter som behöver hjälp eller är svårt sjuk (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014). 

 Palliativ vård  

Palliativ vård betyder lindrande vård när det inte längre finns bot mot sjukdom. Syftet är att 

lindra lidandet för att bidra till god livskvalité och välbefinnande till livets slut. Genom att ta 

hänsyn till patienters fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov och ge anhöriga stöd 

antas ett förhållningssätt med en helhetssyn på människan (Socialstyrelsen, 2011).   

Palliativ vård kan ges i olika vårdformer som slutenvård, öppenvård och i hemmet. Syftet är 

att bemöta patienter och anhörigas behov när livet går mot sitt slut på grund av olika orsaker. 

Tiden inom den palliativa vården är allt från flera månader till någon vecka (Socialstyrelsen, 

2018). Palliativ vård ska ges till alla människor oavsett diagnos eller ålder. Palliativ vård har 

två faser den inledande tidiga fasen är ofta lång som startar när en obotlig sjukdom 

konstateras där livsförlängande behandling är vanligt. Den sena fasen är ofta kort och i den 

fasen är döden oundviklig inom en snar framtid (Socialstyrelsen, 2013). 

När patienters sjukdomstillstånd inte blir bättre trots behandling och allmäntillståndet hos 

patienter blir sämre, är det viktigt för både patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal att 

identifiera att patienter närmar sig livets slutskede. När palliativ vård ska övergå till palliativ 

vård i livets slutskede har patienter och ansvarig läkare ett brytpunktsamtal där samtalet 

utgår från patienters situation och önskemål anpassat till patienter och anhöriga 

(Socialstyrelsen, 2018).   

 Palliativ vård i livets slutskede  

Med palliativ vård i livet slutskede menas vård som benämns av World Health Organization 

[WHO] som ett tillvägagångssätt för att förbättra livskvaliteten för patienter som lider av en 

obotlig sjukdom genom att lindra patienters lidande. Patienters anhöriga erbjuds stöd genom 

patienters sjukdom (World Health Organization [WHO], u.å.). Palliativ vård i livets slutskede 

innebär att patienter har kort tid kvar i livet det kan vara timmar, dagar, veckor eller 

månader. Genom att i tid se när livets slutskede närmar sig skapas en möjlighet för både 

anhöriga och patienter att förbereda sig, planera och ta vara på den sista tiden tillsammans 

(Socialstyrelsen, 2018). 

 Efterlevnadssamtal  

Den palliativa vården i livets slutskede avslutas inte när patienter avlider utan anhöriga ska 

erbjudas efterlevnadssamtal inom en rimlig tid efter att patienter avlidit. Detta för att 

anhöriga kan ha obesvarade frågor som de behöver svar på samt dela med sig av sina tankar 

och reflektioner om deras anhöriges sjukdomstid. Anhöriga får själva avgöra om de vill ha 

samtal via telefon eller ett fysiskt möte. Efterlevnadssamtal sker mellan vårdpersonal och 

anhöriga för att ge stöd till anhöriga och för att uppmärksamma om anhöriga behöver 

ytterligare stöd (Socialstyrelsen, 2016).  



3 

2.2 Sjuksköterskors ansvar i den palliativa vården 

Legitimerade sjuksköterskor har omvårdnad som sin specifika kompetens. De ansvarar för 

att ta beslut som ger patienter möjlighet att uppnå bästa möjliga välbefinnande och 

livskvalité fram till livets slut. Omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskor ger ska visa respekt 

och hänsyn till patienters värderingar och tro, samt patienters rätt till självbestämmande, 

integritet och värdighet. Genom att anta ett helhetsperspektiv på patienter innebär att 

sjuksköterskor ska bedriva personcentrerad vård där patienter och anhöriga blir sedda som 

unika människor. Sjuksköterskor ska utforma vården utifrån patienters behov, förväntningar 

och egna resurser (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

För legitimerade sjuksköterskor finns det en etisk kod International council of nurses ICN 

som är till för att vägleda dem till ett gemensamt förhållningssätt oberoende av lagar. Där 

beskrivs fyra grundläggande ansvarsområden som är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsan och lindra lidande. Respektfull omvårdnad ska ges av sjuksköterskor till 

patienter oberoende av hudfärg, kön, tro eller sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

Sjuksköterskor har också ett ansvar över att ge rätt, förståelig och lämplig information till 

patienter och anhöriga (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 2017:30; ICN, 2012; 

Patientsäkerhetslag [PSL], SFS 2010:656).  

Palliativ vård ska ges till alla i livets slutskede enligt HSL (SFS: 2017:30) där målet är att ge 

god vård på lika villkor för den individuella människans värdighet. Sjuksköterskor ska 

tillgodose patienters behov av trygghet, självbestämmande och patienters integritet ska 

beaktas. Anhöriga ska få möjlighet att närvara i arbete kring patienters vårdplan. Förutsatt 

att patienter inte motsätter sig det eller om det inte anses som lämpligt (Socialstyrelsen, 

2017). När patienter har avlidit ska sjuksköterskor fullfölja sina uppgifter med respekt för 

den avlidne och visa anhöriga omtanke och hänsyn (PSL, SFS 2010:656).  

2.3 Tidigare forskning  

I den tidigare forskningen presenteras hur sjuksköterskor upplever att vårda patienter i livets 

slutskede.   

 Brist på kunskap och erfarenhet 

Vård i livets slutskede är en viktig del av omvårdnaden som en del sjuksköterskor upplever 

svårt att hantera. Sjuksköterskor som vårdar i livet slutskede upplever känslor som 

nervositet, stress, ilska och känsla av maktlöshet och hjälplöshet. Detta kan bero på att de 

inte uppfattar sig själva redo att hantera döden på grund av brist på kunskap och kliniska 

erfarenheter. Trots det gör de sitt bästa för att patienter ska få en fin sista tid i livet. Brist på 

kunskap och erfarenheter kan medföra att situationer i livets slutskede upplevs som 

stressande (Andersson et al., 2016; Chan et al., 2012: Croxon et al., 2018; Peterson et al., 

2012; White & Meeker., 2019; Zheng et al., 2015: Zheng et al.,2016).  
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Det framkommer brist på kunskap om dödsprocessen där sjuksköterskor har olika 

erfarenheter från grundutbildningen gällande färdigheter och kunskap om samtal i livets 

slutskede. En del sjuksköterskor är mer redo att ge fysisk omvårdnad än samtal med 

anhöriga och patienter. Kommunikation med anhöriga anses som en viktig del av vården där 

brist på kunskap och erfarenhet i att hålla samtal kan försvåra arbetet. Hos en del 

sjuksköterskor finns en rädsla över att kommunicera med patienter och anhöriga där 

sjuksköterskor är rädda för att säga något olämpligt. Där en del sjuksköterskor önskar att 

grundutbildningen ska lägga mer fokus på kommunikation. En del sjuksköterskor har behov 

av mer kunskap för att förbättra vården i livet slutskede (Andersson et al., 2016; Chan et al., 

2012; Croxon et al., 2018; Peterson et al., 2012; White & Meeker., 2019; Zheng et al., 2015). 

Det framkommer att sjuksköterskor utan tidigare erfarenheter av att vårda i livets slutskede 

upplever svårigheter av att ta ansvar och ge stöd till patienter framförallt till anhöriga. En del 

sjuksköterskor upplever svårigheter att diskutera döden när de saknar kunskap om 

existentiella frågor vilket gör att sjuksköterskor upplever en osäkerhet. En del sjuksköterskor 

upplever en rädsla över att de saknar erfarenheter i att vårda i livets slutskede som bidrog till 

att de inte ha förmågan att ge bästa möjliga vård (Peterson et al., 2012).  

Vårdprocessen i livets slutskede upplevs som en del av den personliga utvecklingen som är 

både positiv och utmanade. Att bemöta döende patienter beskrivs som utmanade, däremot 

viktigt för utveckling av sjuksköterskors kunskap om sig själva och den egna livserfarenheten. 

Att vårda patienter i livets slutskede upplever sjuksköterskor som meningsfullt och bidrar till 

välbefinnande både för patienter och anhöriga (Andersson et al., 2016). En del 

sjuksköterskor uttrycker att det är viktigt att vara ett stöd för anhöriga i livets slutskede dock 

är det svårt att inte låta de egna känslorna ta över. En del sjuksköterskor uttrycker att de 

behöver mer utbildning i andlig vård vilket sjuksköterskor upplever viktigt för att hantera 

dödsfall (Zheng et al.,2015; Chan et al., 2012).  

