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ABSTRAKT 
2015 avled cirka 16 000 personer på äldreboende, många hade anhöriga hos sig den sista 

tiden i livet. Tidigare forskning har inte kunnat påvisa bästa sättet att ge anhöriga stöd.  
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa anhörigas upplevelser av palliativ vård i 

livets slut på äldreboende.  
Resultatet grundades på 13 vetenskapliga originalartiklar av kvalitativ- och mixad design, 

från länder med hög kvalitet på palliativ vård. Dessa analyserades induktivt och 

presenterades i tre huvudkategorier: Förståelse för vad som händer i livets slut, att vilja vara 

delaktig och klara av att hantera situationen. Anhöriga vill få information, ha regelbundna 

samtal, delta i omvårdnad och beslutsfattande, har ett behov av kontroll och dela på ansvaret 

samt önskar bli sedda. 
När anhöriga inte fick information och delta i vården blev situationen inte hanterbar. Detta 

ledde till svårigheter att släppa kontrollen vilket skapade missnöje. Sjuksköterskor behöver 

mer kunskap för att kommunicera och informera, så anhöriga känner sig delaktiga i vården i 

livets slutskede och får en hög känsla av sammanhang. 

 
Nyckelord: Anhörig, Palliativ vård, Upplevelse, Vård i livets slut, Äldreboende. 
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BAKGRUND 

Palliativ vård anses som en alltmer viktig del inom hälso- och sjukvård. Kravet på att det ska 

finnas tillgång till palliativ vård ökar i hela världen i och med en åldrande befolkning som 

kommer leva och dö med mer komplexa sjukdomstillstånd. Antalet vuxna i behov av 

palliativ vård i världen är uppskattningsvis över 19 miljoner. Majoriteten av dessa är 60 år 

och äldre. 2011 hade 58 procent av världens länder etablerat en eller flera palliativa 

vårdenheter eller hospice (World Health Organisation [WHO], 2014). Många länder har en 

väl utvecklad palliativ vård, men det finns fortfarande länder som inte har tillräckligt stor 

tillgänglighet (Lynch, Connor, & Clark, 2013). Drygt 90 000 personer avlider årligen i Sverige 

och av dessa bedöms ungefär 80 procent varit i behov av palliativ vård (Socialstyrelsen, 

2018a). 

 

Socialstyrelsen (2018b) definierar äldre till personer som är över 65 år, närstående som den 

enskilde anser sig ha en nära relation till och anhörig till personer inom familjen eller de 

närmaste släktingarna. Äldreboende (särskilt boende för äldre) är ett boende för äldre som 

behöver vård och omsorg under hela dygnet. Medline plus (2018) definierar ett vårdhem 

(nursing home) som en plats för personer som inte behöver vara på ett sjukhus, men som inte 

klarar av att bo hemma. De flesta vårdhem har tillgång till sjuksköterskor 24 timmar om 

dygnet. I den här litteraturstudien kommer den sjuka äldre ibland beskrivas som närstående 

och den som de har närmast relation till som anhöriga. 

 

Vård i livets slut är ett begrepp inom palliativ vård, där innebörden är att ge lindrande vård 

för svårt sjuka och döende (Vårdhandboken, 2016). Sjuksköterskan Cicely Saunders startade 

första moderna hospicet för cancersjuka i slutet av 1960-talet, detta blev sedan grunden till 

den palliativa vården (Fridegren & Lyckander, 2009, s 9). Tidigare var palliativ vård inriktad 

på cancer, men även kroniska diagnoser bör ingå för att möta den äldres behov 

(Socialstyrelsen, 2013). I Sverige är andelen personer som avlider på institution relativt hög 

jämfört med andra länder. Det gäller framförallt antalet som dör på särskilt boende för äldre. 

Sista tiden i livet är det få av de som bor på äldreboende som behöver vårdas på sjukhus 

(Socialstyrelsen 2016a).  
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2015 avled cirka 16 000 personer, 65 år och äldre, på särskilt boende. Bor man på ett 

äldreboende kan man räkna med att få vård och omsorg till döden inträffar (Socialstyrelsen 

2017). När sjukdomsutvecklingen kommit till den punkt där det inte går att utföra mer 

botande medicinska insatser som gagnar patienten, går insatserna över till vård i livets 

slutskede. Då återstår endast en kort tid kvar i livet. Läkaren samtalar med patienten och vid 

medgivande är det bra om även anhöriga, sjuksköterska eller annan vårdpersonal deltar för 

att kunna svara på efterföljande frågor och som känslomässigt stöd. En vårdplan ska göras 

för att ta ställning för om akuta insatser ska göras vid exempelvis infektion, minskat 

näringsintag och behov av hjärt-lungräddning. Vården slutar inte i och med dödsfallet utan 

ett visst stöd behövs för anhöriga. De efterlevande ska erbjudas ett samtal efter dödsfallet för 

att få möjlighet att prata om sina tankar och reflektioner (Socialstyrelsen, 2018b). För att ge 

god vård till sjuka äldre med stora behov, kan sjukvården behöva kunna lämna ut uppgifter 

om dem. Det får dock bara göras om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den äldre 

eller någon anhörig lider men. Vården ska bygga på respekt för individens 

självbestämmande och integritet, vilket innebär att det behövs samtycke från individen för 

att utföra åtgärder. Sekretess för att lämna ut uppgifter om en enskild kan även gälla till 

anhöriga. Om en person har nedsatt beslutsförmåga kan anhöriga vara ställföreträdande. 

Vårdgivare kan lämna information om en persons hälsotillstånd till en anhörig, om den inte 

kan lämnas direkt till patienten (Socialstyrelsen, 2012). 

 

I Europa önskar de flesta äldre få dö hemma men i majoriteten av fallen gör de inte det. Om 

man spenderar sista tiden på sjukhus, sjukhem eller hospice varierar en del mellan olika 

länder. Vad som påverkar om man vårdas på institution eller hemma är faktorer som om 

man har hemtjänst, bor med anhörig eller har ett stort stöd från familjen. Åldern påverkar i 

varierande grad i olika länder (World Health Organisation [WHO], 2011).  

Äldres döende skiljer sig mot yngre personers, äldre har många gånger en mer långsam 

process och har ofta fler diagnoser. De har därmed ofta ett större behov av vård och omsorg 

(Socialstyrelsen 2013). Det kan vara svårt att identifiera när livets sista skede börjar. På grund 

av svårigheterna med att identifiera tecken på att den äldre personen är döende försenas 

personalens åtgärder för att möta palliativa vårdbehov.  
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Den äldre kanske inte vill vara involverad i samma utsträckning som tidigare och del lämnar 

ansvaret helt till personalen (Åvik, Sandgren, Fürst, Ahlström, & Behm, 2018).   

 

Palliativ vård grundar sig i fyra hörnstenar: 1) symtomlindring av smärta, oro och ångest,  

2) god kommunikation och relation, 3) samarbete i team, 4) stöd för anhöriga (Strang, 2017, s 

18). I Sekse, Hunskår & Ellingsens (2018) review där de undersökt hur sjuksköterskor 

beskriver sin roll i palliativ vård, upplever sjuksköterskorna sig i allmänhet ha mest tid med 

patienterna och att den regelbundna kontakten är viktig för att bygga upp ett förtroende. 

