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Abstrakt 
 
Bakgrund: Vårdpersonalen har en viktig funktion i omvårdnaden av närstående till 
palliativt sjuka patienter. Den palliativa vårdsituationen var ofta en ny upplevelse för 
de närstående. Vårdpersonalens uppgift var därmed att ge aktuell information samt se 
till att närstående blev delaktiga i vården. Syftet: Med litteraturstudien var att belysa 
vårdpersonalens stöd till närstående samt beskriva vilka behov närstående hade i 
palliativ vård. Metod: Femton vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod 
analyserades enligt innehållsanalys och låg till grund för litteraturstudien. Resultat: 
Det framkom att vårdpersonal och närstående ansåg att de viktigaste funktionerna var 
att ge och få stöd. Närstående önskade information och kunskap om den svårt sjukes 
tillstånd samt sjukdomsförlopp. Slutligen visade resultatet att det var viktigt när 
personalen tog sig tid att lyssna och tala med de närstående samt att alla parter var 
delaktiga i de beslut som togs. Diskussion: Genom stöd från vårdpersonalen blev den 
svåra situationen för de närstående hanterbar. Den viktiga informationen ledde till 
begriplighet över den nya situationen, där delaktigheten i vården av den svårt sjuke 
skapade en meningsfullhet för de närstående. Konklusion: Vårdpersonal borde få 
mer kunskap och träning i att ge information och omvårdnad till närstående för att 
kunna tillgodose deras behov.  
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Bakgrund 
 

Vid Royal Victoria Hospital i Montreal öppnades 1975 avdelningen Palliative Care 

Service. Det var då termen palliativ vård etablerades och har sedan dess använts som 

synonym till hospicevård och terminal vård (Henoch, 2002). WHO´s definition av 

palliativ vård är ett förhållningssätt vilket förbättrar livskvaliteten för patienter och 

närstående. Palliativ vård bygger på att befria patienten och närstående från 

plågsamma symtom. Vården bekräftar livet och den varken påskyndar eller skjuter 

upp döden utan den betraktas istället som en normal del i utveckling. Närstående skall 

även erbjudas stöd för att själva få hjälp med sin sorg (World Health Organization, 

2008). Palliativ vård bygger på en god omvårdnad som innebär att lindra smärta på 

olika plan såsom fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt, om inte alla 

komponenterna tillgodoses kan detta leda till att människan lider. Sjuksköterskan bör 

ha ett professionellt förhållningssätt, livserfarenhet, yrkeserfarenhet och en inre 

trygghet för att kunna bemöta olika behov. Hon skall också se till att patientens 

självbestämmande och valfrihet över sin situation sätts i främsta rummet (Holst, 

Sparrman & Berglund, 2003).  

 

Antonovsky (2005, s. 43-46) utvecklade begreppet känsla av sammanhang 

(KASAM). Han anser att känslan av sammanhang är en viktig faktor för 

upprätthållandet av ens position på kontinuitet ohälsa - hälsa och rörelser mot dess 

friska pol. Det finns tre centrala komponenter i KASAM, dessa är: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet syftar till i vilken utsträckning man 

upplever yttre och inre stimuli som förnuftsmässigt gripbara. Hanterbarhet definieras 

som den grad man upplever att det står resurser till ens förfogande, med hjälp av vilka 

man kan möta de krav som ställs av de stimuli som man utsätts för. Meningsfullhet är 

begreppets motivationskomponent och kraven ses som utmaningar värda att investera 

och engagera sig i. 

 

Det är sjuksköterskan uppgift att erbjuda de närstående att vara delaktiga i vården av 

den döende. Närstående behöver få uppskattning för de insatser de gör och få 
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möjlighet att själva välja hur stort ansvarstagande de vill ta. Sjuksköterskan bör 

erbjuda stödsamtal till närstående samt upplysa dem om att det finns andra nätverk 

utanför vården med människor i liknande situationer som kan vara till hjälp för 

fortsatt bearbetning (SOU 2001:6, s. 62). Ett bra stöd är när närstående får delta i 

stödgruppsprogram där de får samtala med andra som befinner sig i liknande 

situationer (Socialstyrelsen, 2007, s. 39-40). 

 

En viktig förutsättning för att vårdpersonalen skall kunna hjälpa de närstående är 

deras förmåga att vara empatiska utan att döma. Ibland är det svårt att skilja på 

empati och projektion vilket kan leda till att vårdpersonalen för över sina egna 

känslor på de närstående istället för att lyssna och försöka förstå de närstående. Det är 

viktigt att närstående får vara närmast den sjuke och det är vårdpersonalens uppgift 

att stimulera dem till detta (Kaasa, 2001, s. 92-93). 

