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Abstrakt  

Bakgrund: Med det ökande antalet äldre människor i Sverige ökar även behovet av 

palliativ vård och vård i livets slut. Det är av stor betydelse att distriktssköterskor 

tillsammans med övrig vårdpersonal har den kompetens och kunskap som krävs för 

att möta de individuella behov som kan uppstå. Syfte: Syftet med denna studie var att 

beskriva närståendes upplevelser av vård i livets slut. Metod: En systematisk litteratur-

studie genomfördes med en integrativ design där både kvalitativa och mixade studier 

inkluderades. Sökning av artiklar utfördes i databaserna PubMed, Cinahl, PsychInfo 

och Academic Search Elite, vilket resulterade i 20 vetenskapliga originalartiklar. 

Resultat: Närståendes upplevelser av vård i livets slut delades in i fyra kategorier: 

kommunikation och bemötande, stöd före och efter döden, fysisk vård och emotionellt 

omhändertagande samt delaktighet. Slutsats: För närvarande motsvarar vården i livets 

slut inte närståendes förväntningar och uppfyller inte de kriterier som närstående 

upplever som viktiga. Författarna föreslår kontinuerlig utbildning och mentorskap för 

distriktssköterskor och övrig vårdpersonal samt ytterligare forskning ur ett 

mångkulturellt perspektiv. 

 

Nyckelord: Litteraturstudie, närstående, palliativ vård, upplevelser, vård i livets slut  



 

 

Abstract 

Background: With an increasing number of elderly people in Sweden, the need for 

palliative care and end of life care will increase as well. It is of great relevance that 

district nurses and other health care personnel have the competence and knowledge 

that is required to meet individual needs. Aim: The aim of this study was to describe 

how relatives’ experience end of life care. Method: This systematic literature study 

used an integrative design, where both qualitative and mixed studies were included. 

Articles were searched in databases PubMed, Cinahl, PsychInfo and Academic Search 

Elite, which resulted in 20 original articles. Result: The experiences of relatives’ were 

divided into four categories concerning: communication and relations, support before and 

after death, physical and emotional care and participation. Conclusion: At present, the 

healthcare system is not covering relatives’ expectations or meeting the requirements 

they find important in end of life care. The authors suggest continual education and 

mentorship for district nurses and other health care personnel and further research 

from a multicultural perspective. 

 

Keywords: End of life care, experiences, systematic literature study, palliative care, 

relatives  
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Introduktion 

Är det något vi med säkerhet vet, är det att alla någon gång kommer att dö. I framtiden 

kommer allt fler människor behöva såväl palliativ vård som vård i livets slut, eftersom 

både den totala folkmängden och andelen äldre ökar (World Health Organization 

[WHO], 2014). Palliativ vård och vård i livet slut förekommer i såväl kommunal som 

sluten verksamhet och upplevs troligen på olika sätt av olika berörda parter. Som 

blivande distriktssköterskor kan denna litteraturstudie bidra till större förståelse och 

ökade kunskaper om vad vård av hög kvalitet är i livet slut ur ett närstående-

perspektiv. 

Bakgrund 

Att vara närstående 

Närstående tar ett mycket stort ansvar i den palliativa vården och vid vård i livets slut, 

där engagemanget bottnar i såväl kärlek och fri vilja som i pliktkänsla (Socialstyrelsen, 

2007) och närstående har beskrivit att de inte har något val (Erlingsson, Magnusson & 

Hansson, 2010; Foreva, 2014). I en litteraturöversikt beskriver Andershed (2006) att 

närstående upplever vården i livets slut som stora förändringar i vardagen och obalans 

mellan arbetsbelastning och den egna förmågan. Närstående beskriver att de har ett 

stort informationsbehov, önskemål om delat beslutsfattande och närståendestöd samt 

svårigheter att prata om döden. Även Yoo, Lee och Chang (2008) uppger att närstående 

beskriver avsaknad av emotionellt och andligt stöd. Studier uppger en ökad risk för 

ohälsa hos de närstående som vårdar en person som är allvarligt sjuk (Erlingsson et al., 

2010; Foreva, 2015; Munck, Fridlund & Mårtensson, 2008; Yoo et al., 2008). Begreppet 

“en god död” påverkas av många aspekter och är en individuell upplevelse för 

närstående (Karlsson & Milberg, 2013). I en studie av Cagle, Pek, Clifford, Guralnik och 

Zimmerman (2015) framkommer att 25 procent av de närstående (n=158) inte upplevde 

döden som ”god”. I Sverige har hälso- och sjukvården tillsammans med socialtjänsten 

en viktig gemensam roll i att stödja och hjälpa närstående att hantera både praktiska 

och emotionella svårigheter under den palliativa vårdtiden och efter livet slut 

(Erlingsson et al., 2010; Socialstyrelsen, 2013b). 
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Palliativ vård 

“Palliativ” kommer från det latinska ordet “pallium” med betydelsen “mantel” och 

beskriver helhetsbilden av vården som lindrande. I den palliativa vården förekommer 

olika faser, tidig och sen palliativ fas. Under “tidig palliativ fas” ges fortfarande 

medicinsk behandling, i syfte att fördröja sjukdomsutveckling. Denna fas kan därför 

sträcka sig över lång tid, ibland åratal, beroende på diagnos och progress. “Sen 

palliativ fas” är när behandling avslutas och vården inriktas på symtomlindrande 

åtgärder. Där förväntas en överlevnad på veckor eller någon månad (Beck-Friis & 

Strang, 2008, s. 13). De allra sista dagarna och timmarna benämns “palliativ vård i 

livets slut” (Socialstyrelsen, 2013b). Denna litteraturstudie fokuserar på vård i sen 

palliativ fas och i livets slut eftersom det är svårt att avgöra exakt tidsbestämning i 

studier.  

 

Palliativ vård är en mänsklig rättighet (Clark & Wright, 2007). Svensk hälso- och 

sjukvård ska under hela livsspannet vara lika för alla utifrån tillgänglighet och kvalitet 

(Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763). WHO (2014) tydliggör att vården ska 

utgå från en helhetssyn på såväl patient som närstående, där fokus ska ligga på att 

uppnå bästa möjliga livskvalitet. Vuxna och barn i palliativ vård bör inte jämföras då 

det finns skillnader att ta hänsyn till i sätt att kommunicera, sorgehantering samt 

skillnader i etiska och rättsliga perspektiv (Socialstyrelsen, 2013b; WHO, 2014). 

 

Palliativ vård är mest utvecklad i Nordamerika, Europa och Australien (WHO, 2014) 

och år 2011 hade 136 av världens 234 länder utvecklat minst en palliativ vårdinstans. 

Dock finns fortfarande 75 länder som överhuvudtaget inte har någon sådan vård, 

bland annat Grönland och flertalet länder i Afrika (Lynch, Connor & Clark, 2013). Det 

finns ett starkt samband mellan palliativ vård och samhällelig utveckling, vilket kan 

vara en förklaring till varför den palliativa vården utvecklas ojämnt i världen trots ökat 

behov (Clark & Wright, 2007). Det ökade behovet för god palliativ vård gäller för såväl 

patient som närstående (WHO, 2014). 
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I Sverige avlider cirka 90 000 personer varje år och 80 procent av dessa dör en 

förväntad död, relaterat till kronisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2013a). Prognoser visar 

att befolkningsgruppen 65 år och äldre år 2060 kommer att utgöra 16 procent av den 

totala folkmängden och andelen utlandsfödda beräknas uppgå till 22 procent 

(Statistiska Centralbyrån [SCB], 2016). Med en allt äldre befolkning kommer även 

vårdbehovet att stiga i motsvarande grad, eftersom dessa patienter kommer att vara 

multisjuka (Erlingsson et al., 2010; Socialstyrelsen, 2013a).  

 

Intresset för palliativ vård i Sverige har enligt Henoch et al. (2016) ökat kraftigt under 

2000-talet och Socialstyrelsen (2007) visar att det resulterat i 22 avhandlingar under 

seklets 6 första år jämfört med totalt 20 avhandlingar från 1970-1990-talet. Sedan mitten 

av 1990-talet finns palliativ vård i den första prioriteringsgruppen av fyra i Sverige, 

gällande sjukvårdens fördelning av resurser. Den ska främst styras utifrån de etiska 

principerna om människovärde, behov och solidaritet samt kostnadseffektivitet 

(Statens Offentliga utredningar [SOU], 2001:8). Forskningsområden för fortsatt 

utveckling innefattar fler jämförande studier mellan olika vårdformer och analyser av 

stödinsatser till patient och närstående samt av organisationsutveckling. Stor 

samstämmighet uppges råda mellan svensk och internationell forskning gällande 

närståendes situation och behov vid vård i livets slut (Socialstyrelsen, 2007).  