Sjuksköterskan fungerar som en länk mellan olika nivåer av vård, patient och familj.  

Någon som finns mellan alla inblandade parter och är som en "spindel i nätet". När patienten 

inte förstår läkaren eller annan vårdpersonal, finns sjuksköterskan som patientens “advokat” 

och ger korrekt information eller utbildning till patienten och familjen. De kan hjälpa 

patienter att uttrycka saker som de hade svårt att prata om. Sjuksköterskor upplever sig som 

allt i allo, de utför många saker som är svåra att mäta. Det är ibland ett dolt arbete, som inte 

registreras eller dokumenteras, men ändå är en viktig del av vården. Den grundläggande 

omvårdnaden kan vara att tvätta patienten, ge hårvård och munvård. Den emotionella 

omvårdnaden kan vara att ge tröst, minska lidande och ta hand om "själens smärta". Det kan 

också vara att prata om existentiella frågor, det är viktigt att patienten känner sig bekväm 

och har kvar sin värdighet. Palliativ vård kräver stort engagemang, vänlighet, värme, 

medkänsla och äkthet mot patient och anhörig. Sjuksköterskan utsätts för en känslomässig 

situation när de tar in patienternas och anhörigas sårbarhet.  

En svensk studie (Nilsen, Wallerstedt, Behm & Ahlström, 2018) visar, liksom tidigare 

forskning, att sjuksköterskor känner rädsla och inte vet vad de ska säga eller göra när de 

möter döende människor. Rädslan för att möta döden kan delvis förklaras av den kultur som 

finns i Sverige och många länder i västvärlden, där döden är ett känsligt ämne (Nilsen et al., 

2018). Sjuksköterskor upplever att anhöriga till äldre boende på särskilt boende ger ett 

psykosocialt stöd som patienterna behöver. De kan även ge värdefull information, då de 

känner patienten bättre. Anhöriga ser inte alltid den progressiva utvecklingen och har svårt 

att acceptera verkliga förhållanden och inser inte hur svårt sjuk patienten är. När anhöriga 

förstår sjukdomens utveckling och är med på vad som händer blir samspelet bättre med 

personalen. (Hertzberg, Ekman & Axelsson, 2003).  

http://portal.research.lu.se/portal/en/persons/helene-aavik-persson(2d5da18e-d72c-47cf-8f2d-69053c5f2201).html
http://portal.research.lu.se/portal/en/persons/carl-johan-furst(010f72d2-a97c-49b5-9afe-777ca5f5f7d1).html
http://portal.research.lu.se/portal/en/persons/lina-behm(c4ecfeae-3273-4371-bcbb-650e8c271350).html
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Dagens äldreboende har en mer hemlik miljö än vad tidigare vårdinstitution hade, vilket gör 

att anhöriga känner att de besöker sin närståendes nya bostad. Anhöriga har förväntningar 

på vilka uppgifter vårdgivarna ska kunna involvera dem i. Åldrande och döende är en 

process som involverar hela familjen och påverkar deras förhållanden (Whitaker, 2009). När 

äldre personer flyttar in på boende innebär det många förändringar, vilket kan vara 

stressande för dem och deras anhöriga. Då blir det viktigt att anhöriga känner att de får en 

bra relation och känner att de får ett emotionellt stöd från vårdpersonalen så att de inte 

känner att de exkluderas eller inte aktivt får delta i vården (Andersson, Ekvall, Hallberg & 

Edberg, 2010).  

Att stödja närstående är en grundläggande del i palliativ vård och den kan ges på många 

sätt. Det kan handla om att få möjlighet att delta i vården och ibland behövs praktiskt stöd. 

Anhörigas stödbehov kan variera under den äldres sjukdomstid beroende på 

sjukdomsförloppet (Socialstyrelsen, 2016b). Familjen har en betydande roll som ett 

komplement till sjukvården, de är en resurs som informationskälla under vårdtiden (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2015). I Sverige erbjuder cirka tre av fyra kommuner någon 

form av stöd till närstående till personer vid palliativ vård i livets slut. Om kommunen 

erbjuder stöd eller inte varierar beroende på län. I kommunen är det oftast sjuksköterskan 

som ger stöd till närstående (Socialstyrelsen 2016a). 

 

Aaron Antonovsky (1987/2005, s. 45) var en medicinsk sociolog som skapade en teori som 

förklarar känsla av sammanhang - KASAM. Denna teori är uppbyggd i tre delar som påverkar 

hur man klarar av stressituationer i livet: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Den 

första delen är begriplighet: vid hög begriplighet känns det som händer i livet begripligt. Då 

känns informationen strukturerad och förutsägbar. Om information däremot känns otydlig 

och oförklarlig upplevs låg begriplighet. Den andra delen är hanterbarhet, vilket innebär vilka 

resurser man har för att klara av olika händelser som man ställs inför. Resurser kan vara 

egen styrka eller socialt stöd som hjälper till att möta olika situationer. Vid hög hanterbarhet 

känner man att svåra situationer kommer att reda ut sig. Den som har en låg hanterbarhet 

känner sig som ett offer eller tycker att livet är orättvist. Den tredje delen är meningsfullhet: 

om man har hög meningsfullhet ser man att utmaningar är värda att konfronteras och 

engagera sig i.  
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Det innebär inte att man blir glad när någon dör, utan man söker en mening med det som 

sker och gör det bästa för att ta sig igenom det. Vid låg känsla av meningsfullhet upplever 

man att det inte finns något i livet som betyder någonting. Enligt Antonovsky (1987/2005, s. 

45) är meningsfullheten den viktigaste delen, då personer som upplever livet meningsfullt 

kommer fortsätta att kämpa vidare. 

Anhörigas upplevelser under den äldre personens sista fas i livet på ett äldreboende är 

fortfarande ganska okända (Whitaker, 2009). Anhöriga behöver emotionellt stöd, få 

möjlighet att delta i omvårdnaden och ges information under sjukdomstiden och efter 

dödsfallet. Det finns många sätt att ge stöd till närstående, men forskningen har än så länge 

inte kunnat visa vilket sätt som är bäst (Socialstyrelsen, 2013).  

Vid vård i livets slut på äldreboenden kommer sjuksköterskan ofta i kontakt med anhöriga. 

För att utveckla den palliativa vården behövs kunskap om hur anhöriga upplever 

situationen.  

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa anhörigas upplevelser av palliativ vård i 

livets slut på äldreboende. 

METOD 

Design  

Författarna har gjort en litteraturöversikt som enligt Friberg (2017, s. 141) innebär en översikt 

av aktuellt kunskapsläge, genom att söka tidigare forskning inom ett avgränsat 

ämnesområde. Sedan görs en beskrivande sammanställning till ett underlag för att kritiskt 

granska det valda ämnesområdet. I en litteraturöversikt kan både kvantitativa- och 

kvalitativa artiklar analyseras (Friberg, 2017, s. 141). 