 Sjuksköterskor upplever tidsbrist 

En del sjuksköterskor upplever känsla av oro och otillräcklighet över tidsbrist som finns när 

de har många patienter att vårda samtidigt. Det framkommer att sjuksköterskor inte alltid 

kan ge patienter och anhöriga den tid som de behöver. Sjuksköterskor vill vara ett stöd för 

anhöriga dock finns det begränsade möjligheter till stöd på grund av tidsbrist. När kurativa 

och palliativa patienter vårdas på samma avdelning upplever en del sjuksköterskor att de är 

tvingas prioritera kurativa patienterna före dem som vårdas i livets slutskede. Detta kan 

bidra till att en del sjuksköterskor drabbas av skuldkänslor, för att de upplever att det är 

sjuksköterskors ansvar att spendera tid med patienter som inte har anhöriga eftersom ingen 

ska behöva dö ensam. Detta skapar känslor av att en del sjuksköterskor inte har möjlighet att 

ge en god vård till patienter. Tidsbrist kan även skapa frustration över att de har en 

begränsad tid med patienter som vårdas i livets slutskede. (Andersson et al., 2016; Peterson 

et al., 2012; Kaup et al.,2016; White & Meeker, 2019).  
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 Vård i livets slutskede är både krävande och givande  

En del sjuksköterskor som vårdar i livets slutskede upplever det som krävande både fysiskt 

och psykiskt. Sjuksköterskor ger mycket av sig själva till patienter både som sjuksköterska 

och som medmänniska. Möten med patienter och anhöriga kan upplevas krävande och tar 

mycket energi av att pendla mellan glädje och sorg. Detta kan ge en känsla av att helt tömmas 

på energi samtidigt som det ger mycket tillbaka som känslor av säkerhet och att arbetet är 

meningsfullt och stimulerande. Sjuksköterskor som kan identifiera sig med anhörigas 

situation upplever svårigheter att upprätthålla den professionella rollen. Detta kan 

komplicera det vardagliga vårdandet för sjuksköterskor när det blir för involverade i 

patienters liv (Chan et al., 2012; Danielsen et al.,2018; Johansson & Lindahl, 2011; Kaup et 

al., 2016; Zheng et al., 2015). Möte med döende patienter kan påminna sjuksköterskor om 

egna existentiella tankar på sin egen död vilket påverkar sjuksköterskors känslor privat. 

Patienters fysiska och existentiella behov gör att sjuksköterskor upplever osäkerhet 

professionellt vilket påverkar sjuksköterskors egen identitet.  För att vårda i livets slutskede 

krävs det en god självkännedom och förmågan att förändra sig inför varje möte med 

patienter. Sjuksköterskor får anta olika roller genom att sätta sig in i olika situationer vilket 

de gör både medvetet och omedvetet (Johansson & Lindahl, 2011).  

En del sjuksköterskor kan uppleva frustration när de inte kan nå patienter eller anhöriga och 

om dem inte är överens om syftet med vården. Detta gör att sjuksköterskor inte kan utföra 

sitt arbete enligt planen och omvårdnaden känns påtvingad och onaturlig. En del 

sjuksköterskor som vårdar i livets slutskede upplever att det är svårt att lämna tankar om 

situationer när arbetsdagen är slut. De har dock strategier för att hantera sina känslor genom 

att samtala med vänner utanför arbetet för att hämta kraft och energi. Självreflektion är ett 

verktyg som används för att utvärdera svåra händelser och situationer. En del sjuksköterskor 

föredrar att laga mat, löpträna eller ta promenader för att få distans till arbetet (Andersson et 

al., 2016). Sjuksköterskor kan uppleva fysiska symtom som huvudvärk och magvärk under 

svåra perioder i arbetet.  Det är viktigt för sjuksköterskor att kunna hantera svåra perioder 

där de egna familjerna är en viktig källa för att samla ny energi (Chan et al., 2012; Danielsen 

et al.,2018; Johansson & Lindahl, 2011; Kaup et al., 2016; Zheng et al., 2015). 

Sjuksköterskor kan uppleva en tacksamhet av att vårda i livets slutskede. Där sjuksköterskor 

upplever en tillfredsställelse av att de gör allt vad de kan för varje individ. En känsla av 

tacksamhet skapas när patienter får ett bra avslut och god vård i livets slutskede vilket ger 

sjuksköterskor djupare mening samt en inre belöning (Johansson & Lindahl, 2011). 

 Stöd av kollegor 

Sjuksköterskor behöver stöd från erfarna kollegor om det inte får stöd skapar det en 

osäkerhet kring deras roll som sjuksköterskor. I svåra situationer är det viktigt för en del 

sjuksköterskor att ha möjligheten att dela med sig om sina erfarenheter till andra för att få 

stöd. Efter ett dödsfall får inte alla sjuksköterskor alltid möjlighet till stöd av kollegor. Detta 

gör att sjuksköterskor upplever frustration och sorg över att inte får dela sina upplevelser. 

Det framkommer att det är viktigt att sjuksköterskor finns där för varandra och att de känner 

förtroende för sina kollegor i arbetsteamet. Möjlighet till reflektioner med kollegor är ett 
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ovärderligt stöd där de kan dela sina känslor och tankar kring vården. Sjuksköterskor 

upplever stöd när de har någon att vända sig till vid funderingar och få rådgivning under 

svåra perioder. Genom pararbete kan de dela bördan i svåra situationen vilket gör det lättare 

att hantera och kan underlätta det dagliga arbetet. Genom att arbeta i par upplever en del 

sjuksköterskor trygghet eftersom det är enklare att dela och diskutera sina upplevelser med 

varandra (Chan et al., 2012; Croxon et al., 2018; Johansson & Lindahl, 2011, Kaup et al., 

2016; White & Meeker, 2019). 

 Nyexaminerade sjuksköterskors upplevelser av vård i livets slutskede 

En del nyexaminerade sjuksköterskor upplever vård i livet slutskede som känslomässigt svårt 

dock är det en viktig del i professionen.  En del nyexaminerade sjuksköterskor upplever 

känslor som hjälplöshet, oro och maktlöshet i vården av patienter i livets slutskede. Det 

framkommer att en del nyexaminerade sjuksköterskor upplever att de inte är redo att 

hantera döden vilket kan bero på brist av erfarenheter. Sjuksköterskor med mer erfarenheter 

kan hantera döden bättre och kan se dödsfall som en möjlighet till professionell tillväxt och 

utveckling (Andersson et al., 2016; Chan et al., 2012; Croxon et al., 2018; Kaup et al., 2016; 

White & Meeker, 2019; Zheng et al., 2015). En del nyexaminerade sjuksköterskor upplever 

att arbete är mer krävande än vad de förväntat sig. Sjuksköterskor får ta ett större ansvar än 

vad de egentligen klarar av vilket gör att de upplever sig osäkra i den nya rollen som 

sjuksköterskor. Nyexaminerade sjuksköterskor upplever att de inte har förmågan att hantera 

döden eftersom erfarenhet av döden är en personlig upplevelse. Nyblivna sjuksköterskor 

upplever att det tog tid att vänja sig i att vårda i livets slutskede och att det är en färdighet 

som utvecklas i samband med att erfarenheter ökar (Croxon, Detavin & Andersson, 2018). 

Nyblivna sjuksköterskor upplever att de saknar erfarenheter i att kommunicera med 

patienter och anhöriga. En del sjuksköterskor erfor att de saknar kunskap över att förklara 

dödsprocessen för anhöriga. Detta skapar en rädsla och oro över att inte har förmågan att 

förklara patienters symtom på ett förståeligt sätt. En del nyexaminerade sjuksköterskor 

upplever att de fick tillräcklig utbildning i att vårda i livets slutskede dock behövs mer 

erfarenheter för att tillämpa kunskap i praktiken (Croxon et al., 2018; Peterson et al., 2012). 

2.4 Vårdvetenskaplig teori 

Det vårdvetenskapliga teori som används i examensarbetet är familjefokuserad omvårdnad 

detta för att anhöriga är en viktig del i livets slutskede. Därav är det viktigt med förståelse 

över att anhöriga är en viktig del av patienters liv samt ska anhöriga göras delaktiga i vården.  

 Varför familjen ses som en enhet  

Familjefokuserad omvårdad är ett systematiskt förhållningssätt som kan benämnas som 

familjecentrerad omvårdnad. Familjen ses som ett system där varje familjemedlem utgör en 

del i systemet. Utgångspunkten är att en individ oftast lever i ett sammanhang tillsammans 

med andra människor. Hälso-och sjukvård kan istället för att enbart sätta patienter i centrum 
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se vilka viktiga personer som finns runt patienter. Där ses patienter och anhöriga som en 

helhet. Vården fokuserar kring att familjen har en betydelse för individen. När individen 

drabbas av sjukdom eller ohälsa drabbas även andra i familjen. Familjen kan vara en kraftfull 

resurs för patienter eftersom anhöriga är experter på sin och patienters situation. Familjens 

betydelse är inte alltid positiv utan det finns även negativa omständigheter som bör tas 

hänsyn till när man ska tillämpa familjefokuserad omvårdnad. Om det finns våld i nära 

relationer påverkar familjen negativt som kan bidrar till att patienters lidande ökar istället 

för att lidande minskar (Benzein, Hagberg & Saveman,2017a).  

 Varför ska familjefokuserad omvårdnad användas 

Familjen kan bidra till att lidande minskar hos patienter vilket gör att välbefinnande ökar för 

alla i familjen. Att vara anhöriga och stå nära den som är sjuk är betungande. Att dessutom 

förväntas ta ansvar för patienters vård blir det ännu tyngre för anhöriga. Vilket kan ses i att 

anhöriga blir utmattade och upplever vården som en börda där anhörigas livskvalité minskar. 

Anhöriga kan uppleva social isolering för att anhöriga förväntas vara anhörigvårdare i 

hemmet och inte alltid har möjlighet att välja bort rollen som vårdare. Genom ett 

systematiskt förhållningssätt där familjen ses som en helhet kan det upplevas positivt för 

både patienter och anhöriga. Möte med familjer där de ses som en enhet gör att alla kan 

påverka och bestämma över vardagen och vården. Vilket gör att allas kompetens tas tillvara 

(Benzein et al.,2017a). 

 Familjefokuserad förhållningssätt 

Systematiskt förhållningssätt är grunden i familjefokuserad omvårdnad som förklarar hur 

familjen ser på verkligheten där det finns olika uppfattningar om vad hälsa och sjukdom är. 