 

Personcentrerad vård  

Konceptet personcentrerad vård betonar vikten av en holistisk människosyn ur 

distriktssköterskans perspektiv och ger därför närstående en viktig roll (Clarke & 

Fawcett, 2016). Personcentrerad vård har utvecklats som en kvalitetsfaktor och innebär 

att patienten via kommunikation ska ges information, bemötas med respekt och 

lyhördhet för specifika behov och önskemål samt vara fullt delaktig i beslut kring sin 

egen vård (Clarke & Fawcett, 2016; Ekman et al., 2011; Socialstyrelsen, 2009). Förutom 

viktiga aspekter gällande patienten belyser Socialstyrelsen (2009) hur viktigt det är 

med praktiskt och känslomässigt stöd till närstående samt betydelsen av närståendes 

engagemang i vården. Distriktssköterskan är den viktigaste länken i vårdkedjan för att 
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implementera, vidmakthålla och utveckla den personcentrerade vården för både 

patient och närstående (Clarke & Fawcett, 2016). 

 

Distriktssköterskans relation till närstående 

För att kunna skapa en god relation till patient och närstående finns några viktiga 

egenskaper som distriktssköterskan bör ha. Dit hör förmågan att förmedla trygghet 

och närvaro, som behövs för att skapa en lugn och god vårdmiljö. Lyhördhet möjliggör 

ett uppmärksammande av patient och närståendes eventuella behov och öppnar för 

kommunikation (Karlsson & Sandén, 2007). Rollen innebär också att vara 

informationsbärare, god kommunikatör samt utbildare, på ett respektfullt, öppet och 

ärligt sätt (Andershed, 2006). Distriktssköterskan förväntas möta människor som sätter 

tilltro till dennes kompetens och expertis (Walshe & Luker, 2010). Detta påpekas också 

i kompetensbeskrivning för distriktssköterska (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 

2008) där ansvarsområdet beskrivs kräva en förmåga att möta människor och 

närstående i komplexa situationer. Oberoende av kulturella och sociala aspekter är 

distriktssköterskans uppgift att vårda, stödja och hjälpa utifrån individens fysiska och 

psykiska behov, vid hälsa och sjukdom (SSF, 2008). Patienters och närståendes 

livskvalitet är beroende av vårdpersonalens förmåga att möta dessa behov, varför 

kontinuerlig utbildning och handledning rekommenderas av Socialstyrelsen (2013b). 

Strukturerad vård och kompetent välutbildad personal har i flertalet studier visat sig 

vara viktiga indikatorer på vårdkvalitet i livet slut (De Roo et al., 2013). Enligt Willman 

(2013, s. 505) finns cirka 100 000 sjuksköterskor i Sverige och av dessa är hälften 

specialistutbildade inom olika områden. Inom distriktssköterskans arbetsområde 

arbetar även grundutbildade sjuksköterskor och sjuksköterskor med annan 

specialistkompetens. Föreliggande studie behandlar forskning från olika delar av 

världen och eftersom författarna inte har kunskap om andra länders utbildningssystem 

kommer titeln sjuksköterska och vårdpersonal att användas genomgående i studiens 

resultat och diskussion. 
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Den palliativa vårdens fyra hörnstenar  

Sedan 2000-talet har den palliativa vården i Sverige utvecklats och förbättrats, men den 

ser olika ut beroende på vilket geografiskt område som berörs och vilka resurser som 

finns tillgängliga (Socialstyrelsen, 2006). Enligt Socialstyrelsen (2013b) är den palliativa 

vården i Sverige uppbyggd på fyra hörnstenar: kommunikation och relation, 

symtomlindring, stöd till närstående samt även samarbete mellan patient, närstående 

och all vårdpersonal. Förutom att dessa hörnstenar känns igen i tidigare nämnda 

aspekter i stycket om personcentrerad vård (Clarke & Fawcett, 2016; Ekman et al., 2011; 

Socialstyrelsen, 2009) framkommer de också som viktiga kvalitetsindikatorer för 

palliativ vård i en litteraturöversikt av De Roo et al. (2013). 

 

Kommunikation och relation belyser främjande av patienters och närståendes 

livskvalitet. Socialstyrelsen (2013b) menar att tydlig och kontinuerlig information till 

patient och närstående möjliggör goda relationer och skapande av trygghet, 

exempelvis genom samtal om sjukdom och prognos (De Roo et al., 2013). Robinson, 

Gott och Ingleton (2014) beskriver i en litteraturöversikt kommunikation som ett 

framträdande tema i 17 av 32 studier. Av dessa 17 visar 14 studier på missnöje från 

närstående angående kommunikation, där klagomål riktas mot otillgänglig 

vårdpersonal och brist på information. Information ska anpassas individuellt, vilket 

innebär att tolk kan behövas för människor med annat modersmål än svenska, samt att 

vårdpersonal är medvetna om och respekterar olika individers syn på exempelvis 

religion, könsroller och integritet (Socialstyrelsen, 2013b). I en litteraturöversikt av 

Henoch et al. (2016) framkommer hur tidigare forskning sett behov av mer studier 

inom palliativ vård med mångkulturella aspekter då en stor del av den svenska 

befolkningen inte har svenska som modersmål. Trots detta hade 40 av 263 svenska 

studier gjorda mellan 2006-2012, helt exkluderat icke svensktalande deltagare i sina 

studier. 

 

Symtomlindring innefattar både fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. 

Viktiga aspekter i denna hörnsten är en stödjande vårdmiljö, fysisk och psykisk 

smärtlindring, individuella behov aktuella här och nu, men också hänsynstagande till 



6 

 

tidigare erfarenheter av vård i livets slut (Socialstyrelsen, 2013b). Patient och 

närstående upplevde kontroll över smärta och andra besvärande symtom som en av de 

viktigaste aspekterna i den palliativa vården (De Roo et al., 2013), men det var också 

denna aspekt de var mest missnöjda med (Robinson et al., 2014).  

 

Stöd till närstående behövs, eftersom palliativ vård och vård i livets slut kan vara 

påfrestande för dem. Behov av stöd kan se olika ut hos olika människor, men bör 

erbjudas under sjukdomstiden och även efter patientens död, i form av emotionellt 

eller praktiskt stöd (De Roo et al., 2013; Socialstyrelsen, 2013b). Holm, Henriksson, 

Carlander, Wengström och Öhlén (2015) menar att närstående behöver stöd i processen 

att bli medvetna om vad palliativ vård innebär, stöd att hantera situationen och 

förbereda sig för tiden efter döden. Dessutom är det viktigt att närstående får delta i 

vården så mycket de själva förmår (Munck et al., 2008). 

 

Samarbete mellan patient, närstående och all vårdpersonal är viktigt. I palliativ vård 

ska ett multiprofessionellt team ingå, bestående av läkare, sjuksköterska, kurator och 

andra kompetenser av betydelse. Detta team har till uppgift att samordna insatser 

tillsammans med patient och närstående i relation till behov och förutsättningar (De 

Roo et al., 2013; Socialstyrelsen, 2013b). Att samarbeta med vårdpersonal och känna 

delaktighet i vård och beslutsfattande anses som en viktig aspekt för närstående, då 

detta ger dem stor tillfredsställelse (Robinson et al., 2014). 

 

Problemformulering 

Vård i livets slut kan vara komplex och ställa höga krav på hälso- och sjukvården. Det 

är därför av stor vikt att distriktssköterskor, som har äldre människor som sin största 

patientgrupp, tillsammans med sjuksköterskor och övrig vårdpersonal har den 

kompetens som krävs för att möta de individuella behov som kan uppstå. Det ligger i 

sakens natur att patienten inte kan rapportera om sina upplevelser av vården den allra 

sista tiden i livet. Ett sätt att belysa frågan kan därför vara att beskriva närståendes 

upplevelser inom såväl hemsjukvård som vid palliativa vårdinrättningar och 
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sjukhusvård. Med kunskap om närståendes situation vid palliativ vård kan vården 

utformas för att bättre överensstämma med närståendes behov. 

Syfte 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva närståendes 

upplevelser av vård i livets slut. 