Det ska det finnas en tydlighet om vad som ska inkludera eller exkluderas, för att andra ska 

kunna tillämpa samma kriterier och komma fram till liknande slutsatser. Den information 

som hittats analyseras och tolkas, resultatet sammanfattas sedan i en skriftlig produkt. Det är 

viktigt att granskningen av litteraturen är opartisk och strävar efter att vara mer insiktsfull 

än att se summan av dess delar. En tydlighet kan bidra till kunskap genom de funna bevisen.  
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Genom en flexibel inställning till datainsamlingen och att tänka kreativt på idéer för nya 

informationskällor som till slut leder fram till datamättnad, det vill säga att den ger 

tillräcklig information för vilka studier som ska inkluderas (Polit & Beck, 2017, s 88).  

 

Inklusion- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara på engelska och svenska, från år 2008 - 2018, 

fokusera på palliativ vård eller vård i livets slut, handla om anhöriga till äldre personer, 

anhöriga skulle vara över 18 år och forskningen skulle ha skett på någon form av 

äldreboende. Endast artiklar som gick att få i fulltext inkluderades samt att de skulle vara 

etiskt granskade. 

Exklusionskriterier var artiklar som handlade om vård i hemmet, slutenvård, intensivvård, 

barn eller fokuserade ingående på en specifik diagnos.  

 

Litteratursökning 

Databassökningar har utförts i CINAHL, Pubmed och Psycinfo. Fritextsökning gjordes i fyra 

olika block, där ord med synonymer kombinerades med OR. Varje block kombinerades med 

AND. För ord som som bestod av flera sammansatta ord, användes citationstecken före och 

efter ordet, så att ordet höll ihop som en enhet. Trunkering, en stjärna, användes efter vissa 

ord för att inkludera eller exkludera efterföljande ord. Begränsning av ett antal ord gjordes i 

Cinahl i ett eget block, där NOT användes och orden kombinerades med OR. De olika 

blocken söktes i antingen TX = All Text eller TI =Title. Kombinationer och sökord presenteras 

i tabell 1. En manuell sökning gjordes på en titel som hittades i en referenslista i en av 

artiklarna, vilken inkluderades i analysen. 
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Tabell 1. Översikt av databassökningar. 

Databas Sökord Avgränsningar  Antal 

releva

nta 

träffar

   

Urval 

1 
Lästa 

titlar 

Urval 

2 
Lästa 

abstra

kt 

Urval 

3 
Lästa 

artikl

ar 

Urval 

4 
Kvalit

et 

grans

kade 

Cinahl 
180916 

TI relatives OR family OR next of 

kin  
 
AND TX experiences OR 

perceptions OR attitudes OR views 

OR feelings 

 
AND TI palliative care OR end of 

life care OR terminal care OR dying  

 
AND TX aged care OR nursing 

home OR residential aged care 

facility  

2008-2018, 

english 
 
NOT  TI  

dementia 

OR  intensive* 

OR hospital* 

OR cancer*  
 

147 147 32 
 
(6 

artikl

ar var 

bestäl

lnings

doku

ment) 

11 7 

Pubmed 
180922 

palliative care  
AND family  
AND experiences AND nursing 

homes 

10 years, 
English 

41 41 
(en 

dubbl

ett) 

9 
(3 

artikl

ar var 

bestäl

lnings

doku

ment) 

 

3 
 

1 

Psycinfo 
180927 

family OR relative OR "next of kin" 
 
AND experience OR perceptions OR 

perspectives 
 
AND "end of life care" OR " last 

phase of life" OR dying 
 
AND "nursing homes"  

English AND 

Aged 65 yers 

& older AND 

20080101- 
20181231 AND 

Peer review 

(yes) 

 

41 41 
(två 

dubbl

etter) 

8 5 4 

 

 
Urval, relevansbedömning och granskning 

Författarna har läst igenom alla titlar i sökningarna samt de abstrakt som sett ut att kunna 

svara på syftet. Artiklar som beskrev anhörigas upplevelser av den palliativa vården på 

äldreboende lästes i fulltext. De som svarade på syftet, hade ett etiskt resonemang och var 

vetenskapligt granskade valdes ut.  
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Dessa kvalitetsgranskades med SBU:s mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), 2014).  

Endast artiklar av hög och medelhög kvalitet inkluderades i resultatet. Urvalet var kvalitativ 

design, som på djupare nivå beskriver anhörigas upplevelser.  

En artikel hade använt sig av mixad metod, en artikel var av både kvalitativ- och kvantitativ 

design och en artikel var en fallstudie, i dessa analyserades de kvalitativa delarna av 

artiklarna. Se bilaga 1 för artikelmatris. 

 

Analys 

Författarna har i enlighet med Friberg (2017, s. 148) läst igenom alla artiklar flera gånger för 

att förstå helheten. Därefter har varje studie sammanfattats för att användas som stöd i det 

vidare analysarbetet. Sedan har likheter och skillnader tagits ut och passande kategorier och 

underkategorier har skapats under vilka resultatet presenteras. I figur 1 visas ett exempel på 

en schematisk överblick för hur sammanställningen av resultatet gjordes. 

 

Figur 1. Exempel på schematisk översikt för sammanställning av resultat.  

Meningsenhet Kodning Subkategori Kategori 

Anhöriga vill konsulteras vid 

beslut kring livsuppehållande 

behandling men har samtidigt 

stor respekt för komplexiteten 

i dessa beslut och anser att 

personalen har den rätta 

kompetensen för att ta rätt 

beslut. 

Vill konsulteras vid 

livsuppehållande 

behandling. De har stor 

respekt för beslut och 

överlåter personalen att 

fatta rätt beslut. 

 

Anhöriga vill bli 

konsulterade, 

även om de kan 

tänkas överlåta 

ansvaret till 

personalen. 

Att vilja 

vara 

delaktig 

 
Resultatet har sammanställts i tre kategorier med nio underkategorier, se figur 2. Dessa 

kategorier var: Förståelse för vad som händer i livets slut, Att vilja vara delaktig och Klara av att 

hantera situationen. 

 
Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det krav på att all bedriven forskning ska inriktas på 

väsentliga frågor som håller hög kvalitet.  
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Det finns fyra allmänna huvudkrav: Det första är Informationskravet, där forskaren skall 

informera om syftet med forskningen som bedrivs och villkoren för att delta, samt att 

deltagandet är frivilligt och deltagaren har rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet, 

deltagaren ger samtycke för att delta i studien. Konfidentialitetskravet, personuppgifter och allt 

material ska bevaras så att inga obehöriga kommer åt dem. Det sista gäller Nyttjandekravet, 

information som hämtats får endast användas till forskningens ändamål.  

 

En studie ska påvisa kvalitet och tillförlitlighet. Den ska ha ett tydligt syfte, beskriva vilka 

metoder som används och ge svar på frågor som är ställda. Det ska finnas relevans för den 

slutsats som framkommit. En forskningsrapport visar på dålig forskningsetik om den 

utelämnar observationer som inte passar ihop med författarens tes, eller om den inte 

beskriver bortfall på ett statistiskt acceptabelt sätt.  Resultaten får inte övertolkas eller vinklas 

i en önskad riktning. Forskare ska öppet redovisa eventuella bindningar och det är viktigt att 

få veta om forskaren har ett privat vinstintresse. Forskningen ska vägas om intresse av att få 

fram ny kunskap mot medverkandes skydd mot integritetsintrång. Det är viktigt att vara 

ärlig av bedömning av sina felkällor och inte skada eller kränka försökspersoner. Med 

plagiat avses att en forskare exempelvis beskriver textavsnitt, idéer, data och resultat på 

sådant sätt att så att det framstår som forskarens egna, när det egentligen skapats av någon 

annan. Det räknas som en form av lögn eller stöld (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Anhöriga till avlidna äldre kan vara i sorg, det är därför viktigt att forskarna som gjort 

studier påvisar att de har haft ett etiskt förhållningssätt. Denna litteraturöversikt innefattar 

endast artiklar som är granskade och godkända av en etisk kommitté. Författarna har 

återgett informationen i resultatet objektivt och neutralt utan egna tolkningar. 
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RESULTAT 

Resultatet baseras på artiklar från Australien, Belgien, Kanada, Norge, Sverige, 

Storbritannien, USA samt en studie utförd i Tyskland av österrikiska forskare. 

