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We need to understand reactions from relatives and what might be driving these. Death may 

mean a breaking of loving bonds and the ending of a relationship, and an existence. Relatives 

have to contend with all these changes in order to carry on with their lives; their behaviour 

can serve as a starting point in our attempt to understand what is in their mind, so that we 

can find appropriate ways to help and support them during difficult times. (Nyatanga, 2012, 

s. 333)  

  



 
 

Abstrakt 

Bakgrund: Många patientgrupper är i behov av palliativ vård vid livets slut. Under vården i 

livets slutskede fokuseras det på livskvalitet och välbefinnande för den döende anhörige, 

samt stöd till de närstående under vårdförloppet och efter den anhöriges död. Syfte: Syftet 

var att hos närstående belysa erfarenheter relaterat till vård i livets slutskede av en döende 

anhörig. Metod: En litteraturöversikt där relevanta vetenskapliga originalartiklar 

sammanställts. Databaserna PubMed och CINAHL användes vid artikelsökningarna, vilket 

resulterade i 19 originalartiklar. Efter analysen sammanställdes två huvudkategorier med 

sammanlagt åtta underkategorier. Resultat: Närståendes erfarenheter vid att ha en döende 

anhörig med vård i livets slutskede växlade mellan positiva och negativa aspekter. De 

närstående upplevde en förändring av deras livssituation samt en förändring av sin roll 

inom familjen. De närstående upplevde ett behov av delaktighet i vårdandet av den döende 

anhöriga, vilket kunde underlättas eller försvåras av sjukvårdspersonal. Diskussion: 

Närståendes delaktighet i vårdandet av en döende anhörig kan bli lidande på grund av ett 

flertal faktorer, exempelvis kommunikation, bemötande, tid på sjukdomsförlopp. Stödjande 

insatser kan underlätta sorgearbetet samt minska återhämtningstiden för de närstående. 

Slutsats: Närstående som hade en döende anhörig som mottagit vård i livets slutskede var i 

en utsatt position, den närstående påverkas av flera faktorer. Det bör bedrivas mer forskning 

på vilka stödjande insatser som genererar bäst effekt för den närstående.   

 

Nyckelord: Beslutsfattande, Delaktighet, Döende anhörig, Kommunikation, Vård i livets 

slutskede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUKTION ........................................................................................................................................ 1 

BAKGRUND ................................................................................................................................................. 1 

PALLIATIV VÅRD ................................................................................................................................................ 1 

DEFINITION NÄRSTÅENDE SAMT DÖENDE ANHÖRIG ........................................................................................ 2 

DELAKTIGHET .................................................................................................................................................... 4 

TEORETISK ANKNYTNING .................................................................................................................................. 4 

PROBLEMFORMULERING ........................................................................................................................ 5 

SYFTE ............................................................................................................................................................. 5 

METOD .......................................................................................................................................................... 6 

DESIGN ............................................................................................................................................................... 6 

INKLUSIONS- OCH EXKLUSIONSKRITERIER ......................................................................................................... 6 

LITTERATURSÖKNING ........................................................................................................................................ 6 

URVAL SAMT KVALITETSGRANSKNING ............................................................................................................. 7 

ANALYS .............................................................................................................................................................. 7 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN ................................................................................................................................... 8 

RESULTAT .................................................................................................................................................... 8 

NÄRSTÅENDES ERFARENHETER AV DELAKTIGHET I LIVETS SLUTSKEDE ........................................................... 9 

Balansgång i delaktigheten ......................................................................................................... 9 

Delaktighet i vårdandet ............................................................................................................. 10 

Delaktighet i lidandet ................................................................................................................ 11 

Beslutfattandet kring livets slutskede ..................................................................................... 12 

Förberedelse inför döden .......................................................................................................... 13 

Delaktighet i sorgen/döden ....................................................................................................... 14 

NÄRSTÅENDES ERFARENHETER FRÅN MÖTEN MED SJUKVÅRDEN .................................................................. 15 

Positiva erfarenheter .................................................................................................................. 15 

Negativa erfarenheter ................................................................................................................ 16 

DISKUSSION ............................................................................................................................................. 17 

METODDISKUSSION .......................................................................................................................................... 17 

RESULTATDISKUSSION...................................................................................................................................... 20 

SLUTSATS................................................................................................................................................... 24 

REFERENSER .............................................................................................................................................. 25 

Bilaga 1. Översiktstabell över sökningar 

Bilaga 2. Granskningsmall för studier med kvalitativ metod 

Bilaga 3. Granskningsmall för studier med kvantitativ metod 

Bilaga 4. Översikt av inkluderade artiklar 

Bilaga 5. Översikt av hur artiklarna har bidragit till resultatet



1 
 

Introduktion 

Vård i livets slutskede kan vara komplicerad och berör inte bara patienten, utan även de 

närstående. Att vara närstående till en anhörig i livets slutskede, innebär att ofta befinna sig i 

sorg och kris över den förändrade livssituationen.  

Bakgrund 

I Sverige dör cirka 90000 personer varje år, uppskattningsvis är ca 80 % av de drygt 90000 i 

behov av palliativ vård. Den vanligaste diagnosen för personer som mottagit palliativ vård 

var cancersjukdomar, och andra kroniska sjukdomar exempelvis hjärtsvikt (Socialstyrelsen, 

2013). Detta gör att det finns många närstående som har erfarenheter av palliativ vård.  

Palliativ vård 

Enligt World Health Organization [WHO] (1990, s. 18) definieras den palliativa vården som 

ett förhållningssätt, som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter som har drabbats 

av livshotande sjukdom samt för deras familjer. Den palliativa vården skall inte enbart lindra 

utan även förebygga lidande.  

Palliativ vård kan ses som att den består av två faser: En inledande tidig fas och en avslutande 

fas med vård i livets slutskede. Den tidiga fasen är oftast lång. I detta skede sätts insatser in 

för att främja livskvaliteten hos patienten. Livsförlängande insatser sätts också in i detta skede 

om de är lämpliga ur patientens perspektiv. Den avslutande fasen med vård i livets slutskede 

är oftast kort och har fokus på att lindra lidande samt försöka uppnå en hög livskvalité för 

patienten samt dennes närstående. Övergången mellan faserna kan vara svår att fastställa då 

den oftast är flytande snarare än en abrupt övergång (Socialstyrelsen, 2013).   

Det finns olika krav på den palliativa vården som innebär att förebygga och lindra lidande 

genom behandling av fysiska, psykiska, sociala och existentiella problem. Behandlingen har 

för avsikt att kunna ge största möjliga välbefinnande och värdighet för patienter vid livets 

slut oavsett ålder eller diagnos. Socialstyrelsens precisering av palliativ vård utgår från 
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WHO´s definition. Den palliativa vården vilar på fyra hörnstenar; symtomlindring, 

multiprofessionellt samarbete, kommunikation och relation samt närståendestöd (ibid.).  

Smärta är oftast ett symtom som är svårt att lindra inom den palliativa vården. Att en 

människa kan ha total smärta är ett begrepp som används inom den palliativa vården, en 

smärta som är både fysisk och psykisk (Pastrana, Jünger, Ostgathe, Elsner & Radbruch, 

2008). Vid lindring av symtomen skall patientens integritet och autonomi tas med i 

beaktandet så att dessa bibehålls och inte inskränks (Socialstyrelsen, 2013). Enligt Zheng, Lee 

och Bloomer (2016) ansåg sjuksköterskor att deras viktigaste uppgifter för patienter i livets 

slutskede var att minska lidande samt uppnå en god bekvämlighet för patienterna.  

Det multiprofessionella samarbetet är en central del av den palliativa vården, som innebär 

att olika professioner samarbetar kring patienten. För att kunna bemöta och tillfredsställa 

patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov (Pastrana et al., 2008).  

Enligt Socialstyrelsen (2013) är det viktigt att det finns en bra kommunikation och relation 

mellan samtliga parter, de som utför den palliativa vården, patienten och de närstående. 

Detta för att kunna främja patientens och de närståendes livskvalitet. Sjuksköterskor fick ett 

bättre självförtroende av att ha deltagit i omvårdnaden av en döende patient, inför att vårda 

patienter samt att kommunicera med närstående (Andersson, Kent och Owens, 2015; Zheng 

et al., 2016). God kommunikation enligt Hebert, Schulz, Copeland och Arnold (2009) innebär 

ett pålitligt, klart och kontinuerligt flöde av information som är anpassad till situationen 

mellan berörda parter. Kommunikation består inte bara av informationsdelgivning utan den 

kan också vara icke verbal eller förmågan att lyssna (Pastrana et al., 2008). Enligt Lautrette et 

al. (2007) kan arbete med proaktiva strategier i kommunikationen med närstående till 

patienter i livets slutskede, leda till att minska det psykiska lidandet och hjälpa vid 

bearbetningen av sorgen för de närstående. 

Definition närstående samt döende anhörig 

Närståendebegreppet definieras att i första hand avse familjen och andra nära anhöriga 

(Socialstyrelsen, u.å.). I denna litteraturöversikt anses närstående till en döende anhörig att 

vara familjen såsom barn och maka, make, partner, sambos och deras föräldrar. I denna 
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litteraturöversikt anses den döende anhörige vara en patient som mottagit vård i livets 

slutskede. 

Inom den palliativa vården används begreppet “Unit of Care” som omfattar både den 

döende patienten men också famljen (Pastrana et al., 2008). Enligt Candy, Jones, Drake, 

Leurent och King (2011) finns det en viss evidens att stödjande insatser inriktade till 

närstående som är delaktig i vårdandet av en anhörig i livets slutskede, har en positiv effekt 

på de närståendes psykiska mående. Närstående till palliativa patienter ska enligt 

Socialstyrelsen (2013) kunna få ett situationsanpassat stöd. Enligt Socialtjänstlagen (SFS, 

2001:453, 5 kap. 10 §) ska närstående som vårdar en familjemedlem som är långvarigt sjuk 

erbjudas stöd av socialnämnden. Enligt Socialstyrelsen (2016) är syftet med stödet att avlasta 

den anhörige både fysiskt, psykiskt samt socialt. Stödet kan både vara emotionellt i form av 

stödsamtal samt mer praktiskt i form av hemtjänst. 