Metod 

Design 

Denna studie genomfördes som en systematisk litteraturstudie med integrativ ansats. 

En grundläggande faktor vid genomförandet av litteraturstudier är att det finns 

tillräckligt med forskning av god kvalitet att ta del av, eftersom detta är grunden för 

studiens resultat och författarens slutsatser (Forsberg & Wengström, 2016, s. 26; Polit & 

Beck, 2016, s. 88-89). 

 

Inklusionskriterier 

Artiklarna som inkluderades skulle vara vetenskapliga originalartiklar samt vara 

expertgranskade. Artiklarnas språk begränsades till svenska och engelska, fick vara 

maximalt tolv år gamla och skulle belysa närståendes upplevelser av vård i livets slut. 

Närstående skulle vara minst 18 år och de avlidna patienterna skulle vara vuxna från 

medelåldern och äldre. 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som behandlade vård i livets slut på enbart akut- och intensivvårds-

avdelningar samt palliativ vård av barn och yngre vuxna exkluderades. Fallstudier och 

studier av enbart kvantitativ design exkluderades.  

 

Litteratursökning 

Databaser som användes var Cinahl, PubMed, PsycInfo och Academic Search Elite 

(Tabell 1). Fritextsökning användes enbart i Cinahl med sökorden “quality of care”. 
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Booelska sökoperatorn ”AND” och ”OR” användes, vilket enligt Forsberg och 

Wengström (2016, s. 69) ger en mer specifik sökning utifrån syftet. Litteratursökning 

gjordes även manuellt via referenslistor och resulterade i fyra svenska artiklar som 

tillsammans med övriga resultatartiklar presenteras i en översiktstabell (bilaga 1). 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar genomförda 2016-09-14 - 2016-09-16 

Databas Sökord Utfall Urval 1 
Lästa titlar 
och abstract 

Urval 2 
Granskade 
artiklar 

Urval 3 
Använda 
artiklar i 
resultatet 

Cinahl ((MH "palliative care") OR (MH "terminal 
care")  OR (MH "hospice and palliative 
nursing")) AND ((MH "family attitudes") OR 
(MH "professional-family relations") OR (MH 
"family")) AND (MH "quality of health care") 

80 36 10 5 kvalitativa 

 
((MH "palliative care") OR (MH "terminal 
care")  OR (MH "hospice and palliative 
nursing")) AND ((MH "family attitudes") OR 
(MH "professional-family relations") OR (MH 
"family")) AND ( "quality of care") 

44 11 8 1 kvalitativa 
 

PubMed "Professional-Family Relations"[Mesh] AND 
( "Palliative Care"[Mesh] OR "Hospice and 
Palliative Care Nursing"[Mesh] ) AND 
("Nursing Care"[Mesh] OR "Health Care 
Quality, Access, and Evaluation" [Mesh]) 

189 
 
 
 
 

106 
 

24 8 kvalitativa  
 

PsycInfo (SU.EXACT("Terminally Ill") OR 
SU.EXACT("Palliative Care")) AND 
(SU.EXACT("Family") OR 
SU.EXACT("Extended Family") OR 
SU.EXACT("Biological Family")) AND 
SU.EXACT("Quality of Services") 

1 0 0 0 

Academic 
Search Elite 

((DE "TERMINAL care") AND (DE 
"FAMILIES")) AND (DE "MEDICAL care -- 
Quality control") 

19 12 3 2 mixade 

 

Urval 

Efter gemensam litteratursökning lästes vid första urvalet relevanta titlar och abstrakt 

till studien. Dubbletter och artiklar som inte var relevanta för studiens syfte sorterades 

bort. I andra urvalet lästes artiklarna i sin helhet och en kvalitetsbedömning gjordes. 

Majoriteten av valda artiklar var av kvalitativ ansats, men även mixade studier 

inkluderades. Författarna har var för sig och tillsammans kvalitetsgranskat de utvalda 

artiklarna och läst dem upprepade gånger för att få en uppfattning om deras innehåll. 

Gemensamt har författarna därefter diskuterat, jämfört och analyserat om studiernas 

resultat överensstämmer med och kan återspegla föreliggande litteraturstudies syfte. 
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Kvalitetsgranskning 

Artiklarna granskades utifrån kvalitativa och kvantitativa bedömningsmallar enligt 

Forsberg och Wengström (2016, s. 199-207). Huvudområden som berörs i dessa mallar 

är syfte, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, intervention, mätmetod, 

dataanalys och utvärdering. Totalt 30 frågor besvarades för artiklar med kvalitativ 

design, respektive 25 frågor för artiklar med kvantitativ design och tilldelades 0 eller 1 

poäng, där en artikel totalt kunde få 25 respektive 30 poäng (Tabell 2). Endast artiklar 

som var av medel och hög kvalitet inkluderades i studien. Dessa artiklar genomgick 

även en extra kvalitetskontroll i Ulrichsweb som är en databas som publicerar 

expertgranskade studier (http://ulrichsweb.serialssolutions.com).  

 

Tabell 2. Översikt av poängsättning vid kvalitetsbedömning av artiklar 

Låg kvalitet Medel kvalitet Hög kvalitet 

< 60 % 
 
0-18 poäng/0-15 poäng 

> 70 % 
 
19-24 poäng/16-19 poäng 

> 80 % 
 
25-30 poäng/20-25 poäng 

 

Analys 

Ett induktivt tillvägagångssätt har använts i analysen, vilket enligt Forsberg och 

Wengström (2016, s. 117, 137) har till syfte att beskriva fenomen, upplevelser och 

egenskaper, men även att försöka förstå och återberätta dessa. För att ge en tydlig 

överblick av artiklarnas innehåll sammanställdes varje enskild artikels huvudresultat i 

ett eget dokument. Därefter jämfördes artiklarnas resultat med varandra, 

gemensamma nämnare och skillnader identifierades. Kategorier och subkategorier har 

varierat under analysarbetet gång för att säkerställa analysens reliabilitet. Analysen 

resulterade slutligen i fyra kategorier (Figur 1). 

 

Etiska överväganden 

Vid genomförandet av en systematisk litteraturstudie finns det enligt Forsberg och 

Wengström (2016, s. 59) och Polit och Beck (2016, s. 137-138) vissa etiska regler och 

aspekter att ta hänsyn till, såsom respekt för integritet och samtycke. De artiklar som 

http://ulrichsweb.serialssolutions.com/
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inkluderades i denna studie var alla godkända av en etisk kommitté, alternativt hade 

noggranna etiska överväganden gjorts. Författarna till denna studie har tagit hänsyn 

till viss förförståelse utifrån egna tidigare erfarenheter samt vid inläsning av ämnet och 

därför medvetet strävat efter ett objektivt synsätt. Samtliga artiklars resultat har 

presenterats trots att vissa studiers resultat varit motsägelsefulla samt eventuellt inte 

stöder författarnas egna åsikter. 

Resultat 

Resultatet presenteras i fyra kategorier (Figur 1) och baseras på 20 vetenskapliga 

originalartiklar. Studierna var gjorda i Kanada (n=6), Sverige (n=4), USA (n=3), England 

(n=2), Norge (n=2), Japan (n=2) och Kina (n=1). 

 

 

Figur 1. Presentation av resultatets kategorier 

 

Kommunikation och bemötande 

Information och kommunikation framkom som viktigt i många studiers resultat. Rak, 

förståelig, muntlig och ibland även skriftlig information om patientens aktuella status 

och vad närstående hade att förvänta sig närmaste tiden efterfrågades (Appelin, 

Brobäck & Berterö, 2005; Caron, Griffith & Arcand, 2005; Funk et al., 2012; Gallagher & 

Krawczyk, 2013; Holdsworth, 2015; Jackson et al., 2012; Kaarbø, 2011; Linderholm & 

Friedrichsen, 2010; Mehta, Cohen, Carnevale, Ezer & Ducharme, 2010; Milberg, 

Wåhlberg, Jakobsson, Olsson & Friedrichsen, 2012; Mossin & Landmark, 2011; Namba 

et al., 2007; Riggs, Woodby, Burgio, Amos Bailey & Williams, 2014; Seccareccia et al., 

2015; Shiozaki et al., 2005). “The more I know, the easier I can adjust to what I know” 

(Mossin & Landmark, 2011, s. 385).  Gallagher och Krawzcyk (2013) uppgav att nästan 

50 procent av de närstående (n=90) inte fick upplysningar på det sättet. “ … when we 

Kommunikation och bemötande Fysisk vård och emotionellt omhändertagande

Att få stöd före och efter döden Att få vara delaktig

Kategorier
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needed the most information, there was none available … ” (Mehta et al., 2010, s. 189). I 

en studie framkom att all involverad vårdpersonal skulle vara välinformerad så att 

patient och närstående fick samma besked kring sjukdom och vårdplaner (Jackson et 

al., 2012). Information behövdes inte bara kring sjukdom och status utan även kring 

hur hälso-och sjukvården var organiserad (Andersson, Ekwall, Hallberg & Edberg, 

2010) och därmed även vilka resurser som fanns tillgängliga för patient och närstående 

utan att de behövde efterfråga det (Appelin et al., 2005).  