Resultatet presenteras i tre kategorier med nio underkategorier: 

 

Figur 2. Översikt över resultatet. 

                   Anhörigas upplevelser av palliativ vård i livets slut på äldreboende 

Förståelse för vad som händer i 

livets slut 
Att vilja vara delaktig Klara av att hantera 

situationen 

Få information Delaktighet och upplevelser av 

omvårdnaden 
Behov av kontroll 

 

Inkluderad i vårdplanering Delaktig i beslut Delat ansvar 

Prata om döden och 

livsuppehållande behandling 
Vikten av fungerande team Bli sedd 

 
Förståelse för vad som händer i livets slut 

I tre följande underkategorier beskrivs hur anhöriga vill bli informerade, det kan delvis ske i 

samband med vårdplanering. Här beskrivs också hur de känner för att prata om döden och 

livsuppehållande behandling. 

 

Få information 

Kaarbø (2010) beskriver att många anhöriga är missnöjda över att de får för lite exakt 

information eller hur kommunikationen sker med dem. 

Anhöriga vill informeras om vad som skett sedan senaste besöket för att ha möjlighet att 

delta i den äldres liv och vård. De vill ha både muntlig och skriftlig information och ser 

gärna att man använder sig av modern teknik som sms eller e-post (Kaarbø, 2010; 

Wallerstedt et al., 2018). Enligt Reitinger, Schuchter, Heimerl & Wegleitner (2018) uppskattar 

anhöriga att få positiv information och inte bara få veta när något negativt inträffar. Ett par 

studier beskriver att anhöriga ibland upplever det svårt att förstå rutiner kring den palliativa 

vården då det används många svåra termer och de inte förstår innebörden av olika 

vårdnivåer (Jeong, Higgins & McMillan, 2011; Wallerstedt et al., 2018).  
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Wallerstedt et al. (2018) skriver i deras studie att det som anhörig kan vara svårt att ta emot 

information om ett försämrat tillstånd hos den äldre. Kvaliteten på informationen påverkar 

anhörigas upplevelse av vården. Kaarbø (2010) beskriver att anhöriga som inte blir kallade i 

tid när deras närstående fått dött ensam under natten, blir missnöjda över vården den sista 

tiden. Anhöriga upplever att personalen antingen inte förstått att den äldre varit döende 

eller att de inte informerat anhöriga om det (Kinley, Hockley, Stone, Brazil, 2018; Munn et al., 

2018). Munn et al. (2018) beskriver även att en del anhöriga tror att personal kan förutspå när 

det exakta dödsögonblicket ska inträffa. I Reitingers et al. (2018) studie framkommer att i de 

fall anhöriga inte varit närvarande vill de informeras om vad som hänt när den närstående 

avlidit. 

 

Inkluderad i vårdplanering 

Ett par studier visar att anhöriga önskar delta i vårdplanering och att de känner sig 

förbisedda när vårdplanering sker med enbart den äldre utan anhörigas närvaro (Kinley et 

al., 2018; Thoresen & Lillemoen, 2016). Jeong et al. (2011) beskriver att avancerad 

vårdplanering hjälper anhöriga i processen att acceptera situationen. Att de kan utvecklas 

från att ha en negativ upplevelse och känna ett känslomässigt kaos till att de får ett mer 

stabilt och rationellt tänkande. 

 

Att prata om döden och livsuppehållande behandling 

Enligt Reitinger et al. (2018) upplever många anhöriga att det är viktigt att få prata om döden 

och att det ges tid i den palliativa fasen. Gibson & Gorman (2010) beskriver att det är viktigt 

för anhöriga att få möjligheten att kunna lyfta funderingar för att hantera motstridiga 

känslor i samband med svåra beslut i livets slut.  

Många anhöriga känner sig obekväma att samtala om livsuppehållande behandling och 

återupplivning och få har pratat med den äldre angående livets slut (Dreyer, Forde & 

Nortvedt, 2009;  Jeong et al., 2011; Waldrop & Kusmaul, 2011). Flera studier beskriver att 

anhöriga har svårt att tala om döden och behandlingsbeslut med sina närstående, även om 

de växt upp tillsammans eller levt ett liv ihop (Bollig, Gjengedal, Rosland, 2016a; Gjerberg, 

Lillemoen, Forde & Pedersen, 2015; Thoresen & Lillemoen 2016).  
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I Gjerbergs et al. (2015) studie beskrivs att anhöriga önskar att personalen tar initiativ till 

samtal om svåra ämnen som den äldres önskningar vid vård i livets slut. Reitinger et al. 

(2018) skriver också att det ofta är vårdpersonalen som tar initiativ till samtal. 

 

Att vilja vara delaktig 

Anhörigas vilja att vara delaktig dels i omvårdnaden, dels i beslutsfattandet samt vikten av 

fungerande vårdteam beskrivs i följande tre underkategorier. 

 

Delaktighet och upplevelser av omvårdnaden 

Flera studier beskriver anhörigas önskan om att få vara delaktig i beslut kring den äldres 

omvårdnad och att de även vill vara delaktiga i det dagliga livet (Wallerstedt et al., 2018; 

Bollig et al., 2016b; Gjerberg et al., 2015; Reitinger et al., 2018). Enligt Munn et al. (2008) blir 

deltagande i vården ett sätt för den anhörige att säkerställa en bra vårdkvalitet. Anhöriga 

upplever det viktigt att den äldre får ett gott omhändertagande i livets slut, får munvård, bra 

symtomlindring och inte behöver dö ensam (Bollig et al., 2016a; Kaarbø, 2010; Kinley et al., 

2018, Wallerstedt et al., 2018). I Kaarbøs (2010) studie framkommer att många anhöriga 

beskriver att den äldre dött tyst utan symtom och somnat in under djup sömn. En del 

uttrycker att den döende haft symtom som smärta, andningssvårigheter och muntorrhet sista 

timmarna i livet. De flesta upplevs ändå ha fått bra smärtlindring. Några anhöriga önskar att 

den äldre hade fått bättre munvård och hjälp med andningssvårigheter. I de fall där 

anhöriga inte närvarar när den äldre somnar in känner anhöriga oro över att den äldre 

upplevt smärta och ångest. Flera studier beskriver att de flesta anhöriga vill vara närvarande 

när döden inträffar och känner besvikelse och missnöje om de inte hinner anlända till 

boendet i tid (Kinley et al., 2018; Munn et al., 2018). Anhöriga vill få möjlighet att ta hand om 

den avlidne, att tillsammans med en sjuksköterska få tvätta och klä den äldre (Reitinger et 

al., 2018).  