Enligt Millberg, Strang och Jakobsson (2004) kan erfarenheten av att vara närstående till en 

svårt sjuk person vara en traumatisk upplevelse, som kan ge psykiska och fysiska symtom.  

Detta leder till att de närstående kan utveckla depression, ångest, huvudvärk och förlorad 

matlust. Det är inte ovanligt att närstående under eller efter sjukdomsförloppet har känt sig 

otillräckliga. Närstående beskrevs av Soothill et al. (2003) lida av fler ouppfyllda behov än 

patienterna, patienter listade flera behov som viktiga medan de närstående hade fler behov 

som inte tillfredsställdes. Generellt ansågs universella behov tillgodoses medan behov 

kopplade till situation och person vara den typ av behov hos närstående som förbisågs. 

Enligt Ternestedts (2007) litteraturstudie framkom det att vid utvärdering av vårdens 

kvalitet var det ofta som patientens hälsotillstånd förhindrade att patienten själv kunde göra 

en bedömning av den palliativa vården. Närstående som levde tillsammans med patienten 

eller som hade en tät kontakt med patienten kunde då betraktas som trovärdiga vid 

bedömning av den palliativa vården. De närstående kunde även behöva ta beslut rörande 

vård av en anhörig i livets slutskede, om den döende anhörige inte längre var kapabel att 

själv ta beslut. 

Hebert, Schulz, Copeland & Arnold (2009) fann att många närstående till patienter som 

vårdades palliativt upplevde att de var oförberedda på döden, även om döden var väntad, 

vilket kunde leda till mental ohälsa för de närstående.   
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Delaktighet 

Delaktighet kan ses som ett sammanfattande begrepp som innebär att den enskilde ska ha 

inflytande över sin egen vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2015). Individuell medverkan och 

inflytande handlar om den enskildes möjlighet att påverka sin situation, om närstående har 

möjlighet att medverka relaterat till planering samt utförande av den döende anhöriges vård 

ökar delaktigheten (Socialstyrelsen, 2016). Enligt Eriksson (2015, s. 33-34) är delaktighet en 

viktig del inom vårdandet, människor kan vara delaktiga inom samma helhet.  

Teoretisk anknytning 

Den teoretiska anknytningen utgår ifrån Andershed och Ternestedts (2001) ”Development of 

a theoretical framework describing relatives involvement in palliative care” som är influerad 

av Antonovskys (1987/2005, s. 45) känsla av sammanhang. Där det beskrevs att engagemang 

är viktigt när det kommer till att känna mening i tillvaron. Begriplighet enligt Antonovsky 

(1987/2005, s. 44-46) utgör den uttalade kärnan som syftar på hur inre och yttre stimuli 

upplevs som förnuftsmässigt hanterbar. Hanterbarhet är den grad som individens 

disponibla resurser stämmer överens med de krav som omvärlden ställer på individen. I 

Andershed och Ternestedts (2001) teori om engagemang där de närstående antingen kan 

involveras i ett upplyst engagemang eller ett oupplyst engagemang har de tillskrivit och 

kategoriserat varje engagemang i fem antaganden. 

Antagande 1) Närstående utvecklar en insikt i den anhöriges tillstånd och kan därmed 

avgöra hur den närstående vill involvera sig 

Antagande 2) Faktorer som påverkar den närståendes involvering är sjukdomsförloppets tid 

och sjukvårdspersonalens bemötande. 

Antagande 3) En negativ atmosfär kan skapas om den närstående inte får tillgång till 

information. 

Antagande 4) Om vårdpersonalens attityd karakteriseras av ett humant och omsorgsfullt 

förhållningssätt, kan det vara det enda som reducerar risken för ett oupplyst engagemang 

om den närstående saknar andra resurser. 
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Antagande 5) Den högsta nivån av upplyst engagemang kan uppnås genom att den 

närstående, den döende anhörige samt vårdpersonalen ingår ett samarbete präglat av 

uppriktighet, öppenhet, respekt, bekräftelse och kontakt. 

Oupplyst engagemang präglas av en svag känsla av sammanhang och bristfällig insikt vilket 

kan härledas till otillräcklig information från personal och den döende anhörige. 

Problemformulering 

Palliativ vård skall utgå från patientens och de närståendes perspektiv, detta gäller i 

vårdandet av patienter i livets slutskede samt efter döden.  

Närstående till en döende anhörig som med vård i livets slutskede genomgår betydande 

förändringar i sin vardag, exempelvis nya ansvarsområden eller roller inom relationen med 

den döende anhörige. Situationen som uppstått medför påfrestningar för de närstående. 

Påfrestningar kan vara både i form av psykosociala behov och fysisk ohälsa. Genom att vara 

medveten om de närståendes situation kan sjuksköterskor bättre förbereda sig på att ge 

närstående det stöd som situationen erfordrar. Litteraturöversikten hoppas åstadkomma en 

ökad förståelse för de närståendes upplevelser hos sjuksköterskor i den kliniska 

verksamheten, och därmed främja de närståendes delaktighet i omvårdnaden av den döende 

anhörige samt minska lidandet för de närstående orsakat av situationen. 

Syfte 

Syftet var att hos närstående belysa erfarenheter relaterat till palliativ vård i livets slutskede1 

av en döende anhörig. 

                                                           
1 Livets slutskede, innefattar i denna litteraturöversikt tiden upp till och efter ett dödstillfälle som inträffar under pågående 

vård i livets slutskede. 
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Metod 

Design 

Design för detta arbete är litteraturöversikt, enligt Segesten (2017, s 108) används designen 

för att samla in vetenskapligt grundad information inom ett bestämt ämnesområde. I 

litteraturöversikter kan det användas både kvantitativa och kvalitativa originalartiklar för att 

bredda och systematisera informationen. Litteraturöversikter kan exempelvis användas vid 

kartläggning av ett problemområde, vilket ska analyseras och sammanfattas systematiskt. 

Utifrån litteraturöversiktens erhållna resultat ska det framkomma vad som har varit föremål 

för forskning eller vad som inte efterforskades. Den insamlade kunskapen kan användas 

praktiskt inom omvårdnadsarbetet. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för artiklarna i litteraturöversikten var att de ska vara originalartiklar av 

kvantitativ- eller kvalitativ metod. Artiklarna kan vara skrivna på engelska, svenska eller 

danska, då detta var språk som behärskades av de två författarna. Artiklarna utgick från 

erfarenheter från närstående till döende anhöriga som mottagit vård i livets slutskede samt 

avlidit, de döende anhöriga kan ha fått palliativ vård i livets slutskede i hemmet eller på 

vårdinstitution. De närstående skulle inneha en ålder över 18 år samt att den döende 

anhörige inte skulle vara under 18 år. Artiklarna skulle inte vara över 10 år gamla. Samtliga 

artiklar ska ha ett etiskt resonemang i artikeln eller som krav ifrån tidskriftens, artiklarna 

skall även uppnått minst grad II efter granskning enligt mallar av Carlsson och Eiman (2003). 

Exklusionskriterier är närståendes erfarenheter av döden, där den döende anhörige har 

mottagit eutanasi, begått självmord eller fått hjälp till självmord. 

Litteratursökning 

I litteraturöversikten användes de vetenskapliga databaserna PubMed och CINAHL för 

artikelsökningarna. Det gjordes en systematisk litteratursökning utifrån sökorden Family, 

Family Attitudes, Death, Attitude to Death, Terminal Care. Alla sökorden användes med 
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MeSH-term eller Headings, förutom Family Attitudes då den inte fanns som MeSH-term. 

Begreppen som användes ansågs vara meningsbärande relaterat till syftet. Sökorden 

användes med booleskoperatören AND för att koppla samman olika kombinationer av 

sökorden (Östlundh, 2017, s 72). Resultatet av sökningarna samt termer som användes är 

presenterade i Bilaga 1. Sökningarna konstaterades innehålla dubbletter då dessa använde 

samma söktermer i CINAHL samt PubMed. Ingen manuell sökning utfördes för att finna 

artiklar till resultatet. 

Urval samt kvalitetsgranskning 

Författarna läste först titlarna på artiklarna som dök upp i sökningarna av databaserna 

PubMed och CINAHL, artiklar som inte kunde sägas motsvara syftet togs bort. Därefter 

lästes abstrakt på de kvarvarande artiklarna och om dessa motsvarade syftet. De artiklar som 

var kvar lästes helt och deras användbarhet gentemot syftet bedömdes. Innan artiklarna 

granskades kontrollerades tidskrifternas vetenskaplighet via Ulrichsweb (ulrichsweb-

serialssolutions-com). Kvalitetsgranskningen av artiklarna genomfördes med hjälp av 

modifierade kvalitetsgranskningsmallar av Carlsson och Eiman (2003), se Bilaga 2 och Bilaga 

3. Enligt mallarna bedömdes artiklarna till Grad I, Grad II eller Grad III. Modifieringen av 

granskningsmallarna bestod i att en av granskningsfrågorna ändrades från “Patienter med 

lungcancerdiagnos” till “Närstående till patienter i livets slutskede”. Efter att artiklarna har 

kvalitetsgranskas kommer de artiklar som bedöms ha Grad I eller Grad II i kvalitet att 

användas. Artiklarna som inkluderades i litteraturöversiktens resultat redovisas i en översikt 

i Bilaga 4.  

Analys 

Artiklarna granskades och lästes självständigt av båda författarna. Detta gav författarna en 

uppfattning av övergripande teman i artiklarna. De båda författarna diskuterade och 

jämförde varandras uppfattning av artiklarna. Därefter lästes artiklarna gemensamt och det 

gav en ökad förståelse av artiklarna, på detta sätt gjordes en datareduktion och det skapades 

en övergripande uppfattning av materialet. Likheter inom artiklarna markerades med olika 

färger samt anteckningar som sedan kategoriserades med tillhörande underkategorier enligt 
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Polit och Beck (2017, s. 533). Efter kategorisering och sammanfattning av resultat från 

artiklarna uppnåddes en förståelse av likheter samt olikheter mellan artiklarna. Artiklarna 

dokumenterades i en översiktstabell för att underlätta överblick av det samlade projektet och 

därmed tillföra mer information till sammanfattningarna. De meningsbärande enheterna 

lades in i en analystabell för att presentera skillnader och likheter, där återkommande teman 

lättare kunde kopplas ihop i kategorier. Därefter sammanställdes materialet till en ny helhet 

som kunde placeras in under huvud- samt underkategorier (Friberg, 2017, s. 148-150). 