 

Kaarbø (2011) uppgav att 30 procent av de närstående (n=50) var missnöjda med 

mängden information och hur den förmedlades. Cirka 10 procent av närstående 

påpekade att de inte fått information i god tid vid försämring av patientens tillstånd, 

vilket lett till att de inte kunnat närvara vid patientens död (Kaarbø, 2011). Genom 

förberedelse kunde oro och missnöje minskas (Holdsworth, 2015; Jackson et al., 2012; 

Namba et al., 2007), exempelvis med information om hur andningsmönster förändras 

de sista timmarna (Andersson et al., 2010; Kaarbø, 2011).  Närstående ville veta, även 

om det var dystra besked (Jackson et al., 2012; Mossin & Landmark, 2011; Namba et al., 

2007). “It was hard at that time, but I appreciated being informed” (Namba et al., 2007, 

s. 591). Att få information vid lämplig tidpunkt gjorde det enklare att ta emot och förstå 

informationen (Milberg et al., 2012; Namba et al., 2007).  

 

Att våga kommunicera om döden var en viktig aspekt vid vård i livets slut för 

närstående, då det var viktigt att förberedas inför den (Gallagher & Krawczyk, 2013; 

Jackson et al., 2012; Seccareccia et al., 2015; Totman, Pistrang, Smith, Hennessy & 

Martin, 2015). Enligt Totman et al. (2015) valde närstående att inte prata om döden för 

att minska patientens lidande. Närstående upplevde döden på flera plan med olika 

nivåer av insikt. De kunde realistiskt se att döden var nära medan de känslomässigt 

var totalt oförberedda. Både vårdpersonal och närstående signalerade ibland ett 

avståndstagande till döden med språket och omtalade den i indirekta fraser: “He is 

never coming out of here” (Stajduhar et al., 2011, s. 264). Erfarenheten av vård i livets 

slut fick närstående att reflektera över sin egen dödlighet och de upplevde därmed 

ödmjukhet inför livet (Andersson et al., 2010; Totman et al., 2015). En del närstående 
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ville att det skulle respekteras av vårdpersonal att inte ta upp diskussionen om döden, 

eftersom det helt enkelt sågs som opassande (Seccareccia et al., 2015).  

 

Det var viktigt att vårdpersonal visade empati och vänligt bemötande mot patient och 

närstående, då detta skapade trygghet (Andersson et al., 2010; Caron et al., 2005; Funk 

et al., 2012; Holdsworth, 2015; Jackson et al., 2012; Linderholm & Friedrichsen, 2010; 

Munn & Zimmerman, 2006; Shiozaki et al., 2005). Bemötandet hade betydelse både 

genom tal och kroppsspråk (Holdsworth, 2015; Kaarbø, 2011; Munn & Zimmerman, 

2006; Stajduhar et al., 2011) och närstående betonade vikten av att vårdpersonal 

förmedlade tillgänglighet för patient och närstående (Linderholm & Friedrichsen, 2010; 

Milberg et al., 2012). “They have so many different people to visit… it’s impossible for 

them to keep their time schedule with everyone... but for us it’s important… they say 

that my wife won’t live so much longer, so I would like to have that sense of security 

until the end comes [cries]” (Milberg et al., 2012, s. 889). Att läkare under sina besök 

tog sig god tid för patienten uppskattades mycket av närstående (Holdsworth, 2015). 

Närstående menade att relationsskapande mellan dem, patient och vårdpersonal 

kräver kontinuitet i vårdkontakterna (Milberg et al., 2012). Närvaro och lyhördhet var 

egenskaper hos vårdpersonalen som främjade tillit, att närståendes åsikter togs i 

beaktande (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Milberg et al., 2012). En öppen och ärlig 

relation var en förutsättning för att kunna ge avlastning och stöd i vardagen som 

rapporterades innebära ett stort ansvar, känsla av isolering och ensamhet (Linderholm 

& Friedrichsen, 2010; Totman et al., 2015). “... but as she got worse, I found it really 

difficult actually, and I felt really isolated” (Totman et al., 2015, s. 501).  

 

Närstående ville upprätthålla en relation till och känna sig trygga med vårdpersonal, få 

känslan att de brydde sig och vara säkra på att patienten togs väl om hand (Andersson 

et al., 2010; Caron et al., 2005; Jackson et al., 2012; Linderholm & Friedrichsen, 2010; 

Seccareccia et al., 2015; Shiozaki et al., 2005; Mehta et al., 2010; Namba et al., 2007). 

Närstående i studien av Andersson et al. (2010) upplevde att de fick bättre bemötande 

från vårdpersonal om de inte ställde några krav utan bara förmedlade tacksamhet. 

Närstående uppgav vikten av att behålla de inbördes rollerna till patienten och en 
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normal vardag så länge det var möjligt trots stora förändringar i livssituationen 

(Appelin et al., 2005; Holdsworth, 2015; Milberg et al., 2012; Namba et al., 2007; Totman 

et al., 2010). “The hospice … enabled me to become [patient´s] partner again as 

opposed to his carer ...” (Holdsworth, 2015, s. 837). Patientens förändring från 

självständig till beroende och hjälplös var svår att bevittna för närstående (Linderholm 

& Friedrichsen, 2010). 

 

Många närstående beskrev vårdarbetet och ansvaret som förenande och att relationen 

till patienten hade fördjupats (Andersson et al., 2010; Linderholm & Friedrichsen, 2010; 

Mossin & Landmark, 2011; Totman et al., 2015), “ … It was just like, we haven´t been 

like that together for so many years, we were just really close” (Totman, 2015, s. 503). 

Genom en god relation kunde bra gemensamma beslut tas i samförstånd utan att 

framkalla skuldkänslor när vårdpersonal eller närstående var av olika åsikter (Appelin 

et al., 2005; Caron et al., 2005; Linderholm & Friedrichsen, 2010). Ibland fanns en rädsla 

att lämna hemmet eller att ifrågasätta vårdpersonal då närstående var rädd att vården 

för patienten skulle påverkas negativt (Andersson et al., 2010; Gallagher & Krawczyk, 

2013; Jackson et al., 2012). Att förståelse visades för närståendes tidigare positiva och 

negativa vårderfarenheter framstod också som viktigt, då detta kunde påverka 

upplevelsen av det aktuella vårdtillfället (Funk et al., 2012). 

 

Fysisk vård och emotionellt omhändertagande 

Att vårda någon i hemmet kunde inskränka starkt på frihetskänslan genom att hemmet 

förändrades från privat sfär till en vårdavdelning (Appelin et al., 2005). På sjukhus var 

patientrummet och besökstider, samt möjligheten att få vara ostörd med patienten den 

sista tiden viktiga aspekter för närstående (Funk et al., 2012; Holdsworth, 2015; Jackson 

et al., 2012; Kaarbø, 2011; Riggs et al., 2014; Shiozaki et al., 2005) …. “I think I might 

have been angry if I hadn’t got to spend some private time with him …. (Riggs et al., 

2014, s. 645). Trots att de flesta närstående (n=50) i studien av Kaarbø (2011) var nöjda 

med vården i livets slut visade cirka fem procent missnöje just på grund av att 

patientrummet var delat. Vetskapen om att den fysiska vården sköttes om, exempelvis 

munvård, rakning, klädbyte och bekväm liggposition var viktig för närstående 
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(Jackson et al., 2012; Munn & Zimmerman, 2006). Viktigt var också att patienten 

behandlas med värdighet, som någons familjemedlem (Andersson et al., 2010; Jackson 

et al., 2012; Munn & Zimmerman, 2006; Riggs et al., 2014; Shiozaki et al., 2005; 

Stajduhar et al., 2011). Enligt närstående (n=90) i studien av Gallagher och Krawczyk 

(2013) var dock 25 procent missnöjda utifrån denna aspekt. 