 

Delaktig i beslut 

Reitinger et al. (2018) beskriver att anhöriga vill delta i beslutfattandet kring den äldre och att 

det upplevs respektfullt mot dem som medvårdare, då de ser sig själva som experter kring 

deras närståendes behov. 
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 Anhörigas upplevelser av kvaliteten på vården påverkas, enligt denna studie, av hur 

vårdpersonalen lyssnar på deras åsikter. I flera studier framkommer att anhöriga upplever 

att de inte alltid inkluderas när viktiga beslut ska tas. De vill vara med i diskussionen kring 

behandling men inte ansvara för att ta det slutgiltiga beslutet, de upplever det som en 

belastning och oroar sig för om deras beslut påverkar den äldre negativt. Svårigheten med 

att ta över beslutsfattandet från den äldre påverkas också av att anhöriga inte alltid vet den 

äldres önskemål eller att de själva har andra önskemål än den äldre (Bollig et al., 2016a; 

Dreyer et al., 2009; Gjerberg et al., 2015; Waldrop & Kusmaul, 2011).  

Gjerberg et al. (2015) beskriver att anhöriga vill konsulteras vid beslut kring 

livsuppehållande behandling men att de samtidigt har stor respekt för komplexiteten i dessa 

beslut och anser att personalen har den rätta kompetensen för att ta rätt beslut.  

Funderingar kring livets sista tid samt ställningstagande till livsuppehållande behandling 

och återupplivning upplevs som svåra frågor och beslut att ta (Dreyer et al., 2009; Jeong et 

al., 2011; Waldrop & Kusmaul, 2011). Stressen kring beslutsfattandet förvärras när den äldres 

kognitiva förmåga försämras och de inte längre kan kommunicera med varandra (Gibson & 

Gorman, 2010). 

 

Vikten av fungerande vårdteam 

Kinley et al. (2018) skriver att anhöriga upplever att vården fungerar bra när det finns ett 

samarbete med läkare under hela processen, även efter döden. I de fall där samarbetet inte 

fungerar efter dödsfallet blir helhetsintrycket av vården sämre. Vidare beskrivs att anhöriga 

anser att en bra kommunikation mellan sjukvårdspersonal, dem själva och deras närstående 

är avgörande för ett bra omhändertagande vid vård i livets slut. I Wallerstedts et al. (2018) 

studie påtalar anhöriga brister i kommunikationen inom organisationen och mellan 

vårdnivåer angående den äldres vård gentemot anhöriga. I en studie av Bollig et al. (2016b) 

ser anhöriga relationen till sjuksköterskan som en viktig faktor för deras välmående. Kaarbø 

(2010) beskriver att anhöriga anser att sjuksköterskan systematiskt borde ta initiativ till 

regelbundna möten. Bollig et al. (2016a) beskriver också att anhöriga uppskattar regelbundna 

möten med vårdpersonal.  
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Klara av att hantera situationen 

I nedanstående tre underkategorier beskrivs anhörigas behov av att ha kontroll, att dela på 

ansvaret för deras närstående samt att bli sedd. 

 

Behov av kontroll 

I ett par studier (Munn et al., 2008; Wallerstedt et al., 2018) beskrivs anhörigas önskan av att 

ha kontroll över den äldres välmående och vård. De upplever det som en svår balansgång att 

både ha det övergripande ansvaret över den äldre och samtidigt släppa en del av ansvaret 

till personalen på boendet. Wallerstedt et al. (2018) beskriver att anhörigas kontrollbehov 

ökar om det finns bekymmer kring omvårdnaden, vilket ibland hänger ihop med 

upplevelsen av att en del personal är oerfaren och okunnig.  

Om en stor mängd personal är involverad i vården bidrar det till att anhöriga har ett lägre 

förtroende och tillit till personalen, vilket ökar deras önskan att ha kontroll (Munn et al. 

(2008).  

 

Delat ansvar 

Anhörigas deltagande i vården har många gånger påbörjats redan innan patienten  

flyttat till ett äldreboende och de ser det som sitt ansvar att föra den äldres talan (Wallerstedt 

et al., 2018). Munn et al. (2008) beskriver att en del anhöriga känner sig tvungna att finnas 

tillgängliga ifall något olyckligt skulle inträffa medan andra accepterar att personalen tar 

över ansvaret för omvårdnaden. Om anhöriga upplever vården på boendet som säker, 

upplevs det inte att det finns någon anledning till oro eller behov av att ta särskilt ansvar. Att 

lämna ansvaret till personalen möjliggör ett annat vardagsliv för anhöriga. Att ha ett val 

beskrivs som en lättnad för anhöriga men det är en förutsättning att de anhöriga litar på att 

den äldre får adekvat hjälp och blir omsorgsfullt omhändertagen på boendet. Ibland känner 

sig anhöriga tvungna att utföra personalens uppgifter på grund av att de är upptagna med 

något annat. Flera studier beskriver att anhöriga oroas över resursbrist och brist på personal 

(Bollig, Gjengedal & Rosland 2016b; Gibson et al., 2010; Kinley et al., 2018). Enligt Bollig et al. 

(2016) upplever anhöriga att brist på resurser kan motverka den äldres självständighet och 

att den äldre får mindre kontakt med personalen. 

 



16 
 

Bli sedd 

Många studier beskriver hur viktigt anhöriga upplever det att bli sedda av vårdpersonalen 

(Bollig et al., 2016b; Kaarbø, 2010; Kinley et al., 2018; Reitinger et al., 2018, Wallerstedt, 2018).  

Wallerstedt et al. skriver att anhöriga upplever att deras besök på boendet uppskattas av 

personalen och att personalen bryr sig om dem. Att personalen frågar hur man som anhörig 

mår är särskilt viktigt under den sista tiden i den äldres liv och ökar anhörigas ork och vilja 

att delta i vården. Det beskrivs i studierna att det är betydelsefullt att sjuksköterskan visar 

äkta intresse, att anhöriga får komma och gå som de vill, att personalen tar sig tid för dem, 

om de blir erbjudna fika eller en stol eller säng att vila i (Kaarbø, 2010; Kinley et al., 2018; 

Reitinger et al., 2018). Att vara en bra vårdpersonal beror mer på attityd snarare än 

utbildning enligt anhöriga. En bra sjuksköterska är någon som ser den äldre och visar att hen 

bryr sig (Bollig et al.,2016b). Kinley et al. (2018) beskriver att anhöriga ibland upplever att det 

är för mycket aktiviteter för att få den tid eller uppmärksamhet de önskar.  

I ett par studier framkommer att anhöriga ofta får framföra klagomål till personalen när den 

äldre inte vågar detta själv.  

De upplever en oro över att det ska påverka vården av den äldre negativt men även att de 

ska bli sedda som “jobbiga” anhöriga (Bollig et al., 2016b; Munn et al., 2008). 