Etiska överväganden 

Det fördes en diskussion mellan de två författarna till litteraturöversikten, om vad de ansåg 

vara god vård i livets slutskede samt död för dem. Detta ansågs viktigt då båda författarna 

hade en tydlig bild av vad som skulle vara en god eller mindre god vård samt död för dem. 

På detta sätt kunde författarna få en uppfattning om vilken förförståelse som fanns av ämnet, 

och hur de skulle kunna vara uppmärksam på densamma. De etiska kraven som författarna 

ställde på varandra inför litteraturöversikten var att de skulle lägga sin egen förförståelse, 

känslor och värderingar åt sidan. Kravet på de artiklar som användes var att de skulle uppnå 

Grad I eller Grad II i kvalitet, utifrån Carlsson och Eiman (2003) mallar för 

kvalitetsgranskning av kvalitativa- och kvantitativa-artiklar. Artiklarna som användes skulle 

innehålla ett etiskt resonemang där artikeln hade blivit godkänd av en etisk kommitté, ett 

resonemang där det framgick att artikeln på goda grunder inte har behövts godkännas av en 

etisk kommitté, eller att det fanns som krav från tidskriften för att publiceras.  

Resultat 

Syftet med denna litteraturöversikt var att hos närstående belysa erfarenheter relaterat till 

vård i livets slutskede av en döende anhörig. Resultatet bygger på 19 vetenskapliga 

originalartiklar varav sex artiklar var av kvantitativ metod och tretton artiklar var av 

kvalitativ metod. Artiklarna som innefattas i resultatet har sina ursprung i Japan (n=5), 

Belgien (n=2), Norge (n=2), Storbritannien (n=2), Sverige (n=2), USA (n=2), Australien (n=1), 

Italien (n=1), Nederländerna (n=1), och Spanien (n=1). Utifrån analysen av artiklarna 



9 
 

framkom det två huvudkategorier, samt åtta underkategorier som finns presenterade i figur 

1 utifrån resultatets utformning. 

Kategorier Underkategorier 

Närståendes erfarenheter av delaktighet i 

livets slutskede. 

Balansgång i delaktighet 

Delaktighet i vårdandet 

Delaktighet i lidande 

Beslutfattandet kring livets slutskede 

Förberedelse inför döden 

Delaktighet i sorgen/döden 

Närståendes erfarenheter från möten med 

sjukvården 

Positiva erfarenheter 

Negativa erfarenheter 

Figur 1. Resultatets uppbyggnad 

Närståendes erfarenheter av delaktighet i livets slutskede 

Balansgång i delaktigheten 

Det fanns närstående som beskrev att de delade sjukdomen med den döende anhörige, att 

det var deras sjukdom (Axelsson, Klang, Lund-Hageli, Jacobsson & Andreassen-Gleissman, 

2014). Närstående hade svårigheter med att finna balansen mellan att hjälpa som närstående 

samt att fortsätta leva sitt egna liv (Andersson, Ekwall, Hallberg & Edberg, 2010; Axelsson et 

al., 2014; Phillips & Reed, 2009). I Andersson et al. (2010) beskrevs det att närstående kände 

att de hade huvudansvaret, vilket innebar att det blev en förändring av rollerna hos 

familjemedlemmar. Ansvar för exempelvis sociala kontakter, finansiellt, hushållssysslor 

skiftades från den döende anhörige till de närstående. Ett skifte började tidigt under 

vårdförloppet och ansågs förbereda den närstående för att klara sig ensam utan den döende 

anhörige. Råd eller anvisningar kunde ges innan ansvaret hade överlåtits helt till den 

närstående. I artikeln av Phillips och Reed (2009) förklarade närstående hur gränser och 

regler upplöstes, för att omvårdnaden krävde fysisk närvaro, exempelvis vid toalettbesök. 

Axelsson et al. (2014) beskrev att närstående i deras strävan att försöka stödja den döende 
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anhörige dolde egna känslor av sorg och trötthet för att förhindra att den döende anhörige 

ska känna någon form av skuld. Andersson et al. (2010) fann att om den närmast stående var 

ett vuxet barn till den döende anhörige så var det en förändring som kunde innebära att 

barnet fungerade som en länk mellan övriga familjen och den döende anhörige, barnet fick 

då agera stödjande i båda riktningar av länken. Barnet tog över flera praktiska 

ansvarsområden och om det fanns fler barn så kunde roller ändras bland dem. Även om de 

närståendes behov eller önskemål var i motsats mot den döende anhörige så tillgodosågs 

den anhöriges önskemål. Aktiviteter eller andra fritidsaktiviteter avskaffades antingen helt 

eller åtminstone begränsades för att tillgodose den döende anhöriges behov. Att finna en 

balans är komplext och tydliggörs av detta citat i Axelsson et al. (2014): “Sure, she was part 

of my life but… it couldn't totally dominate either, you know. At times I was a bit testy 

saying I'm going home now, I can't manage any more. But… my life was also going on” (s. 

451).  

Ibland blev bördan för stor men en obalans kunde uthärdas en kortare tid så länge vårdandet 

kändes meningsfullt. Återhämtning från vårdandet var en långsam process, men vårdandet i 

sig kunde ge närstående styrka om de kände tillfredsställelse att vårda. Närstående 

upplevde att om de delade bördan med någon i familjen så var upplevelsen inte lika jobbig 

(Andersson et al., 2010; Dobrina, Vianello, Tenze & Palese, 2016; Shanmugasundaram, 2015). 

Även om närstående hade stöd från familj och vänner fann Axelsson et al. (2014) att brist på 

stöd från vårdpersonal kunde lämna närstående med en känsla av att bli övergivna.  

Delaktighet i vårdandet 

Att den närstående kunde ge stöd på många olika sätt gav den närstående en god känsla och 

bekräftade deras värde gentemot den döende (Mossin & Landsmark, 2011; Phillips & Reed, 

2009). 

Frågor och önskemål om vård i livets slutskede besvarades ofta med beskrivningar av basal 

omvårdnad såsom mat och personlig hygien. Närstående ansåg att det var positivt att vara 

delaktig och ha kontroll över små saker i omvårdnaden av den döende anhörige. Exempelvis 

välja vilken pyjamas att använda, spela favoritmusiken, smörja den döende med hudlotion 

(Phillips & Reed, 2009; Sarabio-cabo et al., 2016). Om den närstående fick vara delaktig i 

vårdandet av den döende anhörige förstärkte delaktigheten de närståendes uppfattning att 
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den döende anhörige fick en god död (Pattison, Carr, Turnock & Dolan, 2013). När de 

närstående kände sig ej delaktiga eller att de hade lite kontroll över hur vårdandet skulle 

utföras eller vart vårdandet skulle äga rum kunde det leda till frustration hos de närstående. 

(Boucher et al., 2010; Reyniers, Houttekier, Cohen, Pasman & Deliens, 2014). Närstående 

beskrev det som att de var i beroendeställning gentemot vårdpersonalen, och de närstående 

ville inte vara till börda för vårdpersonalen. Närstående ansåg att de fick ett positivt gensvar 

om de inte insisterade på att få saker av vårdpersonalen, utan enbart vara tacksamma 

(Andersson et al., 2010; Mossin och Landmark, 2011). 

Delaktighet i lidandet 

De närstående i Bollig et al. (2015);Boucher et al. (2010); Holdsworth (2015); Mossin och 

Landmark (2011); Shanmugasundarams (2015) studier ansåg att smärtlindring var en viktig 

aspekt i vård i livets slutskede. Adekvat smärtlindring administrerad av vårdpersonal ökade 

chansen för att utveckla en god relation mellan den närstående och vårdpersonalen samt att 

det för de närstående var lättare att uthärda situationen (Mossin och Landmark, 2011). Den 

adekvata smärtlindringen korrelerade med en god relation till vårdpersonalen (n = 165, p = 

0.003) enligt en stuide av  Miyashita et al. (2008). En studie av Withkamp et al. (2015) 

rapporterade närstående några av de vanligaste symtomen som deras döende anhörig led av 

de sista 24 timmarna; fatigue, muntorrhet, nedsatt medvetande, dyspne, dysfagi och smärta. 

Närstående ansåg att det var svårt att uppnå balans mellan smärtlindring och sedering. De 

närstående ville att den döende anhörige inte skulle lida men samtidigt vara kapabel att 

kunna kommunicera (Holdsworth, 2015; Phillips & Reed, 2009).  

I studien skriven av Kinoshita och Miyashita (2012) var det 59,7 % av de (n = 152) närstående 

till döende anhöriga som ansåg att läkare reagerade omgående på den döende anhöriges 

smärta. Och i en studie av Withkamp et al. (2015) fann att 53 % av de (n = 249) närstående 

ansåg att smärtlindringen var tillräcklig, vilket de närstående också ansåg i Boucher et al. 

(2015). Närstående i artikeln skriven av Reyniers et al. (2014) ansåg sjukhusmiljön som 

otillräcklig för den döende anhörige, men att det var den bästa platsen för symtomlindring. 

För att på sjukhuset fanns möjlighet och hjälp för symtomlindring att tillgå dygnet runt.  