 

Att vårdpersonal var kompetent och hade erfarenhet av symtomlindring i livets slut 

var viktigt för närstående (Appelin et al., 2005; Gallagher & Krawczyk, 2013; Jackson et 

al., 2012; Milberg et al., 2012; Munn & Zimmerman, 2006). Vid otillfredsställande 

symtomlindring uppgav närstående en känsla av att familjen övergivits av sjukvården 

(Andersson et al., 2010) och det skapade otrygghet hos såväl patient som närstående 

(Milberg et al., 2012). Närstående upplevde ofta att patienter fick för lite smärtlindring, 

men ibland även för mycket och patienten uppgavs lida av besvärande symtom 

(Gallagher & Krawczyk, 2013). I studien av Kaarbø (2011) upplevde 30 procent av de 

närstående (n=50) att patienten de tre sista dygnen i livet hade besvär med smärta, 

andning och muntorrhet. Närståendes misstankar att patienten inte alltid var ärlig i sin 

symtomskattning ledde till en strategi att tolka icke-verbala tecken på obehag, “To 

listen to his body expression is the most important” (Mehta et al., 2010, s. 189). 

Närståendes uppfattning om “en god död” var att dö lugnt och stilla i sömnen, utan 

smärtor eller annat lidande och omgiven av sin familj (Wong & Chan, 2007). ”One has 

to think that she was a great age and the end was calm and peaceful, and the 

alternative would probably have been that she would have continued to decline” 

(Andersson et al., 2010, s.20). 

 

Det var av stor vikt för närstående att veta att patienten inte hade psykiskt lidande 

(Holdsworth, 2015; Jackson et al., 2012; Milberg et al., 2012), samt att de fick lära sig att 

uppmärksamma tecken på sådant (Shiozaki et al., 2005). Närvaro vid dödsögonblicket 

ansågs vara mycket viktigt, att avsluta, uppfylla någons sista önskan och se med egna 

ögon att allt blev bra till slut (Andersson et al., 2010; Jackson et al., 2012; Mossin & 

Landmark, 2011; Wong & Chan, 2007). Många beskrev en tacksamhet över att ha fått 

vara närvarande vid livets slut, vilket gjorde den totala vårdupplevelsen positiv 
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(Linderholm & Friedrichsen, 2010; Mossin & Landmark, 2011; Totman et al., 2015), “I 

wouldn’t hesitate to care, for example, for my mother or husband if they became 

seriously ill and that is their wish. Not when you have such support from the team… 

No, I wouldn’t hesitate, I would do it all again” (Linderholm & Friedrichsen, 2010, s. 

33). 

 

Det var viktigt att vårdpersonal visade hänsyn och förståelse för patienters och 

närståendes olika bakgrund och individuella behov (Caron et al., 2005; Funk et al., 

2012; Gallagher & Krawczyk, 2013; Holdsworth, 2015; Jackson et al., 2012; Linderholm 

& Friedrichsen, 2010; Shiozaki et al., 2005). Detta kunde handla om kulturella och 

religiösa aspekter som gjorde att det spelade roll om vårdpersonal eller sänggranne var 

manlig eller kvinnlig, “... because she is a lady she should be looked after by another 

lady; this especially important because of the cultural difference due to her age, 

specifically around bathing and dressing. She wasn’t comfortable with the male 

nurses” (Gallagher & Krawczyk, 2013, s. 4). Det kunde också handla om att det visades 

respekt och acceptans för att patientens partner var av samma kön (Gallagher & 

Krawczyk, 2013). 

 

I Kina uppgavs mat och gemensamma måltider vara ett kulturellt viktigt uttryck för 

omsorg och närstående där önskade därför information och stöd från vårdpersonal så 

att de kunde laga bästa tänkbara måltid till patienten (Wong & Chan, 2007). Vetskapen 

att man handlade rätt ur ett religiöst perspektiv gav närstående lugn och trygghet i 

vårdrollen (Totman et al., 2015). Närstående ville att det skulle respekteras att vissa av 

dem ville fortsätta känna hopp för patientens överlevnad, trots att det kunde vara 

orealistiskt (Shiozaki et al., 2005; Totman et al., 2015). 

 

Att få stöd före och efter döden 

När omvårdnad och symtomlindring fungerade väl upplevdes det som ett indirekt 

stöd till närstående (Appelin et al., 2005; Jackson et al., 2012; Mossin & Landmark, 

2011). Närstående uppskattade när vårdpersonal tog sig tid till att lyssna, även om inga 

svar kunde ges (Seccareccia et al., 2015; Totman et al., 2015). Uppmärksamhet, beröm 
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och ord av uppmuntran gjorde närståendes vardag lite lättare att hantera (Andersson 

et al., 2010; Mossin & Landmark, 2011; Namba et al., 2007; Wong & Chan, 2007). “... just 

a few words would have been enough” (Shiozaki et al., 2005, s. 322).  Att känna hopp 

trots att döden närmade sig uppgavs vara viktigt för närstående och det kunde handla 

om att få stanna kvar hemma till slutet med fungerande omvårdnad och 

symtomlindring (Milberg et al., 2012).  

 

När närstående hade det övergripande vårdansvaret i hemmet skapade det ett krav på 

att de ständigt skulle vara beredda, liksom känslor av oro, otillräcklighet, isolering och 

ensamhet (Andersson et al., 2010; Appelin et al., 2005; Linderholm & Friedrichsen, 

2010; Totman et al., 2015). Ansvarsfördelning sågs som en viktig aspekt i Linderholm 

och Friedrichsens studie (2010) och närstående upplevde en väl fungerande palliativ 

vård när möjlighet fanns att överlämna delar av ansvaret till sjuksköterskan (Milberg et 

al., 2012). Delat ansvar och beslutsfattande mellan flera närstående uppgavs också lätta 

på den enskildes känsla av ansvar och börda (Andersson et al., 2010; Totman et al., 

2015). Vårdorganisationen, med rutiner och vårdpersonal för aktuella arbetsuppgifter 

utifrån arbetsbelastning hade betydelse för vården i livets slut (Andersson et al., 2010; 

Jackson et al., 2012; Mossin & Landmark, 2011; Munn & Zimmerman, 2006; Stajduhar 

et al., 2011).  

 

Närstående uppskattade att vårdpersonal erbjöd stöd även sedan döden inträffat. 

Livssituationen att vara närstående till en döende person, ta hand om familjen och 

samtidigt arbeta, var krävande och resulterade ofta i att personen var tvungen att 

sjukskriva sig efter att den äldre personen avlidit (Andersson et al., 2010). Problem 

med depression, aptit samt koncentrations- och sömnsvårigheter uppgavs vanligt 

förekommande hos närstående (Linderholm & Friedrichsen, 2010). Exempel på stöd 

kunde vara att erbjuda samtalsstöd eller begravningshjälp (Gallagher & Krawczyk, 

2013; Riggs et al., 2014; Shiozaki et al., 2005). I studien av Gallagher och Krawczyk 

(2013) var 30 procent av de närstående (n=90) missnöjda med det känslomässiga stödet 

från vårdpersonalen. Information om förfaranden efter en persons död gavs som 

exempel på önskvärt stöd (Holdsworth, 2015) och det framkom även starka önskemål 
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om uppföljningssamtal från vårdpersonal tiden efter bortgång (Funk et al., 2012; 

Gallagher & Krawczyk, 2013; Holdsworth, 2015; Shiozaki et al., 2005). “The aftercare 

after it´s happened, the nurses came back to see me. That was wonderful .… ” 

(Holdsworth, 2015, s. 839). 