 

Att vara närstående till en människa i livets slut innebär ofta en svår livssituation där 

man ställs inför nya problem och känslor. Mänga närstående vill leva nära den sjuke 

och ta ansvar, andra är i större behov av hjälp från vårdpersonalen. De närstående 

spelar en viktig roll i den sjukes vård då de bär på unika kunskaper om den sjuke. Att 

ha en öppen dialog leder till en bättre förståelse mellan vårdpersonal, närstående och 

den sjuke då detta får en positiv inverkan på vården (Socialstyrelsen, 1999).  

 

Närståendes delaktighet i vården definieras inte enbart som att utföra praktiska 

sysslor utan det handlar även om vetskap. Med vetskap avses att man får information 

och kunskap om sjukdomsförloppet och dödsprocessen. Informationen är en viktig 

förutsättning för att de närstående skall kunna delta i omsorgsarbetet och uppleva det 

som något positivt. Närstående vill ha ärlig och rak information om den sjukes 

prognos och att läkare skall arrangera möten för att diskutera den sjukes tillstånd. 

Närstående har även ett behov av att prata om deras rädslor och oro med 

vårdpersonalen (Socialstyrelsen, 2004, s. 73-75).   
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Vid palliativ vård är det svårt för vårdpersonalen att veta hur de skall förhålla sig till 

närstående och vilka behov de har. Denna litteraturstudie genomförs för att få mer 

kunskap och insikt inom detta område så att vårdpersonal skall kunna bemöta och 

tillgodose närståendes behov på bästa sätt.  

 

Syfte 
 

Syftet med litteraturstudien är att belysa vårdpersonalens stöd till närstående samt 

beskriva vilka behov närstående har i palliativ vård. 
 

Metod 
 

Metodbeskrivning 

En litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa 

litteratur inom ett valt problemområde. Studien bygger på redovisade data från 

vetenskapliga tidskriftsartiklar (jmf. Forsberg & Wengström, 2008, s. 34). 

 

Litteratursökning 

När problemområdet lyftes fram formulerades sökord som utgjorde grunden för 

litteratursökningen (jmf. Forsberg & Wengström, 2003, s. 80). Litteratursökningen 

har gjorts i databaserna Cinahl och PubMed. De MeSH termer och SUBheadings som 

användes vid sökningen presenteras i tabell 1. Sammanställning av sökresultatet visas 

nedan i tabell 1. 

 

Tabell 1. Sammanställning av sökresultat, datum, sökord, databas, begränsningar, antal 

träffar och urval 

Datum Sökord Databas Begränsningar Träffar Urval 
090126 1# Palliative care 

or terminal care 
PubMed  63676  

090126 2# Family PubMed  639600  
090126 3# Nursing care PubMed  443391  
090126 4# Support PubMed  5104131  
090126 1# and 2# PubMed  8910  
090126 1# and 2# and 3# PubMed  2697  
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090126 1# and 2# and 3# 
and 4# 

PubMed  1205  

090126 1# and 2# and 3# 
and 4# 

PubMed Publications Date 2006-2008, English, 
Danish, Norwegian, Swedish, All Adult: 
19+ years 

120 6 

090126 1# Palliative care 
or terminal care 

Cinahl  18065  

090126 2# Family Cinahl  76887  
090126 3# Nursing care Cinahl  126893  
090126 4# Support Cinahl  98371  
090126 1# and 2# Cinahl  3284  
090126 1# and 2# and 3# Cinahl  1244  
090126 1# and 2# and 3# 

and 4# 
Cinahl  419  

090126 1# and 2# and 3# 
and 4# 

Cinahl Publication Date 2006-2008, All Adults 61 3 

 

 

Inklusion – och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var vetenskapliga artiklar som är skrivna på engelska, svenska, 

norska eller danska publicerade mellan 2006–2008. Deltagarnas ålder skall vara 

vuxna över 19 år och fokusera på närstående och vårdpersonal, behov av stöd och 

vårdpersonalens roll vid palliativ vård. Exklusionskriterierna var studier skrivna på 

andra språk än ovan beskrivna samt publicerade före 2006. Studier som inkluderar 

barn eller personer under 19 år och har fokus ur patientperspektiv samt reviewartiklar 

skall exkluderas. 

 

Bearbetning 

Bearbetning kommer att ske enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 16 -17) i tre faser. 

 

Fas 1 

Vid den databasgrundade sökningen lästes 181 titlar och abstrakt igenom. 

Vetenskapliga artiklar som inte uppfyllde kraven för studiens syfte valdes bort. 