Förhållningssättet utgår ifrån ett system där alla delar i systemet påverkar varandra. Familj 

och patienter ses som ett system om en del i systemet blir sjuk så påverkar det andra delar 

och därmed påverkar sjukdom hela systemet det vill säga hela familjen. Fokus är inte enbart 

på patienters upplevelser av symtom och diagnos, utan hur hela familjen upplever sjukdom 

eller hälsa. Familjer är experter på sina upplevelser av patienters sjukdom och sjuksköterskor 

kan bidra till att hjälpa familjer att hantera patienters sjukdom eller ohälsa (Benzein et 

al.,2017b).  

2.5 Problemformulering  

Anhöriga till patienter som vårdas i livet slutskede kan uppleva säkerhet av att veta vad som 

kommer att ske med patienter som har en begränsad tid kvar i livet. Samtidigt lever anhöriga 

i en osäkerhet genom att inte veta vad som kommer hända efter patienters död. Det kan 

påverka både patienter och anhöriga där de lever i en tillvaro bestående av sorg. I den 

tidigare forskningen framkommer det brist på kunskap och klinisk erfarenhet hos 

sjuksköterskor. Vilket kan skapa en osäkerhet hos sjuksköterskor i vården av patienter och 

anhöriga i livet slutskede. En del sjuksköterskor upplever svårigheter i att kommunicera med 
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anhöriga vilket kan bero på brist av erfarenheter. Anhöriga har en betydelsefull roll i 

patienters vård och är en central del i livet slutskede. Anhöriga ska göras delaktiga i 

patienters vård så länge som patienter inte motsätter sig det. Eftersom anhöriga har en 

betydelsefull roll i patienters liv och enligt det teoretiska perspektivet ska familjer ses som en 

enhet där alla påverkas av patienters sjukdom eller ohälsa. Genom att göra anhöriga 

delaktiga i vården kan de bli en värdefull resurs för patienter eftersom de är involverade i 

patienters livssituation. Anhöriga kan således minska patienters lidande, dock kan anhörigas 

egen livskvalité påverkas av att vara nära en person som vårdas i livet slutskede. Därav är det 

betydelsefullt att beskriva anhöriga upplevelser av patienters palliativa vård i livet slutskede. 

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva anhörigas upplevelser av patienters palliativa vård i livets slutskede.  

4 METOD  

Metoden som valdes till examensarbete var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Vilket 

var passande när tidigare forskning skulle användas för att utvärdera och sammanfatta 

relevant forskning som fanns inom det valda ämnet. Kvalitativ ansats kan användas när 

upplevelser eller levda erfarenheter beskrivs för ett visst fenomen och öka förståelsen 

(Henricson & Billund, 2017). Den insamlade data kvalitetsgranskades innan den 

analyserades. Vilket var passande när examensarbetets syfte var att beskriva anhörigas 

upplevelser av patienters palliativ vård i livets slutskede. Styrkor med kvalitativ metod var att 

det utgår ifrån levda erfarenheter och informanter var inte slumpmässigt utvalda utan de 

hade erfarenhet av det aktuella fenomenet (Hendricson & Billund, 2017).  Styrkan med 

analysmetoden var att den enkelt kunde följas eftersom den var strukturerad i fyra steg och 

med en beskrivande syntes där analysen inte fick vara tolkande. Detta gjorde att 

analysmetoden var passande till examensarbete eftersom material som var bearbetad och 

tolkat skulle användas. Analysmetod som användes i litteraturstudie var systematisk 

beskrivande analys enligt Evans som utgick från fyra steg (Evans, 2002). 

4.1 Urval och datainsamling  

Datainsamling genomfördes i tre olika databaser för vetenskapliga artiklar Pubmed, Cinahl 

plus och Medline. Där Cinahl plus var inriktade på vårdvetenskap och Pubmed och Medline 

var inriktade på vårdvetenskap och medicinsk vetenskap. Sökningar i databaser av 
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vetenskapliga artiklar gav en överblick av området och vad det fanns för tidigare forskning 

publicerad (Karlsson, 2017). Svenska MeSH termer användes för att få mer specifika träffar 

samt fler synonymer på sökord exempelvis terminal care och next of kin. Sökord som 

användes var relatives perspective, end of life care, family experience, hospice i olika 

kombinationer. ”Citattecken” användes för att hålla ihop begreppen och att orden blev 

sammansatta som palliative care. Utan citattecken blev sökningen på både palliative och 

care.  Trunkeringstecken * användes för att få fler böjningar och stavningar på sökordet 

exempelvis famili* då inkluderades även families och family i sökningen. Booleska operatorer 

and och or användes i sökningen. Or breddade sökträffar eftersom or skrevs mellan två ord 

exempelvis family or relatives vilket gjorde att endast ett av orden behövdes vara med i 

sökträffen. And användes som avgränsning samt gjorde sökningen mer begränsad där båda 

orden mellan and fanns med i sökträffen exempelvis end of life care and relatives vilket gav 

en mer specifik sökning (Östlundh, 2017; Karlsson, 2017).  

Inklusions och exklusionskriterier användes för att hitta relevant forskning (Rosen, 2017). 

Inklusionskriterier som användes var att artiklarna svarade på syftet, inte var äldre än tio år 

vilket innebar att artiklar skulle vara publicerade mellan åren 2010–2020. Artiklarna skulle 

var skrivna på engelska och fanns tillgängliga i fulltext. Även att artiklarna var peer review 

vilket innebar att det blev fackgranskade vilket betydde att det uppfyllde vetenskapliga 

kriterier (Codex, 2019b). Alla artiklar i examensarbete var inte peer review därför granskades 

dessa i ULRICHWEB och genom det kontrollerades att det blev kvalitetsgranskade. 

Artiklarna skulle enbart handla om vuxna anhöriga och hade en kvalitativ metod. 

Exklusionskriterer som användes var artiklar publicerade före år 2009 för att enbart hitta ny 

och aktuell forskning samt begränsade antalet sökträffar. Andra språk än engelska valdes 

bort. Artiklar som handlade om föräldrar till barn och alla som hade sjuksköterskors eller 

patienters perspektiv valdes bort. Intensivvård valdes bort och artiklar inom specifika 

vårdavdelningar som demens och hjärtsjukdomar. Genom flertal sökningar hittades det tio 

artiklarna som inkluderades i examensarbetet. För att få ner antalet sökträffar gjordes 

avgränsningar där artiklarnas titel och abstrakt lästes kritiskt. Antal granskade och lästa 

abstrakt var 164 detta för att få en bättre helhetsbild och samtidigt avgjordes om det var 

användbara i examensarbete där många inte uppfyllde examensarbetets kriterier och valdes 

därav bort. Artiklarnas ämnesord kontrollerades för att inte viktiga sökord saknades. Se 

bilaga A för att ta del av sökord och begränsningar som användes.  

Det tio valda artiklar kvalitetsgranskades och genom det bedömdes studiernas kvalité och 

undersöktes om artikeln var trovärdig vilket alla ansågs vara. Kvalitetsgranskningen 

genomfördes med inspiration av Friberg (2017) där det tio artiklar som valdes till 

examensarbete granskades enligt utvalda frågor som ansågs relevanta. Frågorna besvarades 

med ja eller nej och därefter räknades ja och nej om till poäng. Varje ja fick ett poäng och nej 

gav noll poäng. Högsta poäng en artikel kunde få var nio poäng. Nio till åtta ansågs som en 

hög poäng och kvalité. Sju till sex poäng ansåg som medelhög kvalité. Under sex poäng 

ansågs som låg poäng och kvalité. Ingen artikel som fick under sex poäng användes i 

examensarbetet. Se bilaga B för att ta del av vilka frågor som besvarades i en 

kvalitétsgranskningstabell. Efter kvalitetsgranskning lästes det tio utvalda artiklarna igenom 

således säkerhetsställdes att det var användbara i föreliggande examensarbete. Artiklarnas 

syfte, metod och resultat översattes till svenska. Därefter skrevs artiklarna in i artikelmatris 
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där antal deltagare och analysmetod skrevs in utöver artikelförfattare, tidskrift och år se 

bilaga C för att ta del av artikelmatrisen. 

4.2 Genomförande och analys  

Artiklarna lästes och diskuterades ett flertal gånger för att en förståelse och helhet av 

innehållet skulle skapas med fokus på resultatet. En sammanfattning av resultatet i varje 

artikel skrevs in ett digitalt dokument genom det säkerhetsställdes att studierna svarade på 

examensarbetets syfte. Artiklarna skrevs ut och numrerades för att lättare hålla ordning på 

artiklarna. För att identifiera nyckelfynd som var viktiga ord eller stycken i artiklarnas 

resultat utifrån syfte markerades och numrerades varje nyckelfynd för att enklare hitta 

tillbaka till ursprungskällan. Nyckelfynden klipptes ut och sorterades in i olika högar med 

liknande innehåll, det för att skapa en tydligare överblick över alla nyckelfynd med likheter 

och skillnader. Olika teman identifierades utifrån det 150 nyckelfynd som hittades. 

Nyckelfynden kontrollerades att det svarade på syftet. Där en del nyckelfynd togs bort 

eftersom de inte svarade på syftet eller var citat som var obearbetat material. Efter 

genomgång av nyckelfynd var det av endast 120 nyckelfynd kvar som inkluderades. 

Nyckelfynden placerades ut enligt teman vilket blev två teman. Det utvecklades sedan till fem 

subteman vilket förklarade hur anhöriga upplevde patienters palliativa vård i livets 

slutskede.  Nyckelfynd, teman och subteman skrevs in i tabell vilket gav en bättre överblick. 