 

Att få vara delaktig 

Närståendes önskemål att vara delaktiga på sina egna villkor framkom tydligt i 

studierna. Det var viktigt att få möjlighet att komma med egna åsikter, bli lyssnad på 

och uppmuntrad till att vara delaktig i vården (Andersson et al., 2010; Caron et al., 

2005; Milberg et al., 2012; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Seccareccia et al., 2015; 

Shiozaki et al., 2005). En del närstående ville dock inte delta i den praktiska vården 

alternativt kände de sig inte trygga med att utföra vissa vårdhandlingar (Funk et al., 

2012; Linderholm & Friedrichsen, 2010), men ville ändå fortsätta vara närvarande, 

vilket behöver respekteras och tillåtas från vårdpersonalens sida (Mossin & Landmark, 

2011; Munn & Zimmerman, 2006; Namba et al., 2007; Wong & Chan, 2006). Möjlighet 

till delaktighet tillsammans med olika professioner uppgavs vara ett sätt att skapa och 

känna meningsfullhet i det ofta krävande arbetet att vårda sin kära (Andersson et al., 

2010; Milberg et al., 2012; Totman et al., 2015; Wong & Chan, 2007). Närstående kunde 

känna sig osäkra på hur man bäst utför praktiska vårduppgifter och hade gärna tagit 

emot instruktioner från vårdpersonal (Milberg et al., 2012; Wong & Chan, 2007). “I 

would have liked the nurse to teach me how to take care of his oral hygiene… turn him 

in bed… do exercises etc” (Wong & Chan, 2007, s. 2361). Vårdandet sågs av närstående 

som ett sätt att kunna återgälda något till den sjuke (Andersson et al., 2010; Appelin et 

al., 2005; Totman et al., 2015).  “ .... it´s my turn to help you and look after you and 

support you” (Totman et al., 2015, s. 503). Närstående hade även upplevt kritiska 

kommentarer från vårdpersonal när de bett om hjälp, “ …. `You should have phoned 

us earlier´….” vilket orsakade stort psykiskt lidande när patienten försämrades, 

“which I practically fell on the floor with … I felt terrible” (Holdsworth, 2015, s. 838). 

Närstående kunde uppleva att deras vårdinsatser varken räknades eller uppskattades 

av vårdpersonal, vilket ledde till att de kände sig utnyttjade och osynliga (Linderholm 

& Friedrichsen, 2010). 
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Diskussion  

Metoddiskussion 

Enligt Forsberg och Wengström (2016, s. 17) publiceras idag en stor mängd 

vetenskapliga artiklar vilket gör det svårt för den enskilde att vara insatt i all ny 

forskning, varför behovet av systematiska sammanställningar är stort. Majoriteten av 

de valda resultatartiklarna till denna litteraturstudie var av kvalitativ ansats eftersom 

dessa beskriver upplevelser. För att styrka studiens fynd valde författarna att inkludera 

även mixade studier som undersöker förutbestämda hypoteser, vilket kan vara till en 

fördel eftersom fenomenet ses ur olika perspektiv (Forsberg & Wengström 2016, s. 51). 

Detta kallas även enligt Whittemore och Knafl (2005) för integrativ metod, vilket ger 

författarna möjlighet till ökad helhetsförståelse då alla forskningsmetoder kan 

inkluderas. Författarna ser det som en styrka att individuell och gemensam 

litteratursökning och granskning av artiklarna stegvis har genomförts för att uppnå 

samstämmig tolkning av innehåll och för utförandet av resultatets kategorier. Detta 

styrks också av Polit och Beck (2016, s. 533, 566) som menar att risken för partiska 

beslut och gemensamma tolkningar minskar när forskarna även individuellt samlar in 

och analyserar data. 

 

Artiklarna har sökts i Cinahl, PubMed, Psycinfo och Academic Search Elite. Dessa fyra 

databaser täcker områden som omvårdnad och medicinsk vetenskap (Forsberg & 

Wengström, 2016, s. 65-67). Patient och närstående talar inte om upplevelser av “god 

omvårdnad” eller “vård av kvalitet” som vårdpersonal och forskare gör. Av denna 

anledning benämns i denna litteraturstudies titel och syfte enbart ordet “vård”, medan 

författarna i sökningar har valt att inkludera olika sammansättningar av ordet 

“quality” för att inte gå miste om artiklar som berör studiens syfte. Fyra artiklar som 

påträffades under sökning kunde inte tas fram i full text via Mittuniversitetets 

bibliotek varför författarna valde att beställa dessa från andra bibliotek mot en mindre 

kostnad, för att på så sätt inte utelämna eventuell relevant forskning. Det har vid några 

tillfällen mottagits hjälp från bibliotekarie för att säkerställa att litteratursökningen 

blivit korrekt utförd.  
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Språket i de valda artiklarna begränsades, eftersom författarna inte behärskade andra 

språk än svenska och engelska, vilket kan ha lett till att viss forskning med relevanta 

fynd utelämnats. Författarna har även varit medvetna om risken för feltolkning 

relaterat till det engelska språket. Enligt Polit och Beck (2016, s. 91) bör forskning vara 

färsk, vilket författarna anser vara en individuell tolkning utifrån syfte och 

frågeställning. Föreliggande studies resultatartiklar var publicerade mellan 2004-2016. 

För att detta inte ska ses som en brist består bakgrunden av reviewartiklar som belyser 

studier mellan 1990-2006. Med denna överlappning från bakgrund till resultat innebär 

det att författarna har belyst forskning under en tidsperiod av totalt 26 år.  

 

De deltagande närstående i resultatets artiklar skulle vara vuxna, vilket beroende på 

databas innebar över 18 eller 19 år. De avlidna patienterna skulle vara från 

medelåldern och äldre. Med fokus på enbart äldre föreligger en viss svaghet i studien, 

men författarna menar att det kan röra sig om en helt annan känslomässig aspekt när 

det gäller förlust av ett barn eller barn som närstående. Detta styrks av Socialstyrelsen 

(2013b) som belyser att palliativ vård för barn och vuxna bör skiljas åt, då forskning 

visat att sorgen är mer intensiv, komplicerad och varar längre hos närstående till ett 

barn i livets slut. Begränsningen var också ett sätt att närmare studera den största 

patientgrupp, äldre personer, som distriktssköterskan möter i sitt arbete med vård i 

livets slut. Artiklar som behandlade vård i livets slut på enbart på akut- och 

intensivvårdsavdelning exkluderades relaterat till att dessa dödsfall troligen inte är 

förväntade och närstående inte är förberedda eller införstådda. Fallstudierna som 

exkluderades efter sökning var singelstudier. Fallstudier gör det enligt Polit och Beck 

(2016, s. 504) svårt att överföra resultatet till en större grupp och en bred frågeställning 

kräver troligen fler informanter innan datamättnad nås. 

 

Resultatets studier var gjorda i Europa, Asien och Nordamerika, vilket gav 

föreliggande studie en bredd av kulturskillnader. Forskning från övriga delar av 

världen hade varit önskvärd då människor dör världen över och inte bara i länder med 

god ekonomi. Författarna har under studiens gång haft tankar på att göra en empirisk 
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studie utifrån ett mångkulturellt perspektiv om vård i livets slut, då stort behov finns 

enligt både Henoch et al. (2016) och Socialstyrelsen (2013b). 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att närstående hade ett stort behov av kommunikation, information 

och även ett respektfullt bemötande. Närstående i resultatet uttryckte också ett behov 

av att känna trygghet i att den fysiska och emotionella vården av patienten utfördes 

med värdighet samt att symtomlindring fungerade väl. Att erbjudas stöd före och efter 

döden var viktiga aspekter för närstående, för att de skulle mäkta med den svåra 

situation de befann sig i och kunna gå vidare efter att döden inträffat. Slutligen 

framkommeri resultatet, ett önskemål från närstående att ges möjlighet till att vara 

delaktiga i både vård och beslutstagande kring patienten. Resultatet i denna 

litteraturstudie stämmer väl överens med de fyra hörnstenar som den palliativa vården 

är uppbyggd på (Socialstyrelsen, 2013b), varför resultatet kommer att diskuteras u 

relation till dessa.  

 

Kommunikation och relation  

Resultatet visade behov av förbättrat samspel mellan vårdpersonal, patient och 

närstående. Skapandet av en trygg och tillitsfull vårdmiljö för att möjliggöra ett gott 

samspel hör till sjuksköterskans ansvarsområde (SSF, 2008). Forskning visar att sådan 

kompetens utvecklas i det dagliga arbetet utifrån nya situationer och en förutsättning 

är ett icke-dömande och tolerant bemötande från sjuksköterskan (Arnaert & 

Wainwright, 2009; Chang, Bidewell, Hancock, Johnsson & Easterbrook, 2012; Mok, Lee 

& Wong, 2002). Sjuksköterskor med lång erfarenhet av palliativ vård uppger att 

interaktionen och utbytet är de viktigaste faktorerna i den palliativa vården (Arnaert & 

Wainwright, 2009). 