Enligt Shirado et al. (2013) uppfattade 85 % av de (n = 454) närstående att läkare och 

sjuksköterskor hade avancerad kunskap för att behandla den döende anhörige. Om 
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närstående såg sin döende anhörige lida ökade det den emotionella bördan och döden sågs 

därmed som en lättnad för vissa närstående (Andersson et al., 2010; Dobrina et al., 2016; 

Mossin och Landmark, 2011) 

Beslutfattandet kring livets slutskede 

Beslutsfattande kring vårdandet och behandling av döende anhöriga var för de närstående 

en del i att vara delaktig (van Eechoud, et al., 2014; Withkamp, van Zuylen, Borsboom, van 

der Rijt & van der Heide, 2015). Många närstående var vana vid att ta över beslutsfattandet 

och organiseringen av det som rörde deras döende anhörige (Bollig, Gjengedal & Rosland, 

2015; van Eechoud, et al., 2014). Närstående beskrev i Sarabia-Cabo, Pérez, de Lorena, Nunez 

och Dominguez (2016) att de hade avvägt alla alternativ innan de beslöt att institutionalisera 

deras döende anhörige, och att det var det svåraste beslut som de tagit. 

Närstående kände sig ansvariga att förhindra en ovärdig död samt att ta rätt beslut vid rätt 

tillfälle, detta för att undvika en ovärdig död för den döende (Axelsson et al., 2014). De 

närståendes känsla av ansvar var så stark att de ifrågasatte sin egen kompetens att kunna ta 

beslut, samt om de kunde stödja sin döende anhörige. De närstående ville inte vara 

ensamma med ansvaret för sitt beslutsfattande kring den anhörige, men dela ansvaret för de 

beslut som skulle tas med sjuksköterskor och läkare (Axelsson et al., 2014; Phillips & Reed, 

2009). De närstående ville att deras åsikt skulle bli hörd, samt att sjuksköterskor och läkare 

skulle förstå att de inte hade någon professionell utbildning inom vården (Bollig et al., 2015; 

Holdsworth, 2015).  

De flesta närstående ville vara delaktiga i beslutsfattandet och till fullo förstå innebörden av 

beslutet (Holdsworth, 2015; Withkamp et al., 2015). Enligt Sarabia-Cabo et al (2016) ansåg de 

närstående sig ibland behöva ta beslut med begränsad kunskap. De närstående insåg inte att 

de inte hade full insikt i den döende anhöriges tillstånd förrän efter att de hade tagit beslutet. 

I Axelsson et al. (2014) ansåg de närstående att det var viktigt att bli inbjuden och att få delta 

i samtal om den döende anhöriges situation och behandling. Enligt Witkamp et al. (2014) var 

det 70 % av de (n = 249) deltagande närstående i studien som ansåg att deras deltagande i 

medicinska beslut som tillräcklig.  

Närstående som ville vara delaktiga i besluten om vård i livets slutskede, men inte fick det 

kände sig uteslutna och förskjutna (van Eechoud et al., 2014). När närstående hade möjlighet 
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att vara delaktig i beslutsfattandet kring vården av den döende anhörige gav det för de 

närstående högre kvalitet av upplevelsen, än när så inte skedde. Om de närstående inte 

kunde vara delaktig kände de skuld och otillfredsställelse (Andersson et al., 2010; Withkamp 

et al., 2015). För många närstående var det en börda att de skulle ta beslut utan att veta vad 

som var den döende anhöriges önskemål eller åsikt, samt att de närstående var oroliga att de 

skulle känna ånger eller bli beskylld av andra närstående för att ha tagit ett felaktigt beslut 

(Bollig et al., 2015; van Eechoud et al., 2014). I en studie av Bollig et al. (2015) var närstående 

rädda för att ta viktiga beslut och var oroliga för att inte veta vilket beslut de skulle ta om de 

blev tillfrågade. De närstående som inte var partner eller barn till den döende anhörige ville 

helst inte vara delaktiga i beslutsfattandet kring vård i livets slutskede, men kände ändå en 

moralisk förpliktelse att delta. De närstående som inte ville vara delaktiga kände en lättnad 

om de inte behövde delta i beslut (van Eechoud et al., 2014).   

Förberedelse inför döden 

Axelsson et al. (2014) belyser vikten för närstående att ha en möjlighet att förbereda sig inför 

viktiga beslut, exempelvis beslut när den anhörige var nära döden. Mossin och Landmark 

(2011) fann att närstående hade ett behov av att få information fortlöpande, insikten som 

uppnåddes av informationen var smärtsam men enligt de närstående skulle ovetskap 

smärtat desto mer. Enligt Withkamp et al. (2015) var 49 % (n = 249) närstående medvetna om 

den döende anhöriges nära förestående död. 

Närstående som hoppades på att den döende anhörige skulle få en lugn död, bli väl 

omhändertagen, försonande relation samt umgås med familj och vänner, hade en större 

sannolikhet att vara förberedd inför den anhöriges död, än de närstående som inte uppehöll 

hoppet (n = 454, p < 0,001) (Shirado et al., 2013). När de närstående hade tillräckligt med tid 

att vara tillsammans med den döende anhörige, kände de närstående att de kunde förbereda 

sig inför döden (Pattison et al., 2013; Shirado et al., 2013). Vid de tillfällen där närstående 

upplevde att de inte hade tid till att förbereda sig inför förändringar, exempelvis om den 

döende anhöriges prognos förändrades hastigt eller att den anhörige skulle dö behövde de 

närstående hjälp att komma till insikt under hela förloppet (Pattison et al., 2013).  

När vårdpersonal arbetade proaktivt med att förmedla information och förbereda de 

närstående fortlöpande om den döende anhöriges tillstånd, ansågs det som positivt av de 
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närstående som bättre kunde förbereda sig. Att arbeta proaktivt minskade risken för att det 

skulle finnas många obesvarade frågor hos de närstående efter det att den döende anhörige 

hade gått bort (Boucher et al., 2010; Mossin och Landmark, 2011; Shirado et al., 2013). 

Boucher et al. (2010) återgav hur de närstående lade stor vikt vid att vårdpersonal skulle 

ringa för att de närstående skulle få möjlighet att närvara vid dödstillfället. Om motsatsen 

hade skett orsakade det ångest för de närstående: “They told us to go home and get rest, and 

she died shortly after i got home - she ended up alone” samt “By the time we got back to her, 

she had passed away. I remember screaming because I wanted to tell her I loved her. I knew 

she knew, but there wasn’t time” (s. 46) 

I en studie av Shirado et al. (2013) svarade 73 % (n = 454) av de närstående att de hann 

förbereda sig inför den anhöriges död, enligt Axelsson et al. (2014); Phillips och Reed (2009) 

var döden en sådan händelse som kunde få de närstående att känna de inte var förberedda, 

även om de närstående var medvetna om att den skulle inträffa. 

Delaktighet i sorgen/döden  

För närstående var det mycket viktigt att vara närvarande vid tidpunkten när döden 

inträffade, samt att det var tillåtet och uppmuntrades av vårdpersonalen att närvara 

(Andersson et al., 2010; Boucher et al., 2010; Mossin & Landmark, 2011).  När närstående i 

studien av Axelsson et al. (2014) fick vara med i beslutsprocessen kring deras döende 

anhörig kunde närstående vara delaktig i den döendes sorg, känslan av att ha kunnat trösta 

den döende anhörige hjälpte de närstående att bearbeta sorgen efter döden. Enligt 

Withkamps et al. (2015) studie var det 47 % (n = 249) av de närstående som närvarade vid 

dödstillfället och 50 % hade hunnit ta farväl. Om närstående var närvarande vid 

dödstillfället så stärktes de av upplevelsen (Mossin & Landmark, 2011; Phillips & Reed, 

2009). De närstående som inte hade möjlighet att vara närvarande eller som uppmuntrats till 

att åka hem för att vila och därmed förlorade möjligheten att närvara vid dödstillfället. Detta 

gav en känsla av ånger och besvikelse över att inte vara närvarande vid tidpunkten för 

döden (Boucher, et al., 2010).  
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Om närstående uppfattade att den döende anhörige hade kontroll över sin kropp framtill 

dödstillfället sågs det som ett tecken på en död med värdighet, kontrollen över kroppen 

ansågs då bidra till en god död (Holdsworth, 2015).  

Enligt en studie av Kinoshita et al. (2015) fanns det ett samband mellan närståendes börda 

och plats för döendet, där hemmet gav signifikant mindre börda i förhållande till sjukhus (n 

= 2247, p = 0,03). Att dö på en palliativ vårdavdelning var starkare förknippat med en god 

död än att dö på en annan vårdavdelning (Miyashita et al., 2008). Närstående hade en större 

känsla av säkerhet när döden skede i hemmet (n = 914, p = 0,039), den döende var fri från 

fysiska symtom och hade förtroende för läkaren (n = 914, p < 0,001), samt en låg vårdbörda 

för närstående (n = 914, p < 0,001) (Igarashi et al., 2016). Om dödstillfället hade inträffat på ett 

sjukhus ansåg 53 % (n = 249) av de närstående i efterhand att sjukhuset var rätt plats för den 

anhöriges död (Withkamps et al., 2015). 

Närståendes erfarenheter från möten med sjukvården 

Positiva erfarenheter 

Närstående listade faktorer hos vårdpersonalen för att uppnå en god kommunikation: 

vårdpersonalen bör vara goda lyssnare, vara tillgänglig, förklara vad som kommer att ske i 

livets slutskede samt kunna uttrycka empati och känslor. Om vårdpersonalen hade dessa 

färdigheter kände de närstående sig uppmärksammade och ansåg att kommunikationen var 

både hjälpsam samt ingav trygghet (Andersson et al., 2010; Boucher et al., 2010). Enligt 

Axelsson et al. (2014) gav ett positivt gensvar från vårdpersonalen till de närstående under 

den mest sårbara perioden en upplevelse av att de stärktes och bidrog till deras känslor av 

ett bra avslut. I studien av Kinoshita och Miyashita (2012) var det 55,9% (n = 152) och i 

Shirado et al. (2013) 78 % (n = 454) av de närstående som ansåg att den informationen som de 

hade fått som förklaring om förloppet av vård i livets slutskede som tillräckligt bra.   