  

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

För att litteraturöversikten skulle bli så pålitlig som möjligt söktes information på 

internetsidor från WHO, Socialstyrelsen och ur bok från känd forskare. Sökning av 

vetenskapliga artiklar gjordes i tre databaser, Cinahl, Pubmed och Psycinfo. Att ha med 

studier från flera länder kan ses som en styrka för att beskriva upplevelser beroende på i 

vilket land individerna befinner sig. För att få beskrivande och djup förståelse av anhörigas 

upplevelser analyserades endast artiklar av kvalitativ design. Det kan ses som en nackdel att 

inte inkludera kvantitativa artiklar, men dessa artiklar beskrev anhörigas upplevelser ytligt 

och gav ingen djupare förståelse för upplevelserna. Området som valdes att utforskas var 

äldreboenden, därför valdes studier från hospice, sjukhus, intensivvård och hemsjukvård, 

bort. Miljön anhöriga befinner sig i kan påverka upplevelsen, likaså kan vårdpersonalens 

utbildningsnivå skilja mellan olika nivåer av sjukvård.  
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För att inte missa artiklar som innehöll hospicevård, vilket är en annan benämning på 

palliativ vård, gjordes ingen exkludering på hospice i sökningen. Ingen specifik sjukdom var 

intressant för syftet och därför analyserades inte artiklar med fokus på en viss sjukdom. 

Studien fokuserade på anhöriga till äldre personer över 65 år, artiklar som beskrev yngre 

personer valdes bort.  

För att få fram den senaste forskningen inkluderades endast artiklar som var tio år eller 

nyare. En stor studie gjordes av Lynch, Connor, & Clark 2013 för att ta reda på vilka länder 

som hade hög kvalitet på palliativ vård. Det skulle ha kunnat ses som en fördel att ha 

inkluderat artiklar som skrevs efter den studien, men det var svårt att få tillräckligt många 

artiklar med tidsspannet 2013-2018. Däremot inkluderades endast länder som ansågs ha hög 

kvalitet palliativ vård, för att anhörigas upplevelser skulle vara så jämförbara som möjligt. 

Av de artiklar som analyserades är sex stycken från Norge. Det kan ses som en nackdel om 

man vill ha en bred bild av hur det ser ut i världen. Det kan även ses som en fördel då Norge 

är ett land som lätt kan jämföras med Sverige. Resultatet visar även att anhöriga har liknande 

upplevelser oavsett land. 

  

Sökorden på varje databas varierade då de använder olika termer. CINAHL var den databas 

som gav flest träffar, vilket gjorde att författarna var tvungna att göra begränsningar för att 

få ett hanterbart antal träffar.  

Många artiklar från sjukhus, intensivvård, om cancer och demens påträffades, därför gjordes 

begränsningar på dessa ord.  

För att också se vad artikeln handlade om, söktes ord, som beskrev anhöriga och palliativ 

vård, på titel. Författarna hittade en artikel som verkade intressant om sista fasen i livet, 

därför lades det begreppet till i sökningen på Psycinfo.  

I Pubmed var det svårt att få relevanta träffar vid sökning med många ord, därför skrevs ett 

ämnesord i varje block. Vid sökning på endast MeSH-termer blev det ingen träff och på 

grund av det gjordes fritextsökning. Författarna provade att söka med många olika 

kombinationer av sökord innan slutgiltigt beslut togs av vilka som skulle användas. Det kan 

finnas risk att artiklar har missats, då det kan finnas bättre sökkombinationer.  
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Flera artiklar med abstrakt som passade för syftet uteslöts på grund av att de inte fanns att 

tillgå i fulltext, utan behövde beställas. Detta kan ses som en svaghet då resultatet kunnat bli 

annorlunda med fler och nyare artiklar inkluderade. 

  

För att analysera resultatet togs viktiga delar ut ur varje artikel, som sedan grupperades efter 

innehåll. Endast innehåll som svarade på syftet inkluderades i analysen och därefter 

skapades passande kategorier och underkategorier. Att läsa artiklar på engelska kan ses som 

en svaghet då resultatet lättare kan misstolkas än om texten varit på svenska (författarnas 

modersmål). Författarna hade för avsikt att hålla sig neutrala och objektiva till resultatet, för 

att inte påverka innehållet. För att uppnå mättnad lästes funna artiklars referenslistor, där 

ytterligare en artikel hittades till analysen. 

På grund av det låga resultatet i sökningarna inkluderades några artiklar av medelhög 

kvalitet i resultatet, vilket kan betraktas som en svaghet. Dock är kvalitetsbedömningen av 

artiklarna högst individuell och kan säkert bedömas annorlunda av någon annan. Dessa 

artiklar var fokuserade på anhörigas upplevelser och inkluderades på grund av det.  

  

Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva anhörigas upplevelser av den palliativa 

vården av äldre människor på äldreboenden. I resultatet framkom tre huvudkategorier som 

beskriver anhörigas upplevelser. De visar att anhöriga behöver få en förståelse för vad som 

händer i livets slut och att de behöver stöd av vårdpersonalen för att hantera situationen. 

Även anhörigas vilja att vara delaktig i beslutsfattandet och få delta i omvårdnaden 

framkommer. 

 

I resultatet framkommer det att det är viktigt för de flesta anhöriga att få möjligheten att 

prata om livets sista tid och döden med både deras närstående och med sjukvårdspersonal. 

Kommunikationen med personalen kan vara avgörande för hur den anhörige upplever 

vården. Att man informeras om den äldres dagliga liv, uppdateras kring den äldres 

hälsotillstånd och att någon förklarar vad eventuella sjukdomstillstånd innebär är viktigt för 

anhöriga, även att få rätt information vid rätt tidpunkt.  
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Detta bekräftas av en studie av Lundberg, Olsson & Fürst (2013) som beskriver att anhöriga 

bland annat upplever trygghet, tröst och styrka när de får stöttande samtal med 

sjukvårdspersonal. Antonovsky (1987/2005, s 44) skriver att en upplevelse är begriplig om 

man får tydlig information.  

Situationen blir ogripbar om informationen upplevs kaotisk och ostrukturerad eller om den 

är oväntad eller oförklarlig. En person som har en hög känsla av begriplighet ser på det som 

händer i framtiden som förutsägbart. Om en överraskning sker kan man förklara den. Död 

och misslyckande kan förekomma men en person med hög begriplighet har förmågan att 

göra det till något begripbart. När någon närstående dör menas det inte att den anhörige blir 

glad, utan mer att personen söker en mening med det som sker och gör det bästa för att ta sig 

igenom det. 

Resultatet tyder på att för att anhöriga ska kunna känna begriplighet är det viktigt att de får 

information för att förstå vad som händer och som kan förklara situationen.  

Det framkommer i resultatet att de flesta anhöriga vill vara delaktiga i beslutsfattandet kring 

den äldres behandling och den dagliga omvårdnaden. De vill ses som medvårdare och de 

känner ofta till deras närståendes behov, de vill att personalen lyssnar på deras åsikter. 

Resultatet visar dock att anhöriga ogärna tar det slutgiltiga beslutet även om de vill 

involveras i beslutsprocessen. Något som en studie av van Eechoud et al. (2013) bekräftar. 

Där beskrivs även att patienten ofta förväntar sig att anhöriga tar en beslutsfattande roll och 

att detta kan kännas som en börda för den anhörige. Irving (2015) beskriver att delaktiga 

familjer kan lägga grunden för ökad interaktion mellan personal och familj, minska 

missförstånd, göra så att tillfällen för meningsfull kommunikation uppstår, öka nöjdheten av 

vården samt producera högre vårdkvalitet. 