 

Socialstyrelsen (2013b) och De Roo et al. (2013) beskriver att god kommunikation 

kräver att närstående får anpassad information samt är införstådda med patientens 

hälsotillstånd, vård och behandling. Brytpunktssamtalet, som inleder den palliativa 

fasen med läkargenomgång av sjukdomshistoria och gemensam planering av den 
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framtida vården är ett sätt att säkerställa detta och samtalet ska kunna upprepas vid 

behov (Socialstyrelsen, 2013b). Ärlig information framstår som den viktigaste aspekten 

vid vård i livets slut för närstående i en review av Virdun, Luckett, Davidson och 

Phillips (2015), vilket också föreliggande studies resultat visar. Ågård och Harder 

(2007) menar att sådan information ger närstående möjlighet till anpassning och 

förberedelse inför ett nytt liv. I föreliggande litteraturstudies resultat framkom att 

närstående ofta upplevde mängden information som otillräcklig eller obefintlig. En 

anledning kan enligt författarna vara att närstående under stark press inte varit 

mottagliga. God timing från vårdpersonalens sida är därför av stor vikt för att 

känslomässigt svår information ska kunna tas emot och förstås. 

 

Det framstod som viktigt för närstående att kunna prata om döden, men resultatet 

visade att både närstående och vårdpersonal ibland tog avstånd från samtalsämnet. 

Erfarenhet av att ha hanterat döende människor samt den personliga inställningen att 

döden är intimt kopplad till livscykeln hjälper sjuksköterskan att arbeta professionellt 

(Arnaert & Wainwright, 2009; Mok et al., 2002). Detta stöds av Peters et al. (2013) som 

belyser att vården kan påverkas negativt om sjuksköterskan har en egen rädsla för 

döden. Mok et al. (2002) menar att oerfarna sjuksköterskor fokuserar för mycket på 

fysiska symptom utifrån den egna otryggheten att prata om svåra ämnen och att 

strukturerade erfarenhetsutbyten mellan vårdpersonal kan vara ett sätt att utveckla 

den palliativa vården och förebygga psykiskt och emotionellt lidande. Relations-

skapande som grund för god kommunikation kräver tillgänglighet och kontinuitet 

inom vårdteamet, vilket poängteras av Socialstyrelsen (2013b) då det är en av 

grundstenarna till den palliativa vården och en viktig del av en personcentrerad vård 

(Clarke & Fawcett, 2016; Ekman et al., 2011; Socialstyrelsen, 2009). 

 

Stöd till närstående 

Resultatet visade hur viktigt det var att stöd fanns tillgängligt för närstående, både före 

och efter döden i form av praktiskt och emotionellt stöd, vilket också påpekas viktigt i 

en personcentrerad vård enligt Socialstyrelsen (2009). Tidigare forskning av Holm et al. 

(2015) belyser att det är en svår process för närstående att bli medvetna om och 
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anpassa sig till sin situation och samtidigt orka förbereda sig för framtiden. Det 

framkom också i föreliggande studie att stöd förmedlades och uppfattades på skilda 

sätt av olika individer. Behovet växlade utifrån närståendes förmågor, möjligheter och 

situation. Stöd förmedlades även från andra än vårdpersonal, som övrig familj och 

vänner, vilket även Erlingsson, Magnusson och Hansson (2010) påpekar. Författarna 

anser att närstående bör erbjudas avlastning för att hjälpa dem att upprätthålla sina 

sociala kontakter och ge dem tillgång till detta stöd. Socialstyrelsen (2013b) belyser att 

behovet av stöd är individuellt och bör erbjudas till alla oavsett situation, vilket 

författarna håller med om, då olika människor kan ha svårt att uttrycka känslor och 

behov. Närstående uppskattar en kontakt efter patientens död och Chang et al. (2012) 

beskriver ur sjuksköterskans perspektiv, ett bra efterlevandesamtal som 

sjukdomsförebyggande för närstående och som ett naturligt avslut. Författarna till 

föreliggande studie ser detta som en viktig hälsofrämjande uppgift för sjuksköterskan, 

eftersom närstående som vårdar en allvarligt sjuk person löper en ökad risk för egen 

ohälsa. Att förutse och förebygga svårförståeliga situationer eller obehagliga 

upplevelser är därför en process som sjuksköterskan bör arbeta målmedvetet med 

under hela den palliativa fasen. 

 

Symtomlindring  

Vetskapen att patienterna blir väl omhändertagna både på ett fysiskt och emotionellt 

sätt är en viktig aspekt för närstående i både svensk och internationell forskning (De 

Roo et al., 2013; Socialstyrelsen, 2013b) och också för närstående i denna studies 

resultat. Även Virdun et al. (2015) beskriver symtomlindring som viktig på såväl det 

fysiska, psykiska som existentiella planet. Patienter i livets slut belyste känslan av att 

vara en börda för sina närstående, att inte på något sätt kunna återgälda all den hjälp 

de får (Chochinov et al., 2007; McPherson, Wilson & Murray, 2007). Denna känsla finns 

såväl på det fysiska som sociala och emotionella planet. Av hänsyn till närstående 

försöker patienter ibland dölja och bortse från egna behov för att minska pressen på 

närstående (McPherson et al., 2007). Författarna belyser vikten av att sjuksköterskan 

och övrig vårdpersonal är medvetna om att denna företeelse kan uppstå.  
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Miljön runt och tillsammans med patienten var en viktig aspekt för närstående i 

föreliggande litteraturstudies resultat. I en review av Brereton et al. (2012) påpekas 

vikten av att patienten erbjuds enkelsal för att respektera integritet och möjliggöra 

enskildhet för närstående och patient den sista tiden. En lugn, ren och trivsam 

hemliknande miljö önskas även om sista tiden tillbringas på sjukhus. I resultatet 

framkom även mat och måltider som viktiga aspekter för närstående. Detta styrks av 

Socialstyrelsen (2011) som menar att mat i livets slut inte är menat att tillgodose ett 

fysiskt näringsbehov utan är ett socialt och kulturellt behov. Författarna ser hur 

samhället är i ständig förändring och resultatet visar att individuella behov innebär 

olika saker för olika människor. Med detta följer vikten av att sjuksköterskan lägger 

lika stort fokus på alla delar i begreppet “individuella behov”. Närstående uppger tre 

faktorer som motverkar likvärdig symtomlindring för såväl fysiska, psykiska som 

emotionella besvär: vårdpersonals brist på helhetssyn, deras egna rädslor och tidsbrist 

(Melin-Johansson, Henoch, Strand & Browall, 2012). Det framkommer i resultatet att 

närstående hade önskemål att kulturella och religiösa aspekter skulle få ta plats och 

tillåtas samverka i den palliativa vården, vilket också har framkommit tydligt i flera 

andra studier (De Roo et al., 2013) och även via en av hörnstenarna för palliativ vård 

(Socialstyrelsen, 2013b). Författarna till litteraturstudien menar att sådana önskemål 

sannolikt kommer att öka i antal utifrån en pågående förändring i sammansättningen 

av vårt lands befolkning. 

 

Samarbete 

Studiens resultat visade att närstående har behov av delaktighet i patientens vård. 

Arnaert och Wainwright (2009) menar att sjuksköterskan har stor hjälp av närstående i 

teamet. Närståendes roll är minst lika viktig som vårdpersonalens och de bör 

behandlas som fullvärdiga medlemmar i vårdteamet för att uppnå bästa möjliga vård 

för patienten. Närstående bör också ges goda förutsättningar för ett sunt sorgeförlopp 

efter patientens död. Författarna av litteraturstudien anser att sjuksköterskan har en 

nyckelroll i att leda och samordna vård i livets slut tillsammans med närstående och 

andra professioner, vilket också belyses som viktiga delar i den palliativa och 

personcentrerade vården (Socialstyrelsen, 2009; Socialstyrelsen, 2013b). Howell et al. 
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(2014) belyser den breda kunskap sjuksköterskan behöver ha med så många 

kompetensområden, inte minst inom den palliativa vården. Sjuksköterskan har som 

uppgift att uppmärksamma behov och skapa trygghet för patient och närstående 

(Milberg, 2012, s. 144-151). I en review av Virdun et al. (2015) påpekas hur viktigt det är 

att vårdpersonal gör sig tillgänglig och att närstående via gemensamma möten med 

olika professioner kan få känna delaktighet i vården och att deras åsikt är av betydelse. 

Möten mellan vårdpersonal och närstående har visat sig vara en viktig kvalitetsfaktor 

för vård i livet slut (De Roo et al., 2013).  