Närstående beskrev det som viktigt att ha en läkare eller sjuksköterska som de alltid kunde 

kontakta, detta gjorde att närstående kände ett förtroende och en trygghet (Axelsson et al., 

2014). Enligt Kinoshita och Miyashita, (2012) var det 57,8 % (n = 152) av de närstående som 

ansåg att sjukvården tog hänsyn till närståendes hälsa. Närstående ansåg att det primära var 

att uppnå en stillsam död med värdighet och respekt, för att uppnå detta skulle den anhörige 
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ha det bekvämt och omgiven av en stöttande miljö (Boucher et al., 2010). Mossin och 

Landmark (2011) fann att om den döende anhörige fick god vård så gavs det ett indirekt stöd 

till de närstående.  

De närstående ansåg att det var positivt när sjuksköterskor återkom och besökte dem efter 

det att den anhörige hade gått bort. Detta såg de närstående som ett bevis på att 

sjuksköterskorna var lika bekymrade över de närståendes välmående som sjuksköterskorna 

hade varit för den bortgångna anhöriges välmående (Axelsson et al., 2014; Holdsworth, 

2015). 

Negativa erfarenheter 

I mötet med sjukvården kände de närstående sig ibland ignorerade av sjukvårdspersonalen, 

och att detta försvårade kommunikationen (Andersson et al., 2010).  

Information var något som de närstående kunde vara tvungna att söka själva, de närstående 

upplevde att det ofta fanns brister i kommunikationen med sjukvårdspersonal. Brister i 

kommunikationen lämnade de närstående med en känsla av förvirring (Andersson et al., 

2010; Axelsson et al., 2014; Mossin och Landmark, 2011; Reyniers et al., 2014). Den bristande 

kommunikationen exemplifieras: 

We actually asked the physician: “What are we supposed to do now? Are you asking us to make a 

decision? Do we have to say okay fine perform euthanasia or what?” But he didn’t respond, really. This 

actually wasn’t clear. We actually left behind wondering. (Reyniers et al., 2014, s. 80) 

När det var brist i kommunikationen med sjukvården gav det de närstående en känsla av att 

vara oviktiga och exkluderade (Andersson et al., 2010). Närståendes möten med sjukvården 

visade på att närstående var känsliga mot opassande kommentarer fällda av vårdpersonal 

(Boucher et al., 2010; Holdsworth, 2015; Shirado et al., 2013). Exempelvis i Shirado et al. 

(2013) fann närstående att det var opassande om vårdpersonal yttrade meningar som “I can 

no longer do anything for the patient” (s. 852). 

Enligt Boucher et al. (2010) var det några av de nästående som beskrev en brist på värdighet 

och respekt vid vård i livets slutskede. Denna brist berodde enligt närstående på att vården 

uträttades av ett stort antal olika vårdgivare, vilket ansågs av närstående leda till dålig 

kontinuitet, opersonlig vård och en känsla av övergivenhet av den primära vårdgivaren. “... I 
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can't tell you how many different ones [nurses] we had, and it seemed that as soon as my 

mother got comfortable with her, they sent someone else” samt; “a problem I found was 

there were 51 doctors involved in her care between the two places” ( s. 45).  

Mossin och Landmark (2011) beskriver hur närståendes upplevelser var krävande och även 

fysiskt uttömmande när deras behov inte uppmärksammades av vårdpersonalen. I studien 

av Shanmugasundaram (2015) återberättar närstående om behovet av stöd till de närstående:  

“I was left alone. There was no one to be concerned about me. I did not receive any mental support as a 

husband. I was really upset about this. That worried me too much and needed to take psychiatric 

treatment” (s. 541).  

Enligt artikeln skriven av Mossin och Landmark, (2011) ansåg närstående att även om det 

fanns delar i vården med negativa inslag så fann närstående att det underordnades den 

totala upplevelsen, de närstående accepterade situationen och fann att det ändå fungerade. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Den design som användes av författarna var en litteraturöversikt, denna design kan 

kritiseras då den bygger på en begränsad mängd relevant forskning och det finns en 

betydande risk för selektivt urval för den egna ståndpunkten (Friberg, 2017, s.141-143). Detta 

anser författarna som relevant vid appliceringen av litteraturöversikter och att det måste 

hållas i åtanke. Andra författare skulle med samma syfte kunna komma fram till ett annat 

resultat, än det som framkom i denna litteraturöversikt. Ett annat resultat kan fås genom att 

det väljs andra sökord, andra databaser, eller annat tillvägagångssätt i analysen. Denna 

problematik anser författarna till litteraturöversikten inte som något problem, då det mer 

kan ses som en utökning av den samlade kunskapsbasen. 

PubMed innehåller tidskrifter inom främst medicin men också inom omvårdnad och 

CINAHL innehåller tidskrifter inom omvårdnad (Östlundh, 2017, s.67). Sökningar i dessa 

databaser ansågs av författarna vara tillräckliga för kunna generera det material som kunde 

besvara syftet.  
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Författarna valde att använda CINAHL headings och PubMed MeSH i sökningsprocessen, 

vilket var databasernas redan inbyggda ämnesordlistor (Östlundh, 2017, s.69-70), för att 

uppnå ett likartat sökresultat. Detta istället för fritext sökningar då författarna ansåg att det 

inte skulle generera det önskade materialet, samt för att försöka undvika att påverka vilket 

material som framkom i sökningarna.  

Det fanns en skillnad i betydelsen av vissa sökord i MeSH och headings. Detta skulle kunna 

anses som ett problem, då sökningarna inte täcker samma områden i databaserna. 

Författarna gjorde en jämförelse mellan sökningarna och fann stora likheter mellan resultatet 

i sökningarna. Författarna anser att likheten visar på att samma ämnesområde har sökts av i 

de två databaserna.  

Det sattes först en ålder på artiklarna att de inte skulle vara äldre än fem år, detta utökades 

sedan till tio år på grund av för få artiklar och för att bredda underlaget. Majoriteten av 

artiklarna är yngre än fem år, vilket skulle kunna anses vara en styrka, då det är den nyaste 

forskningen.  

Begränsningen i sökningarna av danska och svenska språk hade ingen betydelse för urvalet 

av artiklar då inga artiklar fanns på danska eller svenska.  

I enlighet med litteraturöversiktens inklusionskriterier utgick artiklarna från ett 

närståendeperspektiv. Det har i litteraturöversikten inkluderats några artiklar där det 

återfanns ett patientperspektiv och vårdpersonalens perspektiv, tillsammans med 

närståendeperspektivet. Från dessa artiklar exkluderades de andra perspektiven och bara 

närståendeperspektivet togs med i resultatet. Valet att utesluta barn samt artiklar där den 

döende anhörige har mottagit eutanasi, begått självmord eller fått hjälp till självmord var för 

att begränsa arbetet och lättare kunna få ett jämnare resultat.  

Författarna modifierade två granskningsmallar av Carlsson och Eiman (2003). Modifieringen 

av granskningsmallarna bestod i att en av granskningsfrågorna ändrades från “Patienter 

med lungcancerdiagnos” till “Närstående till patienter i livets slutskede”. Denna modifiering 

av granskningsmallarna gav ingen förändring i poängsättning i förhållande till originalet. 

Valet av Carlsson och Eiman (2003) kvalitetsgransknings mallar grundades på att dessa 

uppfattades av författarna som mallar med tydliga kriterier och som skulle ge en objektiv 
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kvalitetsgranskning. Grad II valdes för att artiklarna skall ha uppnått 60 % av 

poängsättningen, vilket är tillräckligt högt för att artiklarna har uppnått över medelpoäng på 

de enskilda frågorna. Detta anses vara en styrka i litteraturöversikten. 

Artiklarna lästes igenom individuellt av författarna för att minska risken att påverka 

varandra i början av analysen, och därmed stärka objektiviteten av analysen av artiklarna. 

Objektiviteten ansågs av författarna bli styrkt om de båda författarna kom fram till snarlika 

uppfattningar individuellt. 

Urvalet av artiklar kommer ifrån länder med välutvecklat sjukvård, vilket författarna anser 

vara en styrka för resultatet. Enligt Barber et al. (2017) ligger Sverige och Norge på fjärde 

plats och USA på en 34 plats, i kvalitet på sjukvården i världen. De andra länder som det 

finns artiklar ifrån ligger där emellan. Det finns fler likheter än olikheter i kvaliteten på 

sjukvården i de inkluderade artiklarna. Det stora likheterna av kvaliteteten av sjukvården i 

de olika länderna kan öka möjligheten att applicera resultatet på de inkluderade länderna. 

Det kan finnas kulturella skillnader mellan de inkluderade länderna, som kan vara en 

svaghet för tillämpningen av litteraturöversiktens resultat i de inkluderade länderna. 

Resultatet av litteraturöversikten anses inte tillämpbart i länder där sjukvårdskvaliteten 

nämnvärt skiljer sig från artiklarnas ursprungsländer vilket kan ses som en svaghet.  

Artiklarna som användes i resultatet var till stor del retroperspektiva och längden tid som 

passerat efter en händelse till att forskare samlade in materialet kan leda till en förändring av 

hur deltagarna mindes förloppet. Retrospektiv design på studier kan försämra chansen att få 

korrekta svar men är ett viktigt redskap av att få information om upplevda händelser.  I en 

studie av Bradburn, Rips och Shevell (1987) påvisades att deltagare besvarade samma frågor 

olika över tid, hur tiden får folk att glömma detaljer men även hur minnet påverkades 

subjektivt av deltagaren. Denna kritik till trots så anser författarna att retrospektiv design är 

ett tillvägagångssätt som lämpar sig väl för att tillgodogöra sig erfarenheter av en given 

situation. Ett kritiskt förhållningssätt gentemot materialet är viktigt för att eftersträva 

objektivitet. 

Den teoretiska anknytningen av Andershed och Ternestedt (2001) baseras på fyra tidigare 

studier som avhandlat närståendes delaktighet relaterat till anhörige som vårdats palliativt, 

de närståendes engagemang delades upp i upplyst eller oupplyst. Författarna valde teorin då 



20 
 

den ansågs relevant med utgångspunkt till syftet av litteraturöversikten, då författarna ville 

belysa närståendes erfarenheter och faktorer kring vård i livets slutskede. Hade en annan 

teoretisk anknytning valts, exempelvis Watsons (1988) omvårdnadsteori kunde resultatet fått 

en annan vinkling. Watsons teori vilar på ett antagande om att människor bryr sig om 

varandra, och kunde ha använts i denna litteraturöversikt men resultatet hade troligtvis fått 

en mer spirituell framtoning. Om KASAM (Antonovsky, 1987/2005) valts så hade resultatet 

kunnat bli snarlikt för att Andershed och Ternestedt (2001) tar utgångspunkt i Antonovskys 

teoretiska modell. 