Resultatet visar även att anhöriga vill bli sedda av vårdpersonalen och känna att personalen 

bryr sig om dem och att deras besök uppskattas. De uppskattar när personalen frågar hur de 

mår, det ökar deras energi för att delta i vården när de har dålig ork. Strang (2017, s. 20) 

skriver att närstående behöver få känslomässigt stöd, någon som lyssnar på dem och ger 

information om hur vården går till, samt erbjudas att medverka i vården.  
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Anhöriga kan behöva erbjudas avlastning då de ofta är både mentalt och fysiskt trötta om de 

vakar den döende (Strang 2017, s. 20).  

Att bli sedd gör situationen meningsfull för anhöriga och får dem att känna att det är värt att 

investera sin energi i situationen. Antonovsky (1987/2005, s. 45) påtalar vikten av att vara 

delaktig för att få meningsfullhet i livet. Att det är viktigt att få delta i den process som 

skapar både ens öde och dagliga erfarenheter. Att vara delaktig kan skapa en känslomässig 

stress men känner man meningsfullhet är man bättre förberedd på de utmaningar man ställs 

inför.  

Resultatet visar att det är viktigt för anhöriga att kommunikationen mellan personal, de 

själva och den äldre är välfungerande. Finns inget bra samarbete påverkar det 

helhetsintrycket av vården negativt. Strang (2017, s. 18) tar upp teamarbete som den tredje 

hörnstenen för att få en bra helhetsvård. Om den sjuke eller döende har smärta, andnöd eller 

ångest upplevs det som väldigt jobbigt för anhöriga. Då behövs ett fungerande teamarbete, 

vilket kan innefatta läkare, sjuksköterska och undersköterska eller andra kompetenser. Om 

samarbetet inte fungerar blir det märkbart, ett välfungerande team har ett gemensamt och 

tydligt mål.  

Forskning visar att avancerad vårdplanering kan vara bra för att minska anhörigas osäkerhet 

kring beslutsfattande och även öka anhörigas upplevelse av vårdkvaliteten på äldreboendet. 

Det visar att det är viktigt att utbilda och informera anhöriga och att förbättra 

kommunikationen mellan anhöriga och vårdgivare (Brazil et al. 2018). 

 

I resultatet framkommer att anhöriga som inte litar på personalen på boendet har ett större 

behov av kontroll. För att kunna släppa kontrollen måste anhöriga uppleva att den äldre får 

en god vård av erfaren personal som har en bra attityd. De behöver också känna trygghet i 

att det finns tillräckligt med personal och att inte för många är inblandade i vården. Om 

anhöriga upplever att vården på boendet är bra känner de ingen anledning till oro och då 

accepterar de att personalen tar över ansvaret för omvårdnaden. Detta upplevs som en 

lättnad för många anhöriga.  
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Denna upplevelse bekräftas i en studie av Cronfalk, Ternestedt & Norberg (2017) i vilken det 

beskrivs att anhöriga upplever en positiv känsla när den äldre personen flyttar till ett 

äldreboende och att det känns som en lättnad att någon annan tar över ansvaret.  

Antonovsky (1987/2005, s. 45) beskriver att upplevelsen av att ha kontroll över situationen 

gör den hanterbar och att man har möjlighet att möta de krav som ställs på en. När en person 

har en hög känsla av hanterbarhet känner man sig inte som ett offer eller att man blir 

orättvist behandlad. När olyckliga situationer uppstår känner man att det kommer att lösa 

sig och att man inte kommer känna sorg för evigt. 

 

Resultatet visar på att om anhöriga får det stöd de behöver av sjuksköterskan och andra i 

vården, har de en bättre chans att hantera situationen på ett bra sätt.  

Detta gör enligt Antonovsky (1987/2005, s. 46) att individen får en känsla av sammanhang 

när den känner tillit, att det som sker under livets gång är förutsägbart och begripligt, att det 

finns resurser för att möta de krav som finns på en. Då kommer kraven upplevas som 

utmaningar som är värt att engagera sig i. 

SLUTSATS  

Resultatet i denna litteraturöversikt visar att anhörigas upplevelser är lika oavsett nationell 

tillhörighet.  

Sjuksköterskor har omvårdnadsansvar, vilket innebär att se till att omvårdnaden blir bra i 

livets slut. De har en central roll som samordnar vården med alla professioner i teamet, så att 

den bästa vården ges. Sjuksköterskan behöver ta sig tid att lyssna på anhöriga och ge 

information så att de förstår vad som händer runt deras närstående. Anhöriga behöver få 

tydlig information, utan svårbegripliga termer för att förstå vad som händer i livets slut, det 

ger dem en begriplighet. För att anhöriga ska hitta balans mellan vad som är deras ansvar 

och att våga släppa kontrollen behöver de lita på att personalen ger deras närstående god 

omvårdnad. När anhöriga känner sig trygga och får ett bra stöd kommer de kunna hantera 

situationen bättre. Den äldre och dennes anhöriga ska bemötas med respekt. Anhöriga ska 

ges möjlighet att delta i omvårdnaden och i beslutsfattandet. Detta hjälper anhöriga att göra 

situationen gripbar, hanterbar och meningsfull för dem.  
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Utvecklingspotentialen för den palliativa vården är fortfarande stor. Det finns ett behov av 

fler studier kring anhörigas upplevelser av att ha närstående på äldreboende. Resultatet av 

denna studie är överförbar till liknande kontext.  

Då med vetskapen att kompetensen hos personalen kan se olika ut samt att anhöriga kan ha 

olika upplevelser beroende på i vilket vårdsammanhang den äldre befinner sig. Man bör 

även ha i åtanke att upplevelser alltid är individuella. Studier om hur anhöriga upplever just 

sjuksköterskans omhändertagande skulle vara av värde, då många studier tar med 

vårdpersonal i sin helhet.  

Resultatet i denna litteraturöversikt visar på ett behov av mer utbildning inom palliativ vård 

för sjuksköterskor. För att kunna kommunicera med och informera anhöriga på bästa sätt, så 

de känner sig delaktiga i vården i livets slutskede och får en hög känsla av sammanhang. 
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perceptions. 
Kaarbo. 2010. 

Norge. 

 

 

Undersöka 
anhörigas 
upplevelser 
av vård i 
livets 
slutskede av 
en 
närstående 
som bor på 
äldreboende. 
 

Mixad 

metod 

design. 
 

 50 anhöriga 

från 2 
äldreboenden 

i 
Norge. 

 

 

Mixad 
metod. 
Datainsamling 

med 
strukturerade 
intervjuer med 
50 anhöriga. 
Tematisk 
analys 

Vården ansågs bra 

och 
professionell. 
Anhöriga upplevde 
vården  stöttande 
på individnivå och 

att den tillgodoser 
närståendes behov. 
Ostrukturerad 

information & 

vardaglig 
kommunikation 

mellan anhöriga och 
personal. 
Att några fick dö 

ensamma var 

stressande. 

Hög 
 

 

Titel 
Författare 

Årtal Land  

Studiens 

syfte 
Typ av 

studie  
Deltagare 

(/bortfall)  
Metod 

Datainsamling 

Analys   

Huvudresultat  Kvalitet 

Family 

perceptions of 

care at the end 

of life in UK 

nursing care 

homes. 
Kinley, 

Hockley, 

Stone, Brazil. 