Resultatet skrevs i löpande text utifrån teman, subteman och nya fenomen skrevs fram som 

svarade på examensarbetets syfte.  

Tabell.1 över analysprocessen 

Nyckelfynd  Tema Subtema  

By having knowledge about what was 

happening with the dying person, 

nurses could communicate their 

observations, and thus create a feeling 

of safety for relatives (Grothe et al., 

2015). 

Patients and carers preferred to see the 

same nurses and HCAs each time 

because this meant they could build up 

trust which was essential for those who 

remained at home (Holdsworth, 2015). 

Participants responded positively to 

experiences of being asked to help with 

caring for their family member (Gott et 

al.,2019). 

 

 

 

 

Behovet av trygghet  

 

 

 

1. Att få information 

2. Att ha förtroende  

3. Att vara delaktig 
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Relatives felt that small gestures of staff 

conveyed the impression of ‘being seen’ 

– in their grief, with all their concerns 

and sorrows as family members 

(Reitinger et al., 2018). 

In addition to the care experienced 

while their relative was dying, many 

family members commented on the 

need for support following the actual 

death (Odgers et al.,2012). 

 

 

 

Betydelsen av förståelse  

 

 

1. Att bli sedd 

2. Att få stöd 

 

 

4.3 Etiska överväganden  

Forskaretik var det etiska övervägande som genomfördes inför ett vetenskapligt arbete 

(Kjellström, 2017). Oredlighet i forskning var fusk genom att fabricera, förfalska, plagiera 

eller stjäla vetenskapliga data det innebar att avsiktligt vilseleda läsaren genom att 

exempelvis att resultatet förvrängdes. Plagiat innebar att stjäla eller plagiera någon annans 

material eller arbete. Genom att det användes som sitt eget utan att ange rätt ursprungskälla 

vilket var den vanligaste orsaken till plagiat. Fabrikation och förfalskning innebar att någon 

hittade på data och resultat som inte fanns på riktigt. Feltolkande av resultat och artiklar 

anses också som oredlighet (Codex 2019a). Genom att rätt referenser angavs i ett 

vetenskapligt arbete minskade risken för misstanke för plagiat och att det visar vems tankar 

som användes. Vetenskapligt uppförande är viktigt för alla både för läsaren och författare. 

Läsaren skulle veta vems arbetes som användes och vem som skulle ha äran för arbetet. Det 

skrevs alltid tydligt vem som sagt vad samt att det skulle vara enkelt för läsaren att gå tillbaka 

till källorna för att läsa det i sin helhet. Att referera på ett felaktigt sätt kunde leda till 

oredlighet och plagiat (Erikson, 2017).  

5 RESULTAT 

Det tio valda artiklar som analyserades resulterade i två teman med fem subteman vilket 

redovisas nedanför i tabell 2. Resultatet redovisas under kommande avsnitt i löpande text.  
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Tabell.2  

 

5.1 Behovet av trygghet  

Anhöriga till patienter som vårdades i livets slutskede upplevde trygghet när de erhöll 

information angående patienters aktuella tillstånd. Anhöriga upplevde trygghet när de kände 

förtroende till sjuksköterskor. Anhöriga upplevde sig mer trygga när de fick vara delaktiga i 

patienters vård.  

 Att vara informerad 

Anhöriga upplevde att samtal med sjuksköterskor var en viktig del både innehållsmässigt och 

kontinuiteten av informationen (Boucher et al., 2010; Johannesdottir & Hjörleifsdottir, 2018; 

Odgers et al., 2012; Reitinger et al., 2018; Steinhauser et al.,2014). Anhöriga upplevde 

trygghet när de kände sig välinformerade om patienters tillstånd. Även när sjuksköterskor 

förmedlade vad de observerade hos patienter upplevde anhöriga en säkerhet. När anhöriga 

fick kontinuerlig information upplevde som att kommunikation med sjuksköterskor var god 

(Boucher et al., 2010; Gott et al., 2019; Grothe et al., 2015; Johannesdottir & Hjörleifsdottir, 

2018; Lundberg et al., 2013; Mossin & Landmark, 2011; Steinhauser et al.,2014). Anhöriga 

önskade att vara informerade om mål och planen med vården i livets slutskede. Där anhöriga 

önskade att sjuksköterskor skulle säga som det var utan att de använde synonymer för ord 

relaterat till att patienter snart skulle dö (Boucher et al., 2010; Odgers et al., 2012; Reitinger 

et al., 2018; Steinhauser et al.,2014). Det framkom att anhöriga behövde ha möjlighet till att 

få informationen repeterad, samt hade tillgång till skriftlig information som broschyrer. 

Anhöriga upplevde att skriftlig information kunde vara lättare att förstå än att de fick den 

förklarad muntligt av sjuksköterskor. Det gjorde att anhöriga bibehöll känsla av säkerhet och 

trygghet av de kunde återgå till informationen när de behövde (Boucher et al., 2010; Gott et 

TEMA SUBTEMA 

 

 

Behovet av trygghet 

 

1. Att vara informerad 

2. Att ha förtroende 

3. Att vara delaktig 

  
 

Betydelsen av förståelse  

 

 

1. Att bli sedd 

2. Att få stöd 
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al., 2019, Lundberg et al., 2013; Mossin & Landmark, 2011; Odgers et al., 2012).”sometimes it 

is easier to read than to have it explained to you. ‘Cos you might start thinking “Is it really 

true what she says?” But, like this, in a booklet—you feel that this is true” (Lundberg., Olsson, 

& Furst, 2013, p. 284). 

Anhöriga upplevde en trygghet när sjuksköterskor ringde inte enbart vid problem utan också 

när något positivt om patienter fanns att förmedla (Reitinger, Schuchter, Heimerl, & 

Wegleitner, 2018). Anhöriga upplevde trygghet när sjuksköterskor frågade om de hade några 

funderingar eller frågor. Där anhöriga kunde ringa på larmknappen och snabbt fick hjälp när 

de behövde (Gott et al.,2019; Grothe et al., 2015; Holdsworth, 2015). En del anhöriga 

upplevde familjemöten som informativa och effektiva eftersom alla fick tillgång till samma 

information samtidigt i ett gemensamt möte med vårdpersonalen. Familjemöten förekom 

inte regelbundet där det framkom att vissa inte blev erbjudna till gemensamt möte med 

vårdpersonal (Johannesdottir & Hjörleifsdottir, 2018; Steinhauser et al.,2014). Anhöriga 

upplevde att de behövde veta exakt vad som hände med patienter vilket beskrevs som en 

viktig del av att vara närvarande. Genom anhörigas närvaro fick de vara med och se allt som 

skedde med patienter, där situationer upplevdes som mer naturliga och det var lättare att 

acceptera patienters tillstånd. En del anhöriga upplevde det jobbigt att veta allt vilket 

skapade en högre belastning hos dem. Anhöriga upplevde att det var bättre att veta än att 

undra trots att det var svårt. Vilket gjorde att det inte fanns några obesvarade frågor när 

patienter avled eftersom anhöriga varit medvetna om patienters tillstånd (Boucher et al., 

2010; Johannesdottir & Hjörleifsdottir, 2018; Mossin & Landmark, 2011). Anhöriga var 

tillfreds med kommunikationen när vårdpersonalen ansträngde sig, visade vänlighet och tog 

hänsyn genom att lyssna på dem. Genom samtal med sjuksköterskor fick anhöriga 

bekräftelse på att de inte gjort något fel (Boucher et al., 2010; Gott et al., 2019; 

Johannesdottir & Hjörleifsdottir, 2018; Lundberg et al., 2013). 

När anhöriga inte delgavs information om att patienter snart skulle avlida blev de upprörda 

och stressade (Boucher et al., 2010; Johannesdottir & Hjörleifsdottir, 2018; Odgers et al., 

2012; Reitinger et al., 2018; Steinhauser et al.,2014).” I’ll be honest, no-one ever mentioned 

that it was getting near. No-one” (Odgers, Fitzpatrick, Penney, & Wong Shee, 2012, p. 26). 

Det hände dock att en del anhöriga upplevde att de fick otydlig information samt att 

information gavs vid fel tillfälle angående dödsprocessen. En del anhöriga upplevde 

kommunikationen med vårdpersonal som okänslig när information gavs till unga anhöriga 

som inte kunde hantera den känsliga informationen (Boucher et al., 2010; Johannesdottir & 

Hjörleifsdottir, 2018; Odgers et al., 2012; Reitinger et al., 2018; Steinhauser et al.,2014). 