 

Klinisk betydelse av studien 

Utgående från den palliativa vårdens fyra hörnstenar och i relation till litteratur-

studiens resultat anser författarna att det finns ett tydligt behov av samordnad 

utbildning för att utveckla en god palliativ vård. Behovet av utbildning belyses även i 

distriktssköterskans kompetensbeskrivning (SSF, 2008) och av Willman (2013, s. 505) 

som menar att vården utvecklas i snabb takt varpå nya krav ställs på kompetens. Detta 

innebär också att yrkesrollen ändras över tid och att kunskap kontinuerligt måste 

uppdateras. Peters et al. (2013) menar att utbildning kan ge ökad kunskap att förstå 

sina egna känslor och verktyg för att hantera eventuellt svåra situationer som kan 

uppstå. Resultatet i föreliggande studie visade att närstående önskade hög kompetens 

och erfarenhet av vård i livets slut hos vårdpersonal för att de skulle känna sig trygga. 

Grundutbildningarna för läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i Sverige skiljer 

sig mycket sinsemellan när det gäller innehåll och undervisningsmängd av palliativ 

vård, utifrån lärosäte i landet (Socialstyrelsen, 2006). Detta stöder författarnas 

uppfattning om att palliativ vård och vård i livets slut inte överensstämer med den 

prioritering som SOU (2001:8) beskriver. Läkare har av tradition arbetat med 

mentorskap och Skolverket (2015) har infört begreppet förstelärare för att förbättra och 

strukturera det kollegiala lärandet. Författarna anser att mentorskap kan vara en väg 

till kompetenshöjning och fortbildning för alla sjuksköterskor med eller utan 

specialistutbildning, inom såväl landsting som kommun.  
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Slutsats 

Den palliativa vårdens fyra hörnstenar stämmer väl överens med vad närstående i 

litteraturstudiens resultat uppgav som viktiga men bristfälligt tillgodosedda aspekter i 

livet slut. Resultatet visar att intresset för den palliativa vården visserligen ökat de 

senaste 20 åren, men att forskning fortsätter komma i stort sett från länder som redan 

prioriterar palliativ vård. Närståendes upplevelser av vård i livets slut ser över tid 

oförändrade ut, men individuella behov upplevs öka möjligen relaterat till ett samhälle 

i förändring, varför personcentrerad vård är av stor vikt för framtiden. Författarna ser 

det som en etisk utmaning för hälso- och sjukvården i Sverige att möta dessa 

individuella behov och efterlyser en öppenhet för att alla människor är unika och har 

olika behov och önskemål avseende vård i livets slut. Distriktssköterskans kompetens 

och även personlighet är nyckelfaktorer i skapandet av en trygg miljö för människor i 

svåra situationer. Författarna belyser därför behovet av kontinuerlig fortbildning och 

erfarenhetsutbyte samt tror att mentorskap kan vara en väg att nå överensstämmelse 

mellan den palliativa vårdens uppsatta mål och närståendes upplevelser av 

densamma. Det har belysts i studien och förhoppningar finns, att framtidens palliativa 

vård och vård i livet slut ska vara av hög kvalitet och en mänsklig rättighet för alla.  
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Hög kvalitet 

Appelin et al. (2005), 
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ANOVA test 

Chi-2-test 

Aspekter som framkom och bedömdes 
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omvårdnad 

Hög kvalitet 

Holdsworth (2015), 
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Beskriva hur vård i livets slut 

upplevdes av närstående och hur 

vårdpersonal kunde påverka 

Kvalitativ 45  Intervjuer 

Framework analys 

Relation, identitet, empati, tillit, förståelse, 

förberedelse, information, stöd innan och 

efter död var viktiga aspekter för närstående 

Hög kvalitet 
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Jackson et al. 

(2012), USA 
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Innehållsanalys 
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Vården upplevdes av närstående som god, 

både gällande fysiska och psykiska aspekter 
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Kvalitativ 13 av 14 (1) Intervjuer 

Hermeneutisk framework 

analys 

 

Naturligt att vara vårdare till familjemedlem. 

Känsla av ansvar och otillräcklighet. Även 

känsla av maktlöshet när relationen till 

vårdpersonal inte var god 

Hög kvalitet 

Mehta et al. (2010), 

Kanada 

Undersöka hur närstående hanterade 

cancersmärta hos palliativa patienter 

som vårdades i hemmet  

Kvalitativ 24 Semistrukturerade intervjuer 

Konstant jämförande analys  

Viktiga aspekter för närstående som 

framkom var planering, erfarenhet, 

beslutsfattande och att möta smärta 

Hög kvalitet 

Milberg et al. (2012), 

Sverige 

Undersöka vad som är en trygg bas i 

palliativ vård utifrån patient och 

närståendes upplevelser 

Kvalitativ 12 patienter 

14 närstående 

Intervjuer 

Innehållsanalys 

Viktiga aspekter var att känna tillit till 

personal, bli sedd och vara delaktig i teamet. 

Även att få information och förståelse för 

individuella behov och önskemål 

Hög kvalitet 

Mossin & Landmark 

(2011), Norge 

Undersöka närståendes upplevelser 

av att vara på sjukhus när en patient 

avlider 

Kvalitativ 8  Semistrukturerade intervjuer 

Konstant jämförande analys  

Det var viktigt för närstående att vara 

närvarande för både den sjukes och sin 

egen skull, hitta sin plats, få stöd och 

information samt ett avslut 

Medel kvalitet 

 

Munn & Zimmerman 

(2006), USA 

Undersöka viktiga aspekter i livets slut 

ur ett närståendeperspektiv 

Kvalitativ 437 Intervjuer 

Innehållsanalys 

Viktiga aspekter i livets slut för närstående 

var hur vården var organiserad, bemötande, 

stöd, symtomlindring, relationer och miljö 

Medel kvalitet 
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Namba et al. (2007), 

Japan 

Undersöka upplevelser hos 

närstående till cancerpatienter med 

delirium i livets slut 

Kvalitativ 20 Intervjuer 

Innehållsanalys 

Det var viktigt att uppmärksamma 

närståendes känslor, uppfattningar och att 

de gavs stöd  

Medel kvalitet 

 

Riggs et al. (2014), 

USA 

Undersöka närståendes förslag till 

förbättring i livets slut för landets 

veteraner 

 

Kvalitativ 126 av 173 (47) Semistrukturerad intervju 

Innehållsanalys 

Viktiga aspekter för närstående var visad 

empati, god kommunikation, möjlighet till 

familjebesök, att få vara privat, förberedelse 

inför döden och stöd efter döden 

Medel kvalitet 

Seccareccia et al. 

(2015), Kanada 

Identifiera faktorer i kommunikation 

som var centrala till vårdkvalitet på 

palliativ vårdenhet beskrivna av 

patient, närstående och vårdpersonal 

Kvalitativ 85  Enskilda och 

fokusgruppsintervjuer 

Konstant jämförande analys  

Relationskapande, förväntningar, adekvat 

information, lyhördhet och samtal om döden 

var viktiga aspekter för närstående  

Hög kvalitet 

Shiozaki et al. 

(2005), Japan 

Undersöka varför sörjande närstående 

var missnöjda med palliativ vård på 

sjukhus 

Kvalitativ 22 av 38 (16) Semistrukturerade intervjuer  

Innehållsanalys 

Missnöje hos närstående handlade om 

respekt, attityd, psykologisk vård, 

information, bemanning och ekonomi 

Medel kvalitet 

 

Stajduhar et al. 

(2011), Kanada 

Undersöka vad som var viktigt i vården 

i livets slut enligt närstående 

Kvalitativ  

 

24  Intervjuer 

Innehållsanalys 

Viktiga aspekter för närstående vid vård i 

livets slut var organisation, vårdpersonal, 

känslor, relationer och roller 

Hög kvalitet 

Totman et al. (2015), 

England 

Undersöka närståendes utmaningar 

och erfarenheter av att vara vårdare 

Kvalitativ 15  Semistrukturerade intervjuer 

Framework analys 

Ansvar, isolering, död och meningsfullhet var 

några aspekter som framkom som relevanta 

Medel kvalitet 

 

Wong & Chan 

(2007), Kina 

Beskriva och förstå närståendes 

upplevelser av den palliativa vården i 

livets slut 

Kvalitativ 

 

20  Intervjuer 

Fenomenologisk analys 

Viktiga aspekter som framkom var att få 

uttrycka sorg, vara hängiven vårdare och 

ges möjlighet att vara tillsammans med 

patient vid slutet 

Hög kvalitet 

 