2018. 

Storbritannien 

 

Undersöka 

hur nöjda, 

anhöriga 

till 

bortgångna 

äldre, är 

med vård i 

livets slut.  

Kvantitativ 

och 

kvalitativ 

design. 

Anhöriga 

till 

bortgångna 

äldre från 

37 boenden 

i sydöstra 

England. 
42 % svar. 

Enkätundersökning 

med kommentarer 

från anhöriga. 

Kvantitativ data 

analyserades med 

IBM SPSS 21. 

Induktiv analys av 

kvalitativa data. 
 

 

Anhöriga var 

övergripande 

nöjda med 

kvaliteten av 

vården i livets 

slut. Kvalitativa 

svar påvisade 

fantastisk vård 

men viss 

problematik 

kring 

medicinska 

insatser, 

professionellt 

teamwork, sista 

dagarna i livet 

samt själavård 

påtalades 

Medelhög 
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Titel 
Författare 

Årtal Land  

Studiens 

syfte 
Typ av 

studie  
Deltagare 

(/bortfall)  
Metod 

Datainsamling 

Analys   

Huvudresultat  Kvalitet 

The End-of-

Life 

Experience 

in long-term 

care: five 

themes 

identified 

from focus 

groups with 

residents, 

family 

members, 

and staff. 
Munn, 

Dobbs, 

Meier, 

Williams, 

Biola, 

Zimmerman. 

2008. USA. 

Att utforska 

erfarenheter 

vid livets 

slut inom 

långtidsvård. 

Kvalitativ 

design. 
65  deltagare:11 

boende, 19 

anhöriga till 

avlidna äldre, 

20 ej 

legitimerad 

personal, 15 

legitimerad 

personal  

Ändamålsenligt 

urval. 10 

homogena 

fokusgrupper 

från 5 sjukhem 

och 8 

äldreboenden i 

North Carolina. 

Analyserat med 

grounded 

theory teknik. 

Fem teman, 

komponenter för 

god död inom 

långtidsvård, 

normalitet med 

döende inom 

långtidsvård, 

relationens roll för 

att tillhandahålla 

och ge vård, 

hospice bidrag till 

vård i livets slut i 

dessa miljöer. 

Underliggande 

central kategori var 

närhet. 
Familjemedlemmar 

kände inget stöd 

från personal och 

hade svårt att lita 

på dem. 

Missförstånd vid 

kommunikation 

vanligt. 

Medelhög 

 

 

Titel 
Författare 

Årtal Land  

Studiens syfte Typ av 

studie  
Deltagare 

(/bortfall)  
Metod 

Datainsamling 

Analys   

Huvudresultat  Kvalitet 

Palliative 

care culture 

in nursing 

homes: the 

relatives’ 

perspective.  
Reitinger, 

Schuchter, 

Heimerl, 

Wegleitner. 

2018.  
Tyskland. 
 

Att påvisa vilka 

teman och frågor 

som anhöriga till 

avlidna på 

särskilt boende 

anser är viktiga, 

med en 

synvinkel att 

skapa en 

väletablerad 

palliativ 

vårdkultur. 

Kvalitativ 

design. 
 

 

 

17 

anhöriga. 
 

4 fokusgrupper 

med anhöriga 

till äldre från 4 

äldreboenden.  
Fokusgrupp- 

intervjuer, 

intervjuguide. 
Innehållsanalys 
 

God kommunikation 

är kärnan i en 

väletablerad palliativ 

vård kultur. 

Direktkontakt med 

anhöriga, samtal om 

döden och att dö och 

möjligheten att delta i 

beslutsfattande 

stödjer en god 

palliativ vårdkultur. 

Hög 
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Titel 
Författare 

Årtal Land  

Studiens syfte Typ av 

studie  
Deltagare 

(/bortfall)  
Metod 

Datainsamling 

Analys   

Huvudresultat  Kvalitet 

“I just think 
that we 
should be 
informed’’ a 
qualitative 
study of 
family 
involvement 
in advance 
care 

planning 
in nursing 
homes. 
Thoresen , 

Lillemoen. 

2016 
Norge. 

Belysa 
svårigheterna 
med att ha 
samtal med 

boende & 
anhöriga i 
avancerad 
vårdplanering 
g (ACP-

advanced care 

plan) 

 

Kvalitativ 

design. 
Boende och 

anhöriga från 

8  
äldreboenden 
 

Observationer 

& 
intervjuer med 
boende, 
anhörigas 

upplevelse av 

ACP- 
samtalet. 

Anhöriga har en stor 

roll för att förmedla 

den 
närståendes 
önskningar/känslor i 
planeringen kring 
vården i livets 
slutskede. 
 

Hög 
 

 

Titel 
Författare 

Årtal Land  

Studiens syfte Typ av 

studie  
Deltagare 

(/bortfall)  
Metod 

Datainsamling 

Analys   

Huvudresultat  Kvalitet 

The living-

dying 
interval in 
nursing 
home-based 
end-of-life 
care: family 
caregivers 
experiences. 
Waldrop & 
Kusmaul. 

2011. USA 

 

Undersöka 
anhörigas 
upplevelser 
av att ha en äldre 

döende 

närstående som 
bor på 
äldreboende. 
 

Kvalitativ 

design. 
31 anhöriga 

till 27 

boende. 
 

Djupgående 

intervjuer med 
31 anhöriga som 

förlorat en 

närstående på 
äldreboende 2 
månader 
tidigare. 
18 öppna frågor 
Kvalitativ 

dataanalys 
  

Resultatet 

beskriver 
olika kritiska 

perioder 
hos den 

anhörige när 
det gäller 

processen av 
en äldre döende 

närstående. 

 

Hög 
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Titel 
Författare 

Årtal Land  

Studiens syfte Typ av 

studie  
Deltagare 

(/bortfall)  
Metod 

Datainsamling 

Analys   

Huvudresultat  Kvalitet 

Striking a 

balance: a 

qualitative 

study of next 

of kin 

participation 

in the care of 

older persons 

in nursing 

homes in 

Sweden.  
Wallerstedt, 

Behm, 

Alftenberg, 

Sandgren, 

Benzein, 

Nilsen, 

Ahlström. 

2018. Sverige 

Utforska 

anhörigas 

erfarenhet av 

att delta i 

vården av 

äldre personer 

på 

äldreboenden. 

Kvalitativ 

design 
40 anhöriga 

från 20 

äldreboenden 

i Södra 

Sverige 

Personal från 

boendet kontaktat 

anhöriga som 

uppfyllde 

kriterierna. 
Semistrukturerade 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehålls analys. 

 

Anhöriga måste 

balansera sitt eget 

ansvar för den 

äldres 

välbefinnande 

genom att delta i 

omvårdnad med 

att lämna över 

ansvaret till 

personalen pga. 

kritiska 

hälsotillstånd. 

Anhöriga vill 

delta i vård möten 

och samtal inte 

bara om praktiska 

frågor. Visar på 

ett behov att 

förbättra 

anhörigas 

delaktighet i 

vården. Ökad 

kunskap om 

palliativ vård och 

beslut kring 

livsförlängande 

behandling kan 

leda till ökad 

vårdkvalitet.  

Hög 
 

 