Anhöriga som ville vara med vid dödsfallet uppskattade när sjuksköterskor berättade att 

patienter inte hade lång tid kvar för att förbereda sig mentalt (Boucher et al., 2010; Reitinger 

et al., 2018). Anhöriga upplevde att det fanns brister i dialoger med sjuksköterskor när de 

aktivt behövde söka informationen själva. Anhöriga upplevde att de fick ta egna slutsatser om 

varför pågående behandlingar avslutades utan en förklaring (Grothe et al., 2015; Mossin & 

Landmark, 2011; Odgers et al., 2012). Anhöriga upplevde att de inte alltid fick vara 

närvarande när känslig information gavs av vårdpersonalen till patienter. Där anhöriga inte 

kunde förklara och förtydliga informationen som patienten fått. En del anhöriga önskade att 

de själva fick ge dåliga nyheterna till patienter istället för sjuksköterskor (Boucher et al., 

2010; Reitinger et al., 2018). 
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 Att ha förtroende 

Anhöriga upplevde att sjuksköterskor fanns där för dem när det hade tid och förklarade om 

sjukdom eller prognos samt vad som kunde ske med patienter i livets slutskede (Boucher et 

al., 2010; Holdsworth, 2015; Mossin & Landmark, 2011; Reitinger et al., 2018; Steinhauser et 

al.,2014). Anhöriga uppskattade sjuksköterskor som skapade och byggde en relation med 

patienter och anhöriga genom att de tog sig tid. När sjuksköterskor kände hela familjen och 

kunde allas namn upplevde anhöriga att sjuksköterskor brydde sig om dem. Anhöriga 

upplevde att sjuksköterskor hade en viktig roll i utvecklande av relationer. Genom relationer 

upplevde anhöriga att sjuksköterskor förstod patienter och anhörigas unika behov. Anhöriga 

lärde således känna sjuksköterskor genom relationen som skapades mellan dem (Gott et al., 

2019; Grothe et al., 2015; Holdsworth, 2015; Johannesdottir & Hjörleifsdottir, 2018).  

Det framkom att anhöriga upplevde en känsla av värme och välbefinnande i mötet med 

sjuksköterskor. Vilket upplevdes när dem visade empati och flexibilitet genom att de tog tid 

att sitta ner och samtalade med anhöriga (Lundberg, Olsson, & Furst, 2013). Anhöriga 

önskade en kontinuitet i vården där de träffade samma sjuksköterskor. Detta upplevdes 

viktigt eftersom de kunde bygga upp ett förtroende för dem. Anhöriga upplevde att det hade 

en bra relation till sjuksköterskor när de visste vem de skulle vända sig till för att få svar på 

frågor och funderingar (Holdsworth, 2015; Steinhauser et al.,2014).  

you build up this relationship of trust and love, really, and,you know, [the district 

nurses] care for you and they put their arm around you and that’s vitally important 

rather than … if you had a different person every day it would just be awful 

(Holdsworth, 2015, p. 837). 

I relationer med sjuksköterskor var viktigt för anhöriga skulle uppleva säkerhet i vårdmiljön 

samt finna sin plats i vården. Där anhöriga upplevde en osäkerhet om de inte blev 

accepterade i vården som patienter fick. Om det inte fanns goda relationer med 

sjuksköterskor upplevde anhöriga en osäkerhet och oro. Vid svåra situationer som anhöriga 

inte kontrollerade upplevdes relationer med sjuksköterskor som viktiga (Mossin & 

Landmark, 2011; Johannesdottir & Hjörleifsdottir, 2018). Genom relation till sjuksköterskor 

upplevde anhöriga att det fick hjälp med praktiska saker förutom vård som vart de kunde 

parkera och vart det kunde sova och att alla anhöriga fick vara i samma rum (Lundberg et al., 

2013; Steinhauser et al., 2014). Några anhöriga upplevde en speciell relation till avdelningen 

som patienter vårdades på där det upplevde en säkerhet. Hospice avdelningar upplevdes 

generellt som bättre än att vårdas på andra avdelningar (Holdsworth, 2018; johannesdottir & 

Hjörleifsdottir, 2018; Lundberg et al., 2013). Relationen påverkades mellan anhöriga och 

sjuksköterskor när anhöriga upplevde att sjuksköterskor bara var där på rutin (Grothe et al., 

2015; Holdsworth, 2015). Anhöriga upplevde att det dagliga rutinerna var karakteriserade av 

högt tempo och lite personal som arbetade på avdelningen. Detta gjorde att anhöriga sänkte 

förväntningar på vården eftersom anhöriga upplevde att vårdpersonal inte hade tid att sitta 

ner vilket var en källa till oro (Johannesdottir & Hjörleifsdottir, 2018; Lundberg et al., 2013; 

Mossin & Landmark, 2011; Reitinger et al., 2018). 
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 Att vara delaktig 

Anhöriga upplevde att de fick vara delaktiga i vården och i beslut gällande patienter och blev 

respekterade för den kunskap de hade om patienters behov.  För att anhöriga skulle vara 

delaktiga var det viktigt att de förstod patienters aktuella tillstånd (Boucher et al., 2010; 

Holdsworth, 2015; Reitinger et al., 2018; Steinhauser et al.,2014). Anhöriga ville vara 

involverade i patienters vård där de upplevde en god vårdkvalité när anhörigas åsikter togs 

på allvar. Sjuksköterskor involverade anhöriga i vården genom att de tog hjälp från anhöriga 

gällande frågor om patienter. Genom att anhöriga blev tillfrågade att hjälpa till upplevdes det 

som att anhörigas kunskap om patienter togs på allvar (Reitinger, 2018). Eftersom anhöriga 

var insatta på patienters aktuella situation innan patienter blev inlagd var det viktigt för 

anhöriga att vara en del i patienters vård under tiden på sjukhus (Mossin & Landmark, 2011). 

När patienter inkluderades i diskussion om det var möjligt upplevdes det som stödjande för 

anhöriga (Boucher et al., 2010; Gott et al., 2019; Johannesdottir & Hjörleifsdottir, 2018). 

Anhöriga upplevde en god vårdkvalité när de blev tillfrågade och medverkade vid patienters 

undersökningar vilket uppskattades (Gott et al., 2019; Odgers et al., 2012).  

It was great, it felt so good, and I got to help because Mum couldn’t sit up by then and 

she was absolutely beside herself with pain, she couldn’t sit up by then. I helped sit 

her up and popped out while we did the pictures and then came back (Gott, Robinson, 

Moeke-Maxwell, Black, Williams, Wharemate & Wiles, 2019, p. 798). 

Anhöriga upplevde att det var viktigt att ha möjlighet att vara med vid dödsfall samt spendera 

den tiden som behövdes efter dödsfallet för att säga farväl av patienter (Holdsworth, 2015, 

Mossin & Landmark, 2011; Steinhauser et al.,2014). Vid ett dödsfall uppskattade anhöriga 

när det fick möjligheten att var med och ta hand om den avlidna patienter tillsammans med 

sjuksköterskor (Reitinger, Schuchter, Heimerl, & Wegleitner, 2018). När anhöriga inte kunde 

vara med vid dödsfallet uppskattade det när sjuksköterskor kunde berätta vad som hade hänt 

och hur det hade gått till (Boucher et al., 2010; Reitinger et al., 2018). Anhöriga som inte blev 

kontaktade när patienter avled kände sig besvikna och bedrövade för att de inte fick 

möjligheten att närvara (Odgers et al., 2012). 

5.2 Betydelse av förståelse 

Anhöriga till patienter som vårdades i livets slutskede hade behov av förståelse och att bli 

sedda som medmänniskor i sin situation av sjuksköterskor. Anhöriga behövde känslomässigt 

stöd för att hantera svåra situationer och förståelse över att de behövde tid att vara i sin 

”bubbla”.  

  Att bli sedd 

Bubblan var ett skydd från omvärlden där anhöriga var i ”bubblan” och sjuksköterskor 

utanför. En del anhöriga upplevde sig vara i sin egen ”bubbla” vilket kunde upplevas som en 

kris eftersom allt utanför ”bubblan” slutade att existera. Detta berodde på patienters sjukdom 

eller ohälsa som förändrade vardagen för anhöriga. Bubblan var tunn och skör vilket gjorde 
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att den lätt kunde brista. För att inte bubblan skulle brista var anhöriga upptagna med 

hantering av sina familjerelationer och att samla kraft för att orka möta utmaningar i den nya 

vardagen bestående av sjukdom eller ohälsa. Anhöriga upplevde att sjuksköterskor visade 

tålamod och respekt genom att de tillät anhöriga att vara i sin ”bubbla” och fick vara 

tillsammans med döende patienter (Grothe, Biong, & Grov, 2015).  

Anhöriga upplevde att sjuksköterskor såg personen bakom sjukdom samt visade intresse av 

att veta mer om patienters tidigare liv. Där anhöriga berättade om patienter när de själva inte 

hade förmågan att göra det (Steinhauser et al., 2014). Anhöriga upplevde att vård i livets 

slutskede var god när anhörigas behov blev tillgodosedda (Boucher et al.,2010; Reitinger et 

al., 2018; Steinhauser et al.,2014). Anhöriga upplevde behov av att ha någon som kunde 

lyssna på anhörigas berättelse och se behov som fanns där små gester från sjuksköterskor 

visade förståelse för anhörigas situation (Reitinger et al., 2018; Steinhauser et al.,2014). 

Anhöriga erfor att sjuksköterskors icke verbal kommunikation som kroppsspråk var 

hjälpsamt.  En kram eller en blick kunde påvisa förståelse för vad anhöriga gick igenom, 

vilket anhöriga upplevde som stärkande (Boucher et al., 2010; Gott et al., 2019; 

Johannesdottir & Hjörleifsdottir, 2018; Lundberg et al., 2013). Anhöriga upplevde att 

vårdpersonalen visade tålamod och respekt när anhöriga blev sedda inte enbart som anhörig 

utan som unik individ med olika förutsättningar (Grothe et al., 2015; Mossin & Landmark, 

2011). Anhöriga uppskattade möjlighet att vara tillsammans med den döende patienter vilket 

upplevdes som god vård (Boucher et al., 2010; Holdsworth, 2015; Mossin & Landmark, 2011; 

Steinhauser et al.,2014). 

En meningsfull socialkontakt med patienter, vänner och familjen var viktigt för anhörigas 

identitet och möjligheter att bibehålla sin familjeroll. Anhöriga förlorade kontakter med 

familj och vänner när patienter blev sjuka vilket gjorde att anhöriga kände sig ensamma. 