Resultatdiskussion 

Syftet var att hos närstående belysa erfarenheter relaterat till vård i livets slutskede av en 

döende anhörig. Resultatet av litteraturöversikten presenterades i två huvudkategorier med 

totalt åtta underkategorier.  

Genom att vara delaktig i vårdandet av den döende anhörige kunde närstående både ge 

praktiskt och emotionellt stöd, samt att de också kunde ta emot stöd från den döende. Att 

finna meningsfullhet i sin egen delaktighet har den närstående uppnått ett upplyst 

engagemang enligt Andershed och Ternestedt (2001). 

I litteraturöversikten framkom det att närstående behövde gå en balansgång mellan sitt eget 

liv samt den döende anhöriges behov, där stora uppoffringar behövde göras i vardagen för 

att tillmötesgå den döende anhöriges behov. Om den döende anhörige exempelvis hade haft 

ansvar för matlagning så fasades det över på den närstående, vilket fick den närstående att 

göra en rollförändring. Detta överensstämmer med Janzek och Henriksson (2014) där 

närstående förklarade hur de var förberedda att överta ansvarsområden som tidigare 

innehafts av den döende anhörige. Relationen mellan närstående och den döende anhörige 

förändrades i takt med den anhöriges tillstånd, balansen var svår att finna och bördan blev 

ibland för stor. Om det fanns en obalans kunde den motverkas genom att känna 

meningsfullhet i vårdandet, bördan kunde även delas med andra närstående vilket 

medförde att de blev stärkta och kunde uthärda situationen. Detta i enlighet med Andershed 

och Ternestedt (2001) där de närstående kunde uppnå styrka om de kände en stark känsla av 

sammanhang. 
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I studien av Proot, Abu-Saad, Crebolder, Goldsteen, Luker och Widdershoven (2003) 

beskrivs det hur närstående ofta fann att de vid sjukhusinläggning delgavs lite information 

rörandes den döende anhörige, de närstående upplevde en brist på tillgången till 

information. De närstående fann det svårt att få möjlighet att samtala med läkare och 

sjuksköterskor i enrum. Om de närstående kunde ha en angiven sjuksköterska att kontakta 

vid behov av information, anser författarna att det skulle underlätta de närståendes 

möjlighet till delaktighet i beslutsfattandet. Det framkom i litteraturöversiktens resultat att 

närstående ville vara delaktiga i beslutsfattande rörande den döende anhörige, att de kände 

sig ha huvudansvaret. Det var ett ansvar som närstående inte ville stå ensamma med utan 

ville dela med sjuksköterskor och läkare. Det återgavs exempel i resultatet att om 

sjukvårdspersonalen var bra på att kommunicera med närstående ingavs det en känsla av 

trygghet för de närstående, samt att majoriteten ansåg att den delgivna informationen var 

tillräckligt bra. Detta styrks av Andershed och Ternestedt (2001) att om närstående ska 

kunna uppnå ett upplyst engagemang, behöver närstående vilja få och ges information för 

att utveckla insikt om den döende anhöriges situation och därmed reducera risken för den 

närstående att uppnå ett oupplyst engagemang.  

I litteraturöversiktens resultat listade närstående önskvärda egenskaper hos vårdpersonalen 

som de ville bli bemötta med, egenskaper som var av stor vikt för den närståendes 

delaktighet: vara goda lyssnare, vara tillgänglig, informativ samt uttrycka empati och 

känslor. Författarna kan ifrån resultatet tyda att sjuksköterskan kan spela en viktig roll för att 

inkludera och förbättra de närståendes möjlighet till delaktighet i omvårdnadsprocessen.  

Sjuksköterskan kan ta sig an rollen att vara de närståendes betryggande anknytning i en svår 

situation. Resultatet och författarnas antagande styrks av Andershed och Ternestedt (2001) 

där de listar respekt, ärlighet, öppenhet, kontaktsökande samt erkännande gentemot den 

närstående som viktiga delar i sjukvårdspersonalens bemötande. Där betonas det att ett gott 

bemötande kan utgöra en buffert för den närstående, som ökar möjligheten för att den 

närstående ska uppnå ett upplyst engagemang. Av Andershed och Ternestedts (2001) teori 

går det att förstå att den högsta nivån av delaktighet i ett upplyst engagemang kan uppnås 

när närstående tillsammans med den döende anhörige och vårdpersonal deltar i ett 

kompanjonskap. Miljön som bildas är både stödjande och meningsfull för den sjuke anhörige 

samt närstående. I resultatet framkom det att närstående genom att vara delaktig i vårdandet 
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av den döende anhörige kunde de både ge praktiskt och emotionellt stöd, samt att de 

närstående också kunde stödjas av den döende. Om den närstående finner meningsfullhet i 

sin egen delaktighet uppnår den närstående ett upplyst engagemang enligt Andershed och 

Ternestedt (2001). 

Det framkom i resultatet att närstående upplevde att om de fick ett positivt gensvar för sin 

delaktighet i omvårdnaden från vårdpersonalen stärktes de. Ett positivt gensvar bidrog även 

till att den närstående ökade sannolikheten att bilda en uppfattning om att den döende 

anhörige fick ett bra avslut. Detta kan enligt Andershed och Ternestedt (2001) ses som att de 

närstående stärktes i sitt upplysta engagemang.  

Enligt studien av Sampaio, Comasetto, Faro och Monteiro (2015) ansåg 

sjuksköterskestudenter att vårdandet av närstående var en grundläggande del i 

vårdpersonalens omvårdnad. Sjuksköterskestudenterna ansåg det viktigt att ha ett humant 

bemötande gentemot de närstående, och i litteraturöversikten framkom det att även om de 

närstående känt stöd av familj och vänner så kunde de känna sig övergivna om det förekom 

bristande stöd från vårdpersonal. Detta fynd anser författarna visar på vikten av att 

sjuksköterskor har ett gott bemötande och har en viktig stödjande roll gentemot de 

närstående. Andershed och Ternestedt (2001) beskrev ”to know”,“to be” och “to do” som 

grundläggande. Att informeras, närvara och delta är viktiga beståndsdelar för att utveckla 

ett upplyst engagemang. Av resultatet går det att anta att om närstående var delaktiga i 

vårdandet och närvarande vid dödstillfället stärktes dem. En interventionsstudie utförd av 

Häggmark, Bachner och Theorell (1991) ger stöd åt litteraturöversiktens reultat, närstående 

som hade aktivt deltagit i vårdandet hade fått en förhöjd känsla av livsinnehåll och mening. 

De närstående i interventionsstudien som uppmuntrades att aktivt delta i vårdandet och 

gavs ökad möjlighet att närvara upplevde ett underlättat sorgearbete och minskad 

återhämtningstid jämfört med kontrollgruppen.  

Enligt resultatet i litteraturöversikten ansåg närstående symtomlindring som en viktig del i 

vårdandet av den döende anhörige. Det var viktig för de närstående att det gavs en adekvat 

symtomlindring då detta minskade de närståendes emotionella börda. Detta fynd stärks av 

Lees, Mayland, West och Germaine (2014) där närstående beskrev att bevittnat lidande 

ökade den känslomässiga bördan hos närstående och att ibland hann inte symtom lindras i 
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tid. I resultatet framkom det att ungefär hälften av de närstående upplevde att 

symtomlindringen hade varit tillräcklig. Författarna anser att resultatet pekar på en stor 

utvecklingspotential ute i verksamheten, där sjuksköterskor kan spela en viktig roll att i 

tidigt skede upptäcka och symtomlindra patienter. 

I resultatet framkom det att de närstående ansåg att det var viktigt att närvara vid 

dödstillfället, de närstående som inte hade möjlighet att närvara vid dödstillfället kände 

besvikelse och ånger. Närstående lade stor vikt vid att vårdpersonalen skulle förvarna inför 

dödstillfället vilket i enlighet med studien av Rodgers, Karlsen och Addington-Hall (2000) 

där de närstående kände besvikelse om sjukvårdspersonal inte hade lyckats möjliggöra för 

de närstående att närvara vid dödstillfället. I studien av Llobera et al. (2000) beskrivs hur 

sjuksköterskor och läkare ofta överskattade levnadslängden för patienter i livets slutskede 

vilket ger stöd åt resultatet i litteraturöversikten. I resultatet framkommer det att hälften av 

de närstående hann säga farväl eller närvara vid dödstillfället om den anhörige var inlagd på 

ett sjukhus. Författarna anser att dessa fynd pekar på oberäkneligheten hos döden och 

sjukvårdspersonalens svåra uppgift att tillgodose de närståendes behov att vilja veta 

tidpunkt för dödens inträffande. 

Enligt Andershed och Ternestedt (2001) kunde sjukdomsförloppets tidsåtgång antingen 

försvåra eller förbättra chansen att få till ett upplyst deltagande. Vid ett längre 

sjukdomsförlopp kan den närståendes delaktighet premieras samt ge den närstående en 

chans att välja sin nivå av delaktighet. Författarna fann att närstående har behov under hela 

sjukdomsförloppet och vid ett snabbt sjukdomsförlopp minskar möjligheten för 

vårdpersonal att ge adekvat stöd. Den närståendes behövde tid för att förbereda sig inför 

den anhöriges död, om sjukdomsförloppet är kort minskade möjligheten. Detta styrks i 

studien av Valdimarsdottir, Helgason, Fürst, Adolfsson och Steineck (2004) som 

konstaterade att närstående och den sjuke anhörige behövde få information, möjlighet och 

psykologiskt stöd för att kunna förbereda sig inför döden. Om sjukdomsförloppet gick för 

fort fann Sampaio et al.(2015) att även sjuksköterskestudenterna kunde känna sig 

oförberedda, ångest samt lidande inför att försöka stödja närstående. Författarna menar att 

detta kan ses som intäkt på behovet av adekvat utbildad och förberedd vårdpersonal, för att 

minska ångest och lidande hos vårdpersonal och närstående. 
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Slutsats 

Denna litteraturöversikt gjordes för att bättre förbereda sjuksköterskor inför mötet med 

närstående till patienter i livets slutskede. Med tanke på detta resultat går det att som 

sjuksköterska reducera risken att förstärka närståendes lidande. Närstående som har en 

döende anhörig som får vård i livets slutskede är i en utsatt position där flera faktorer 

påverkar den närståendes möjlighet till delaktighet. Information är grunden för att kunna 

vara delaktig. Att meddela information handlar inte bara om vad som sägs utan även om hur 

det förmedlas, ett gott bemötande är en viktig aspekt för att inkludera den närstående. I 

resultatet framkommer det att närståendes behov ofta glöms bort eller förbises mot den 

döende anhöriges överskuggande behov. Om närstående uppmärksammas och får stöd kan 

det underlätta sorgearbetet samt minska risken för ohälsa hos den närstående. 