Anhöriga upplevde vikten att spendera den sista tiden tillsammans med patienter genom att 

de bara fick sitta ner och vara tillsammans. Genom att dela historier, minnen, blev sams och 

säga farväl även om det fanns en brist på ömsesidig kommunikation där patienter inte alltid 

kunde svara upplevdes det som viktigt (Holdsworth, 2015; Reitinger et al., 2018; Steinhauser 

et al.,2014). ”We talked to him constantly. We didn’t act like he wasn’t listening to us. We let 

him know who was there and who was coming and going” (Steinhauser, Volis, Bosworth, & 

Tulsky, 2014, p. 948). 

Anhöriga upplevde att livet kretsade kring patienters sjukdom. Även på sjukhus var 

huvudfokuset på patienters behov som uppmärksammades och anhörigas behov kom i andra 

hand. Detta medförde att anhöriga upplevde situationer som krävande och psykiskt 

utmattande. Anhöriga upplevde att de kände en viss värme men det fanns undantag där 

atmosfären kändes stressande. Där anhöriga upplevde sorg och ångest när de blev ignorerade 

vilket upplevdes som brist av värme från sjuksköterskor (Lundberg et al.,2013; Mossin & 

Landmark, 2011).  

 Att få stöd 

Anhöriga upplevde stöd som viktigt framförallt känslomässigt stöd under svåra stunder som 

när patienter avled och efter döden (Boucher et al., 2010; Holdsworth, 2015; Odgers et al., 
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2012; Reitinger et al., 2018). Stöd från både sjukvårdspersonal och familjen upplevde 

anhöriga som en viktig del i livets slutskede (Boucher et al., 2010; Holdsworth, 2015). 

Anhöriga upplevde stöd från sjuksköterskor olika beroende på om patienter fick god 

omvårdnad och en bra symtomkontroll.  När sjuksköterskor var flexibla och tillgängliga för 

anhöriga upplevde de stöd (Mossin & Landmark, 2011). 

Patienters smärta och symtom var ett orosmoment för anhöriga och var en orsak till hur de 

uppfattade döden. Det som upplevdes svårt för anhöriga var balansen mellan smärtlindring 

och lugnande medicin. Anhöriga ville inte att patienter skulle lida av smärta samtidigt ville de 

kommunicera med patienter. Anhöriga kände sig hjälplösa och upplevde det jobbigt att se 

patienter lida och inte själva kunde gjort något åt det för att lindra smärtan. Detta oroade 

anhöriga att inte veta vad de skulle ha gjort för att minska smärtan hos patienter. Anhöriga 

blev tveksamma om behandlingen var värt det samtidigt kände anhöriga sig lugnare när 

patienters smärta var lindrad. Anhöriga var i behov av stöd från sjuksköterskor för att 

hantera dessa situationer (Boucher et al., 2010; Holdsworth, 2015; Steinhauser et 

al.,2014).”It was important for him to have immediate care because he was very sick, and it 

hurt to have to wait and see him suffer. And there wasn´t anything I could do to relieve that” 

(Steinhauser, Volis, Bosworth, & Tulsky, 2014, p. 949). 

Anhöriga upplevde att de fick personligt stöd när sjuksköterskor visste om anhörigas tidigare 

liv och att patienter blev behandlade med respekt och värdighet (Steinhauser et al., 2014). 

Det framkom att anhöriga ibland uppfattade vårdpersonalens attityder och beteenden 

gentemot döende patienter som kränkande och oacceptabla (Odgers et al., 2012; Grothe et 

al., 2015). En del anhöriga fick strida för stöd av vårdpersonalen vilket gjorde att de kände sig 

sårbara och frustrerande. Anhöriga upplevde brist av stöd från vårdpersonalen när patienter 

och anhöriga önskade att patienter skulle få dö hemma som dock blev uteslutet och anhöriga 

bemötes med arrogans och vårdpersonal diskuterade inte patienter och anhörigas 

önskningar alls (Holdsworth,2015: Odgers et al., 2012).  

Anhöriga beskrev vikten av stöd efter patienter dött och det var en viktig del av vården i livets 

slutskede.”Probably I think, perhaps that follow-up phone call, particularly considering the 

circumstances around Peter’s death. I felt that perhaps that could have been explained to me 

a little bit better” (Odgers, Fitzpatrick, Penney, & Wong Shee, 2012, p. 27). Anhöriga som fick 

besök, brev eller stödjande samtal av sjuksköterskor upplevde de som positivt och det 

uppskattades av anhöriga. Eftersom de fick möjligheter att ställa frågor och behövde inte vara 

ensam i sin sorg (Holdsworth, 2015; Lundberg et al., 2013; Odgers et al., 2012). Anhöriga 

som var med om att patienter avled hemma upplevde mer stress och obearbetad sorg. 

Eftersom de inte fick stöd och hjälp av vårdpersonal med alla praktiska saker som behövdes 

ordnas efter patienter avled. Anhöriga till patienter som avled på hospice upplevde att de fick 

stöd och hade mer tid till att sörja de avlidna patienterna. 
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6 DISKUSSION 

I metoddiskussionen diskuterades metoden som användes till examensarbetet utifrån styrkor 

och svagheter samt Evans (2002) analysmetod. Under etikdiskussion diskuterades de etiska 

övervägande som togs i examensarbetet och diskussionen avslutades med 

resultatdiskussionen kopplat till tidigare forskning, vårdvetenskaplig teori och 

sjuksköterskors ansvarsområden. 

6.1 Metoddiskussion 

Examensarbete genomfördes enligt Evans (2002) analysmetod med en kvalitativ beskrivande 

ansats. Detta för att undersöka anhörigas upplevelser av patienters palliativ vård i livet 

slutskede. En kvalitativ ansats användes för att beskriva upplevelser för att ge ökad förståelse 

för ett visst fenomen (Henricson & Billund, 2017).  Evans (2002) beskrev vikten av att inte 

tolka resultatet. Examensarbetets grund bestod av kvalitativa artiklar som blivit tolkade 

vilket gjorde att Evans analysmetod var passande eftersom den inte är tolkande utan 

beskrivande. En kvalitativ ansats var passande för att beskriva upplevelser och erfarenheter 

(Segesten, 2017).  Om en kvantitativ metod hade valts skulle syftet i examensarbete utifrån 

anhörigas upplevelser varit svårare att besvara. Eftersom kvantitativ metod ofta hade 

slumpmässigt utvalda deltagare vilket inte enbart blev anhöriga som deltog i undersökningen 

(Billhult, 2017). En empirisk studie hade kunnat besvara på anhörigas upplevelser dock hade 

det krävts mer tid och på grund av tidsbrist som fanns valdes inte en empirisk studie. 

Examensarbetet som skrevs var på grundnivå och empirisk studie genomförs oftast på mer 

avancerad nivå.  Empiriska studier var passande när information skulle insamlas från 

verkligheten genom intervju eller observationer (Priebe & Landström, 2017). 

För att finna relevant kvalitativ forskning till examensarbete söktes artiklar på ett flertal olika 

databaser vilket stärkte examensarbetets trovärdighet (Hendricson, 2017; Polit & Beck, 

2008). Vilket var en styrka för examensarbete eftersom det ökade möjligheterna för att finna 

flera relevanta artiklar inom det aktuella ämnet. Databaser som användes var Medline, 

Cinahl plus och PubMed. Sökningarna som genomfördes på Medline gav inga träffar på 

relevanta artiklar eftersom flertalet var medicinsk inriktade. Därav valdes ingen artikel från 

Medline till examensarbete. Databaser var indelade i olika ämnesområden där CINAHL plus 

innefattar mestadels omvårdnadsvetenskap därav hittades flest artiklar från CINAHL plus 

som var relevanta utifrån syftet. Pubmed var inriktad på både medicin och omvårdnad vilket 

var en svaghet, eftersom sökningar på Pubmed innebar att artiklarna blev mer inriktade på 

medicinsk vetenskap än vårdvetenskap. Det har varit svårt att hitta relevanta artiklar i 

sökningarna som handlade enbart om det aktuella ämnet. Eftersom flertalet sökningar gav 

många sökträffar som handlade om barn eller föräldrar till barn som anhöriga och inom 

vårdkontext där specialistsjuksköterskor arbetade. Det var viktigt att behärska sökteknik i 

databaser för att få ett bra resultat av relevanta artiklar (Polit & Beck, 2008; Östlundh, 

2017). Detta var en svaghet där relevanta artiklar kan missats på grund av brist på erfarenhet 

av sökningar i databaser. Därav valdes de att söka hjälp genom en noggrann genomgång av 

sökord och söksträngar med hjälp av högskolans bibliotekarie. Det för att finna olika 
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kombinationer av sökorden och för att hitta relevanta artiklar och behärska de olika 

databaser. Detta blev således en styrka för examensarbetet där sökningarna blev bättre och 

mer specifika efter genomgången. Examensarbetets trovärdighet ökade genom att sökningar 

gjorts på olika databaser (Polit & Beck, 2008; Östlundh, 2017). Valda artiklar uppkom på 

flera kombinationer av sökord i flera databaser vilket var en styrka för examensarbetet 

eftersom samma artikel förekom i olika sökordskombinationer på olika databaser. Vilket 

ökade examensarbetets sensibilitet och specificitet (Hendricson, 2017).   

Inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 

2010–2020 för att enbart finna ny relevant forskning som svarade till syftet. Artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska och vara utifrån anhörigas perspektiv. Artiklarna skulle vara 

tillgängliga i fulltext för att läsas i helhet vilket kunde vara en svaghet eftersom aktuella 

artiklar kan missas när det inte fanns tillgängliga i fulltext (Östlundh, 2017). 

Exklusionskriterier som användes var artiklar som publicerades före år 2010 och handlade 

om specialistsjuksköterskor eller om barn. Andra metoder som kvantitativ och mixade metod 

valdes bort. Artiklar som valdes att inkluderas i examensarbetet bedömdes vara relevanta 

utifrån syftet och ansågs trovärdiga utifrån artiklarnas beskrivning av urval, deltagare, syfte 

och etiska överväganden. Alla artiklarna som valdes blev granskade i Ulrichsweb för att 

säkerställa att det kommer från en tidskrift som var vetenskapligt granskad. Två artiklar som 

användes i examensarbetet hade inte peer reviewed med som inklusionskriterie därför 

granskades tidskriften som publicerade artikel i Ulrichsweb.  

Samtliga artiklar lästes flera gånger och granskades tillsammans för att minimera risker med 

att missa viktigt innehåll i artiklarna. Genom att artiklarna granskades tillsammans ökade 

examensarbetets pålitlighet (Hendricson, 2017). Det påverkade pålitligheten genom att det 

gav möjligheten att gå tillbaka artiklarna och tillbaka till tidigare steg i analysmetoden (Polit 

& Beck, 2008). Genom att ha artiklarna utskrivna var det enkelt att gå tillbaka till dem när 

något behövdes förtydligas eller när något behövdes undersökas vidare.  

Samtliga artiklar som inkluderades i examensarbete kvalitetsgranskades med hjälp av nio 

frågor inspirerad av Friberg (2017). Artiklar som inkluderades till examensarbete behövde 

minst sju poäng av nio för att ansågs vara av hög kvalité och relevant för examensarbetets 

syfte. Artiklar som kvalitetsgranskades och fick under 6 poäng valdes bort då det ansågs vara 

av en låg kvalitet. En artikel som användes i examensarbete var en sekundär analys av en 

öppen fråga utifrån en enkät med kvalitativ beskrivande metod. Frågan var öppen och 

formulerad på ett sätt som var svårt att misstolkas. Alla utom den artikeln genomfördes med 

intervjustudier där strukturen på intervjuerna varierade. Fokusgrupper var en intervjuform 

som hade användes i en av de tio artiklarna som användes. En nackdel med fokusgrupper var 

att åsikter kommer från en hel grupp och inte från enskilda personer. Vilket innebar att 

individers egna upplevelser försvann i mängden. Vilket kunde vara en svaghet för 

examensarbete dock är metoden lämplig för att studera individers erfarenheter där 

deltagaren själva kunde bestämma hur mycket de ville dela med sig (Wibeck, 2017). 

Artiklarna som användes i examensarbetet var från olika länder där sjukvården kunde vara 

utformad olika beroende på var studierna genomfördes. Tre av artiklarna var inte från 

Europa vilket ansågs där det fanns störst skillnad mellan hur vården såg ut. Alla artiklar 
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handlade om vård i livet slutskede där likheter fanns oavsett vilket land patienter vårdas i. 

Studiens tillförlitlighet stärkes eftersom de var överförbara i olika kontext (Hendricson, 2017; 

Mårtensson & Fridlund, 2017). Överförbarheten var hög eftersom resultatet kunde överföras 

till andra kontext inte enbart i palliativ vård eftersom anhöriga fanns i alla vårdformer.  

Det var första gången Evans (2002) analysmetod användes vilket kunde vara en svaghet 

eftersom inga tidigare erfarenheter fanns av att analysera text. Styrkan var att genom 

litteratur och handledare skapades en bredare förståelse av analysmetoden. Ytterligare styrka 

för examensarbetet var att analysen genomfördes flera gånger genom det kontrollerades 

resultatet att det svarade på syftet. Analysen av insamlade data skulle genomföras av minst 

två personer (Polit & Beck, 2008). Analysen av data genomfördes tillsammans vilket blev en 

styrka för examensarbetet. Under genomförandet av analysen kontrollerades nyckelfynden 

som togs ut första gången för att säkerställa att det var relevanta. Vid genomgång av 

nyckelfynd hittades nyckelfynd som valdes bort eftersom det inte var relevanta utifrån syftet. 

Genom att analysen genomfördes flera gånger gav det möjligheter att bearbeta samt utveckla 

resultatet samt ändra resultatet när de blev för tolkande eller otydligt. Utomstående har 

hjälpt till med att läsa examensarbete och att handledare kontrollerade resultatet gjorde att 

trovärdigheten för examensarbetet ökade (Hendricsson, 2017). Examensarbetets 

trovärdighet ökade om en lämplig metod valdes för att svara på syftet samt att det 

redovisades tydligt hur insamlade data genomfördes. Genom reflektioner med handledare 

och att analysen var grundade i relevant datamaterial ökade således trovärdigheten 

(Petersson, 2017; Mårtensson & Fridlund, 2017). Förförståelsen för ämnet lämnades för att 

inte påverka resultatet i examensarbetet. Genom att förförståelsen diskuterades tillsammans 

minskade det risken för att påverka på analysen. Dock går det inte att helt undan komma 

ifrån förförståelse och påverkas av den. Vilket kunde vara en svaghet för 

examensarbetet. Därav kontrollerades resultatet kontinuerligt tillsammans för att se om 

resultatet blev påverkad av förförståelsen. Vid oklarheter kontrollerades ursprungskällan om 

resultatet blev för tolkande.  

6.2 Etikdiskussion  

Grunden i ett vetenskapligt arbete var ärlighet samt hederlighet. Forskning bör utgå ifrån att 

inte utlämna viktiga resultat som inte stödjer den egna hypotesen eller teorin. Plagiat innebar 

att enbart lyfta fram resultat som stödjer den egna teori och utlämnade data som inte stödjer 

den egna forskningen (Kjellström, 2017). Att medvetet tolka ett resultat felaktigt eller att 

beskriva andras resultat felaktigt var en form av plagiat (Kjellström, 2017). Vid översättning 

från engelska till svenska har översättningen skett noggrant med hjälp av lexikon. Genom 

diskussioner med varandra för att texten inte skulle feltolkas, eftersom det inte alltid fanns 

ett korrekt svenskt ord för det engelska ordet. Det var viktigt att vara tydlig med att hänvisa 

vem källan var bakom texten som användes i examensarbetet, om det inte kunde påvisas 

tydligt kunde det framstå att det var författarna själva som hade sagt det. Vilket kunde leda 

till oredlighet och fusk (Kjellström, 2017). Därför användes APA-manual Publication Manual 

of the American Psychological Association till examensarbete vid referering genom det 

säkerhetsställdes att referenserna blev korrekta (American Psychological Association, 2020).  
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Även för att minimera risken för oredlighet i relation till referenser och vem som skulle ha 

äran för det material som användes i examensarbetet. I examensarbetet användes citat från 

artiklarna vilket skulle enligt APA-manualen framföra citat som den var skriven där även 

stavfel skulle vara med samt att det skrevs på originalspråk för att inte feltolkas (Codex, 

2019c). I referenslistan skrevs vetenskapliga artiklars doi nummer, det artiklar som saknade 

doi nummer skrevs istället en länk till artikeln för att läsaren lättare skulle finna artikeln och 

kunde läsa den i sin helhet.  

6.3 Resultatdiskussion  

Syftet var att beskriva anhörigas upplevelser av patienters palliativa vård i livets slutskede. I 

resultatet framkom det att anhöriga hade ett behov av trygghet och förståelse när patienter 

vårdades i livets slutskede. Anhöriga upplevde trygghet och säkerhet när de var 

välinformerade om patienters sjukdom, prognos och vad som skulle ske. Vilket krävde att 

sjuksköterskor hade förmågan att informera anhöriga på ett förståeligt sätt och att 

informationen gavs kontinuerligt.  Det var viktigt att sjuksköterskor var lyhörda för vad 

patienter och anhöriga hade för önskemål. Anhöriga som ville vara delaktiga i patientens 

vård skulle få möjlighet att vara det vilket gjorde att sjuksköterskor skulle inkludera anhöriga 

i vården för de som ville. Anhöriga kände förtroende för sjuksköterskor när de vet vem de 

skulle vända sig till vid frågor och att patienter var i goda händer gjorde att anhöriga 

upplevde trygghet. Stöd både innan och efter patienters död framkom som viktigt för 

anhöriga för att hantera situationer känslomässigt.     

Anhöriga i resultatet upplevde att det var viktigt att vara och erhållas informerade vilket 

skapade en trygghet hos dem när de fick tydlig och ärlig information om patientens tillstånd. 

Genom tydlig information kunde anhöriga förbereda sig på att patienter var i livet slutskede. 

Vilket Socialstyrelsen (2018) påvisade att sjuksköterskor skulle i tid ge anhöriga möjligheten 

att förbereda sig och vara tillsammans den sista tiden med patienter som vårdades i livets 

slutskede. I resultatet framkom det att anhöriga som inte fick information om att patienter 

snart skulle dö upplevde att de inte fick möjlighet till att förbereda sig vilket gjorde anhöriga 

upprörda och stressade. Anhöriga som inte fick tillgång till relevant information och behövde 

söka information själva upplevde sig som dåligt informerade. Anhöriga som fick dra egna 

slutsatser upplevde brister i kommunikationen med sjuksköterskor. I tidigare forskning 

framkom det att sjuksköterskor upplevde känslor som oro samt osäkerhet vid vård i livet 

slutskede. Där kommunikation ansågs som en viktig del men sjuksköterskors brist på 

kunskap och erfarenhet försvårade kommunikation med anhöriga och patienter (Andersson 

et al., 2016; Chan et al., 2012: Croxon et al., 2018; Peterson et al., 2012; Zheng et al., 2015; 

White & Meeker., 2019).  

I resultatet framkom det att när anhöriga fick information kontinuerligt upplevdes 

kommunikation med sjuksköterskor som god. Anhöriga hade en önskan om att 

sjuksköterskor skulle säga som det är och inte använde sig av synonymer på att patienter 

snart skulle dö för att inte ge falska förhoppningar till anhöriga. I resultatet framkom det att 

anhöriga som inte kunde erhålla muntlig information i svåra situationer skulle ges möjlighet 
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till att istället få broschyrer. Eftersom broschyrer upplevdes som lättare att förstå av anhöriga 

och att de hade möjligheten att gå tillbaka och läsa vid behov. Vilket kunde kopplas samman 

med vad som beskrevs i PSL (SFS: 2010:656), HSL (SFS:2017:30) och i den etiska koden ICN 

(2012) för sjuksköterskor där de skulle ge förståelig och lämplig information till anhöriga och 

patienter. Därav skulle sjuksköterskor erbjuda samtliga anhöriga skriftlig information samt 

kontrollera att anhöriga förstod vad informationen innebar genom uppföljning. I den tidigare 

forskning lyftes det fram att nyblivna sjuksköterskor saknade erfarenheter med att 

kommunicera med anhöriga. Sjuksköterskor upplevde de som svårt att förklara döden som 

en process för anhöriga samt att de inte hade förmågor att förklara patienters aktuella 

situation så att anhöriga förstod vad som menades. Sjuksköterskor upplevde också en rädsla 

över att de inte kunde svara på anhörigas frågor (Croxon et al., 2018; Peterson et al., 2012).  

I resultatet framkom det att anhöriga var nöjda med kommunikationen när sjuksköterskor 

lyssnade på dem. Sjuksköterskor som tog anhörigas kunskap om patienters behov på allvar 

och såg anhöriga som experter på patienters behov. Detta upplevdes av anhöriga som en god 

vårdkvalité där de kände sig mer delaktiga i vården. Anhöriga hade ett behov av en 

meningsfull social kontakt med vänner och familj som var viktigt för anhörigas identitet. 

Anhöriga upplevde att de ofta förlorade sociala kontakter när någon nära blev sjuk. Vilket 

kunde kopplas samman med det vårdteoretiska perspektivet där familjen sågs som en 

kraftfull resurs och är experter på patienters situation samt kunde minska patienters lidande. 

Att vara anhörig och stå nära en svårt sjuk människa är tufft och anhöriga kunde bli 

utmattade vilket gjorde att anhörigas livskvalité försämrades. En del anhöriga upplevde en 

social isolering och förväntades ta ansvar för patienters vård (Benzein et al, 2017a). I 

resultatet framkom det att anhörigas liv kretsade kring patienter och det upplevdes krävande 

och psykisk utmattande. Vilket även framkom i den vårdvetenskapliga teorin att anhöriga 

upplevde det som tufft och psykiskt krävande vilket påverkade anhörigas livskvalité.   

I resultatet framkom det att anhöriga ville vara delaktiga i patientens vård och de ville vara 

involverade i vården även efter patienters inskrivning på sjukhus (Reitinger, 2018). Tidigare 

forskning påvisade en tidsbrist där sjuksköterskor upplevde en otillräcklighet när de inte 

kunde ge anhöriga och patienter den tid som de behövde (Andersson et al., 2016; Peterson et 

al., 2012; Kaup et al.,2016; White & Meeker,2019). I det vårdteoretiska perspektivet påvisade 

det att när en individ drabbades av sjukdom påverkade de alla i familjen. Genom att anta ett 

systematiskt förhållningssätt där familjen sågs som en helhet och alla i familjen kunde bidra 

med sin kompetens till vården (Benzein, Hagberg & Saveman,2017b). Vidare beskrevs det att 

fokuset inte enbart ska vara på patienter utan hur alla upplevde sjukdom samt på vilket sätt 

det påverkade dem (Benzein et al.,2017a). Genom att anhöriga inkluderades i vården bidrog 

de med viktig information gällande patienters vård. Vilket framkom i resultatet att anhöriga 

uppskattade när anhörigas kunskap om patienter blev respekterade och togs på allvar. Att 

anhöriga skulle vara involverade i patienters vård stärktes av hälso- och sjukvårdslagen 

(Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 2017:30) där de skulle få möjligheter att vara delaktiga 

i patienters vårdplan så länge som patienter inte motsätter sig det.  

Resultatet visade att anhöriga upplevde förtroende för sjuksköterskor som tog sig tid att sitta 

ner och samtala med anhöriga. Vilket bidrog att anhöriga lärde känna sjuksköterskor genom 

att de skapades en relation mellan dem. När sjuksköterskor lärde sig namnen på anhöriga 
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kände anhöriga att de brydde sig om dem och att sjuksköterskor förstod vad de gick igenom. 

Genom att anhöriga fick träffa samma sjuksköterskor byggdes ett förtroende upp vilket gav 

anhöriga en känsla av trygghet. Vilket kunde jämföras med den tidigare forskningen där 

sjuksköterskor upplevde en tidsbrist. Sjuksköterskor hade inte möjligheter att ge den tid som 

anhöriga och patienter behövde för att sjuksköterskor behövde prioritera andra patienter 

(Andersson et al., 2016; Peterson et al., 2012; Kaup et al.,2016; White & Meeker, 2019). I 

resultatet framkom det att anhöriga observerade bristen på personal och att sjuksköterskors 

arbete bestod av ett högt tempo där de inte hade tid att sitta ner.  

I resultatet påvisade att anhöriga hade behov av en god relation med sjuksköterskor för att 

uppleva stöd dock krävdes det att sjuksköterskor fanns tillgängliga. Anhöriga hade ett behov 

av att bli sedda genom att sjuksköterskor kunde bemötta anhörigas sorg. Vilket kunde 

kopplas samman med den tidigare forskning där sjuksköterskor kände att det var 

känslomässigt krävande både fysiskt och psykiskt och att det tog mycket energi av 

sjuksköterskor att vårda i livets slutskede. Samtidigt som sjuksköterskor upplevde att de fick 

mycket tillbaka i form av bekräftelse av att arbetet var betydelsefullt och att de gjorde 

skillnad (Chan et al., 2012; Danielsen et al.,2018; Johansson & Lindahl, 2011; Kaup et al., 

2016; Zheng et al., 2015). Tidigare forskningen påvisade att sjuksköterskor hade begränsad 

möjlighet att ge anhöriga stöd på grund av tidsbrist vilket skapade känslor som oro och 

otillräcklighet. Eftersom sjuksköterskor behövde prioritera andra patienter vilket gjorde att 

sjuksköterskor ansåg att de inte gav tillräcklig god vård till patienter och anhöriga 

(Andersson et al., 2016; Peterson et al., 2012; Kaup et al.,2016; White & Meeker, 2019). 

7 SLUTSATS  

Examensarbetet kunde ge en förståelse för den befintliga kunskap som fanns inom ämnet 

samt påvisade nytt sätt att se på anhörigas upplevelser av vård i livets slutskede. 

Resultatet visade hur anhöriga upplevde vården i livet slutskede där det framkom att 

anhöriga hade behov av att vara informerade om patienters aktuellt tillstånd för att känna 

trygghet. Anhöriga hade en önskan om att vara delaktiga i patienters vård där anhörigas 

kunskap om patienter skulle tas på allvar. Anhöriga behövde möjligheter till att förbereda sig 

och tid för att ta vara på den sista tiden med patienter. Relationer med sjuksköterskor 

skapade förståelse för anhörigas situation vilket gjorde att anhöriga upplevde sig sedda av 

sjuksköterskor. Genom relation med sjuksköterskor upplevde anhöriga en trygghet när de 

visste vem de skulle vända sig till vid funderingar och möjlighet till stöd. Anhöriga upplevde 

stöd som viktig del under livets slutskede dock lika viktigt efter patienter avlidit för att 

anhöriga inte skulle vara ensamma i sin sorg. 
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7.1 Förslag till fortsatt forskning  

När genomsökningar av artiklar till datainsamlingen gjordes upptäcktes att det saknades 

aktuell forskning gjord i Norden, framförallt från Sverige utifrån hur anhöriga upplevde vård 

i livets slutskede. Det fanns en del forskning ifrån övriga Europa och världen dock väldig lite 

från Norden. Vore intressant att veta hur anhöriga upplevde vården i Norden, om det fanns 

någon skillnad. Det var svårt att hitta artiklar som inte var utifrån specialistsjuksköterskor 

därav behövdes det aktuell forskning om hur grundutbildade sjuksköterskor upplevde vård i 

livets slutskede. För att grundutbildade sjuksköterskor skulle kunna tillgodose sig relevant 

forskning i sitt dagliga arbete. Det skulle vara intressant att veta hur sjuksköterskor upplevde 

anhöriga i livets slutskede och hur anhöriga upplevde stödet efter patienter avled om de fick 

det stöd som behövdes med efterlevnadssamtal exempelvis.  
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transkriberats. 
Kvalitativ 
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Kvalitativ 
fokusgrupp 
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