Författarna anser att det har bedrivits forskning inom området under en längre tid, men 

anser i enlighet med Candy et al. (2011) att det finns för lite forskning som kan påvisa 

fördelar med stödjande insatser gentemot den närstående. 

Därför föreslår författarna att det bör bedrivas fler interventionsstudier med hög kvalitet där 

det undersöks vilka stödjande insatser som har bäst effekt. 
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Bilaga 1. 

Översiktstabell av sökningar 

Databas                 Sökord                    Avgränsning         Antal              Urval*         Urval*        Urval*        Urval* 

Datum                                                                                     relevanta       1                   2                  3                  4 

                                                                                                  träffar  

 

CINAHL 

180112 

(MH "Family") 

AND (MH 

"Attitude to 

Death") AND 

(MH "Terminal 

Care") 

2008 February – 

2018 January, 

Engelska, 

Svenska, 

Danska 

77 

 

23 10 9 8 

CINAHL 

180112 

(MH "Family 

Attitudes") AND 

(MH "Death") 

AND (MH 

"Terminal Care") 

 

2008 February – 

2018 January, 

Engelska, 

Svenska, 

Danska 

23 10 7 7 6 

PubMed 

180116 

(("Family"[Mesh]) 

AND 

"Death"[Mesh]) 

AND "Terminal 

Care"[Mesh]  

10 år, Engelska, 

Svenska, 

Danska 

104 

+2 

25 3 1 1 

PubMed 

180116 

(("Family"[Mesh]) 

AND "Attitude to 

Death"[Mesh]) 

AND "Terminal 

Care"[Mesh] 

10 år, Engelska, 

Svenska, 

Danska 

289 

+7 

54 12  6 4 

*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artikeln lästes, Urval 4: Artiklarna 

kvalitetsgranskades. +dubletter från föregående sökningar 
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Bilaga 2. Granskningsmall för studier med kvalitativ metod 

 

 Poängsättning                                                          0                            1                            2                           3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3         Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel          Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod         

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant   

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel       Utförlig 

Triangulering Saknas Finns     

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Närstående till patienter i livets 

slutskede Ej undersökt Liten andel Hälften     Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

 Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas / 

           Ja 

          Nej           

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna     

Resultat         

Frågeställning besvarad Nej Ja     

Resultatbeskrivning 

(redovisning, kodning etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 



iii 
 

Tolkning av resultatet (citat, 

kod, teori etc) Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion         

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik 

och felkällor Saknas Låg God 

  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser         

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas     

 

Total poäng (max 47)     

    

 

      

   p 

Grad I: 80 % 

% 

Grad II: 70 % 

Grad 

Grad III: 60 % 

 

Titel 

 

Författare 
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Bilaga 3. Granskningsmall för studier med kvantitativ metod 

Poängsättning                                                      0                     1                               2               3 

Abstrakt (syfte,metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod         

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant   

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Närstående till patient i livets 

slutskede Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas / 

           Ja 

          Nej     

Etiska aspekter Ej angivna Angivna     

Resultat         

Frågeställning besvarad Nej Ja     

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys 

(beräkningar, metoder, signifikans) Saknas Mindre bra Bra 

  

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat     

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 



v 
 

Diskussion         

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik 

och felkällor Saknas Låg God 

  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser         

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 
Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas     

 

Total Poäng (max 48p) 

 

p 

 

Grad I: 80 % 

% 

Grad II: 70 % 

Grad 

Grad III: 60 % 

 

Titel 

 

Författare 
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Bilaga 4. Översikt av inkluderade artiklar 

Författare 

Årtal  

Land 

Databas 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagar

e 

(bortfall) 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet  

Andersson et al. 

(2009) 

Sverige 

PubMed 

Syftet var att 

undersöka 

erfarenheten av att 

vara närstående till 

en äldre person i 

livets slutskede, efter 

personen har dött. 

Kvalitativ  17 

(Ej 

redovisad) 

Semistrukturerad 

intervju 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Resultat: Erfarenheten av att vara 

närstående kunde förstås som att 

vara en hängiven kompanjon under 

en resa mot ett oundvikligt mål, 

kategorier som att leva i skuggan av 

döden; fokusera på behoven hos den 

döde, göra förändringar i vardagen, 

känna huvudansvaret; kämpa med 

hälso- och sjukvårdssystemet; att få 

styrka ifrån stöd. 

Grad I 

Axelsson et al. 

(2014) 

Sverige 

PubMed 

Syftet var att 

beskriva och 

klarlägga vad det 

innebär att vara en 

närstående till en 

svårt sjuk 

familjemedlem 

undergående 

hemodialys som 

närmar sig livets 

slutskede. 

Kvalitativ  14 

(Ej 

redovisad) 

Intervjuer 

fenomenologisk 

hermeneutisk analys. 

 

Resultat: Sex teman formulerades; 

Strävan att vara stödjande och 

hjälpsam utan att orsaka skada till 

den sjuke personen, Behov av ökad 

styrka och stöd; Balansera viljan att 

hjälpa med ens egna liv; Ökat ansvar 

involverande dilemman; Strävan för 

ett gott liv tillsammans i nuet; Leva 

med vetskap om döden. 

Grad I 

Bollig et al. 

(2016) 

Norge 

CINAHL 

Att studera 

perspektiv hos 

residenter på 

äldreboende samt 

deras närstående 

angående vård i 

livets slutskede, 

besluttagande och 

avancerad 

Kvalitativ 43 

(Ej 

redovisad) 

Djupintervjuer med 

boenden samt 

fokusgrupper med 

närstående 

Tolkande 

beskrivning 

Resultat: En differens mellan 

residenter samt närståendes 

perspektiv. Residenter litar på att 

närstående samt personal tar viktiga 

beslut åt dem. Närstående kände sig 

osäkra på patientens önskan och såg 

det som en börda. 

Grad II 



vii 
 

vårdplanering. 

Boucher et al. 

(2010) 

USA 

CINAHL 

Syftet var att 

beskriva närståendes 

perspektiv av 

erfarenheter av vård 

i livets slutskede 

associerad med en 

familjemedlems eller 

nära väns död. 

Kvalitativ 

 

186 

(32 st) 

 Kvalitativ 

beskrivande 

innehållsanalys 

En sekundäranalys 

av tvärsnitt studies 

svar till en öppen 

fråga 

Resultat: Två huvudteman, 1. 

Kommunikation 2. Familjevärden 

samt preferenser med tre 

underteman: En stödjande miljö för 

att säkerställa en lugn död med 

värdighet och respekt, önskan att 

vilja närvara vid dödsögonblicket, 

tillmötesgå behoven hos den 

närstående och den döende 

patienten. 

Grad I 

Dobrina et al. 

(2016) 

Italien 

PubMed 

Att undersöka behov 

och önskemål hos 

patienter och deras 

närstående 

vårdgivare under 

sista veckan i livet i 

hemmet. 

Kvalitativ 22 

(Ej 

redovisad) 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Beskrivande 

fenomenologi 

Resultat: Det framkom fyra 

gemensamma teman för patienter 

och närstående vårdgivare: Fortsätta 

ha kontakt till mitt liv, Att vara 

bortkopplat från det egna livet 

önskan att detta lidande var över, 

Döende processen ett väntande i 

fruktan, Att börja tänka sig ett liv 

utan den döende. 

Grad II 

van Eechoud et 

al. 

(2014) 

Nederländerna 

CINAHL 

Syftet var att få en 

förståelse av 

familjemedlemmars 

erfarenheter vid 

medverkan av 

avancerat 

vårdplanering för 

äldre personer nära 

livets slut.  

Kvalitativ 21 

(Ej 

redovisad) 

Semistrukturerad 

intervju 

Grundad teori, 

konstant jämförelse 

analys 

Resultat: Bristande vetskap om vad 

avancerat vårdplanering innebär hos 

de närstående. Olika positionering i 

planering av vård i livets slutskede, 

som gavs uttryck i hur mycket 

ansvar som närstående ville ta, och 

hur mycket närstående kände att det 

förväntades att de skulle vara 

delaktiga i beslut. 

 

Grad I 

Holdsworth. 

(2015) 

Storbritannien 

CINAHL 

Att beskriva 

närståendes 

upplevelse av vård i 

livets slutskede med 

särskild referens till 

rollen vårdgivaren. 

Kvalitativ 45 

(225) 

Intervjuer 

tolkande 

temaanalys 

 

Resultat: Sex teman blev 

identifierade som attribut av en god 

död där vårdgivare spelade en 

viktig roll; socialt engagemang och 

kontakt med identitet, karaktär hos 

vårdgivare och handlingar, 

vårdgivares självförtroende och 

Grad I 



viii 
 

förmåga, förberedelse samt vetskap 

om döden, presentation av patienten 

vid död och stöd efter död inträffat 

för skyddat sörjande 

Igarashi et al. 

(2016)  

Japan 

CINAHL 

Syftet var att 

undersöka 

associering mellan 

vård i livets 

slutskede och 

känslan av säkerhet 

hos sörjande 

familjer, med hänsyn 

till regional 

cancervård. 

 

Kvantitativ 1046 

(35 %) 

Retrospektiv 

tvärsnittsstudie 

Resultat: De närstående (n = 914), 

hade en större känsla av säkerhet, 

vilket var förknippat med, platsen 

för döden var i hemmet (p = 0.039), 

en lägre vård börda (p < 0.001) , att 

patienten hade symtomkontroll (p < 

0.001) , patienten hade förtroende 

för vårdpersonal (p < 0.001), låg 

vårdbörda för närstående (p < 0.001) 

Grad I 

Kinoshita et al., 

(2015) 

Japan 

CINAHL 

Syftet var att 

utforska sambandet 

mellan platsen för 

döden och kvaliteten 

av döden för döende 

patienter och deras 

familjer 

Kvantitativ 2247 

(33 %) 

 

Deskriptiv statistik,  

Chi-två fördelning, 

Linear mixed-effekt 

modellen.    

 

Resultat: Det fanns ett samband 

mellan att dö i hemmet och 

familjemedlemmarnas (n = 2247) 

börda. Att dö i hemmet i förhållande 

med sjukhuset gav lägre börda (p = 

0.003) 

Grad II 

Kinoshita, & 

Miyashita 

(2012) 

Japan 

CINAHL 

Syftet var att 

undersöka 

utvärderingen av 

vård i livets 

slutskede på 

intensivvårdsavdelni

ng utifrån sörjande 

familjemedlemmar, 

samt att bedöma 

kvaliteten av vård i 

livets slutskede för 

döende patienter på 

intensivvårdsavdelni

ng.  

Kvantitativ 387 

(3 st) 

Retroperspektiv 

tvärsnittsstudie  

Chi2-test och linear 

mixed-effekt model.  

 

Resultat: Läkare förklarade 

tillräckligt ingående enligt 55,6%. 

Läkare agerade skyndsamt med 

symtomlindring 59,7%. 

Sjuksköterskorna hade tillräckliga 

kunskaper och färdigheter 55,25%. 

Omtanke om de närståendes hälsa 

57,75%. 

Grad I 



ix 
 

Miyashita et al.  

(2008) 

Japan  

PubMed 

Syftet var att 

utforska vad som 

var bidragande till 

en god död utifrån 

de sörjande 

familjemedlemmars 

perspektiv 

Kvantitativ 165 

(52 %) 

Tvärsnittsstudie 

Enkätundersökning 

Deskriptiv statistik, 

samt Multipel 

regressionsanalys 

 

Resultat: Familjemedlemmar ansåg 

att det fanns en större sannolikhet 

att uppnå en god död på palliativ 

vård enhet, i jämförelse, sjukhus 

avdelning.  

Grad II 

Mossin, & 

Landmark. 

(2010) 

Norge 

CINAHL 

Syftet var att få en 

djupare förståelse av 

erfarenheter och att 

öka kunskapen för 

att kunna förbättra 

den palliativa 

vården i förhållande 

till närstående. 

 

Kvalitativ 8 

(7 st) 

 

Semistrukturerad 

djupintervju. 

 

Grundad teori 

 

Resultat: Huvudkategori var: Bevara 

närvarandet vilket representerade 

närstående och den döende 

anhöriges behov av att kunna vara 

tillsammans både fysiskt och 

emotionellt. 

Underkategorier: Hitta sin plats, Att 

veta, Hjälpa varandra, Avslut  

Grad I 

Pattison et al. 

2013 

Storbritannien 

CINAHL  

Att belysa vård i 

livets slutskede för 

kritiskt sjuka 

cancerpatienter 

utifrån familjer, 

onkologer, palliativa 

specialister, kritiskt 

vård specialister och 

sjuksköterskors 

erfarenheter. 

Kvalitativ  42 

(5 st) 

Intervjuer 

Tematiskt analys 

nätverk designat för 

fenomenologi.   

Närstående gör samma resa som 

patienten mot döden. Vilket gör att 

de närstående gör att de är i behov 

av hjälp och stöd, då det bara är 

patienten som reser hela vägen till 

slutet. De närstående var ofta 

oförberedda på det verkliga 

slutskedet.  

Grad I 

Phillips & Reed.  

(2009) 

USA 

CINAHL 

Syftet var att bättre 

förstå närståendes 

perspektiv av att 

delta i omvårdnad 

av äldre i livets 

slutskede, äldre som 

förväntas dö i 

kronisk sjukdom, 

studien skulle förstå 

närståendes 

deltagande i 

omvårdnad i livets 

Kvalitativ 27 

(Ej 

redovisad) 

Tvärsnittsstudie av 

beskrivande design. 

Konstant 

jämförelseanalys 

Resultat: Närstående som deltar i 

omvårdnad av äldre i livets 

slutskede är i behov av stöd från 

vårdpersonal, tidigare än vad 

vanligtvis sker. Närstående 

vårdgivare upplevde stor börda. 

 

Grad II 



x 
 

slutskede 

 

Reyniers et al. 

(2014) 

Belgien 

CINAHL 

Syftet var att 

utforska familj, 

läkares, 

sjuksköterskors och 

anhörig vårdgivares 

perspektiv på 

sjukhuset som plats 

för vård i livets 

slutskede eller 

döden. 

Kvalitativ 79 

(Ej 

redovisad) 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

närstående och 

fokusgrupper med 

läkare och 

sjuksköterskor. 

Konstant 

jämförelseanalys. 

Tre huvudteman: sjukhuset som 

otillräcklig för vård i livets 

slutskede, sjukhuset som en trygg 

hamn, och ett ändrande av attityd 

inom sjukhusvården till vård i livets 

slutskede. 

Det finns ingen vana att vårda 

personer i livets slutskede. Det finns 

ingen flexibilitet, att göra på ett 

annat sätt och inte tid heller. Det är 

fokus på kurativ och livsförlängande 

vård. Dålig och motsägelsefull 

kommunikation.  

Grad I 

Sarabia-Cobo et 

al. 

(2016) 

Spanien 

CINAHL 

Att beskriva 

processen av 

beslutstagande vid 

familjer kopplat mot 

vård given i livets 

slutskede till 

institutionaliserade 

dementa patienter 

 

Kvalitativ 84 

(51 st) 

Fokusgrupper med 

öppna frågor 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Fem kategorier som beskriver 

kontext vid besluttagande 

identifierades: känslomässig affekt, 

levande död, två ansikten av död, 

värderingar och mål gällande 

behandling vid livets slutskede, brist 

på kunskap/insikt om progression 

av demens 

 

Grad II 

Shanmugasund

aram. 

(2015) 

Australien 

CINAHL 

Att undersöka behov 

hos närstående 

vårdgivare 

tillhörande indiska 

familjer som 

undergår palliativ 

vård i Australien. 

 

Kvalitativ 6 

(Ej 

redovisad) 

Djup- och 

semistrukturerade 

intervjuer 

Grundad teori 

3 teman identifierades; närstående 

vårdgivarrollen som en stressfull 

situation och hårt arbete, 

Smärtlindring närstående såg smärta 

som en hård upplevelse men 

accepterade begränsningarna i 

möjligheterna till smärtlindring, 

Brist på familjestöd. 

 

 

Grad II 



xi 
 

Shirado et al. 

(2013) 

Japan 

CINAHL 

Syftet var att 

klargöra familjers 

bedrift i att bevara 

hoppet och 

förberedelse för 

patientens död, samt 

att utforska dess 

relation till läkares 

och sjuksköterskors 

beteende. 

Kvantitativ 454 

(32 %) 

Retroperspektiv 

tvärsnittsstudie 

Univariat analys med 

Mann-Whitney test, 

Student’s t-test, Chi-

square test, samt 

Multiple logistisk 

regressionsanalys. 

73 % av de svarande hade hopp och 

förbereda sig på döden. 58 % hade 

hopp. 73 % kunde förbereda sig på 

döden. 

Önskvärd beteende från personal 

enligt närstående: 85 % kunskap om 

avancerade behandling. 

Det fanns en signifikant sannolikhet 

för bevarande av hopp och 

förberedelse på döden, hos 

närstående, som hoppades på en 

lugn död, bra omvårdnad, helande 

av relationer och att umgås. (p < 

0.001) 

Grad I 

Witkamp et al. 

(2016) 

Nederländerna 

PubMed 

Att uppskatta 

kvaliteten på att dö 

på sjukhus ur 

närståendes 

perspektiv, samt 

identifiera faktorer 

till kvaliteten på 

döden 

Kvantitativ 249 

(49 %) 

 

Tvärsnittsstudie 

Multivariations 

regressionsanalys 

Närstående uppskattade att 

kvaliteten på döden som tillräcklig, i 

en sjukhusmiljö. 53 % av närstående 

ansåg symtomlindringen som 

tillräcklig och 77 % av närstående 

ansåg att försöken till 

symtomlindring som tillräcklig. 

Majoriteten av patienter samt 

närstående var inte förberedda för 

döden, närstående rapporterade 

många problem. 

 

Grad I 

 

 



xii 
 

Bilaga 5 Översikt av hur artiklarna har bidragit till resultatet    

Artikelförfattare Balansgång i 

delaktighet 

Delaktighet i 

vårdandet 

Delaktighet i 

lidandet 

Beslutsfattand

e kring livets 

slutskede 

Förberedelse 

inför döden 

Delaktighet 

i sorgen / 

döden 

Positiva 

erfarenheter 

Negativa 

erfarenheter 

Andersson & Ekwall. X X X X    X 

Axelsson et al. X   X X X X X 

Bollig et al.   X X     

Boucher et al.  X X  X X X X 

Dobrina et al. X  X      

van Echerud et al.    X     

Holdsworth   X X  X X X 

Igarashi et al.      X   

Kinoshita et al.      X   

Kinoshita & 

Miyashita  

  X    X  

Miyashita et al.   X   X   

Mossin & Landmark   X X  X X X X 

Pattison et al.  X   X    

Phillips & Reed. X X X X X X   

Reynier et al.  X X     X 

Sarabia-Cabo et al.  X  X     

Shanmugasundaram X  X     X 

Shirado et al.   X  X  X X 

Withkamp et al.    X     

 

 