Femtiofem artiklar gick vidare till fas 2. 

 

Fas 2 

De femtiofem artiklarna lästes i sin helhet, studiens syfte och inklusions– och 

exklusionskriterier var vägledande vid genomläsning då dessa var av intresse för 



 5                                                                              
 

fortsatt granskning. Studier med fokus på närståendes och vårdpersonalens upplevelse 

av palliativ vård gick vidare till fas 3. Detta resulterade i att elva artiklar gick vidare 

för klassificering och värdering i fas 3. Författarna ansåg att detta var för få artiklar 

för att bilda sig en uppfattning av närståendes behov. En ny sökning utfördes med 

begränsningar som tidigare förutom årtal 2003-2005 gjordes 2009-02-05 i databasen 

PubMed för att få fram ytterligare artiklar. Detta gav 179 träffar, vid genomgång av 

titlar och abstrakt motsvarade tjugofyra artiklar studiens syfte och inklusionskriterier. 

Tjugofyra artiklar lästes igenom och sex av dessa gick vidare till fas 3. Totalt antal 

artiklar som gick vidare till fas 3 var sjutton artiklar.  

 

Fas 3 

Sjutton artiklar granskades och klassificerades enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 – 16) 

och den vetenskapliga kvaliteten bedömdes enligt tabell 2 med hjälp av 

granskningsmall, se bilaga 1. Två studier som bedömdes ha låg kvalitet exkluderades 

på grund av att den ena hade dålig metodbeskrivning och den andra saknade etiskt 

resonemang. Totalt användes femton artiklar i resultatet, dessa finns sammanställda i 

bilaga 2 tabell 4.  

 

Klassificering och värdering av studier 

Klassificering har utförts enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 -16) och indelas i följande 

grupp: 

 

• Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som insamlats genom 

intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att fördjupa förståelsen för studerade 

fenomen, t ex personens upplevelser och erfarenheter.  

 

Förutom klassificering har studiernas vetenskapliga kvalitet värderats enligt en 

tregradig skala; hög vetenskaplig (I), medel (II), eller låg vetenskaplig kvalitet (III): 
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Tabell 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod, 

enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 49) 

 I: Hög II: Medel II: Låg 
K Studie med kvalitativ metod. 

Väldefinierad frågeställning, relevant 
urval samt väl beskriven 
undersökningsgrupp och kontext. 
Metod och analys väl beskriven och 
genomförd, resultatet är logiskt och 
begripligt, god kommunicerbarhet 

 

Dåligt/vagt formulerad 
frågeställning, undersökningsgrupp 
för liten/otillräckligt beskriven 
metod/analys ej tillräckligt 
beskriven eller bristfällig 
resultatredovisning 

 

 

Analys 

Analysen av resultatet har gjorts med hjälp av innehållsanalys. Innehållsanalysen 

kännetecknas av att man systematiskt och gradvis klassificerar data för att sedan lätt 

kunna identifiera teman och mönster där målet är att beskriva specifika fenomen (jmf. 

Forsberg & Wengström, 2008, s. 150-151). Artiklarna lästes igenom av båda 

författarna flera gånger för att få en känsla av helheten. Författarna fann 

återkommande mönster som kunde identifieras och huvudfynden skrevs ned och 

översattes. Innehållet i huvudfynden sorterades under subkategorier som därefter 

sammanfördes i kategorier. Denna analys resulterade i tre kategorier och åtta 

subkategorier, se tabell 3 för indelning av kategorier och subkategorier. 

 

Etisk diskussion 

Etiska överväganden bör göras vid systematiska litteraturstudier beträffande urval 

och presentation av resultat. Studierna skall ha fått tillstånd från en etisk kommitté 

eller att etisk granskning har gjorts. Alla artiklar som redovisas i litteraturstudien 

arkiveras på ett säkert sätt i tio år. Alla resultat presenteras, även de som inte stöder 

författarnas egna åsikter. Litteraturstudier bygger på tidigare dokumenterad kunskap 

där frågor ställs till litteraturen istället för till personer (jmf. Forsberg & Wengström, 

2008, s. 77-78). 
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Resultat 

 

Resultatet i denna litteraturstudie omfattar femton vetenskapliga artiklar där alla är 

utförda med kvalitativ metod. Tolv artiklar bedömdes vara av hög kvalitet och tre 

artiklar var av medelkvalitet, se bilaga 2 tabell 4. Fem av artiklarna var från USA, 

fyra från Sverige, två från Kina och de fem övriga var från Australien, Canada, 

Nederländerna, Nya Zeeland och Storbritannien. Vissa artiklar förekommer under 

flera kategorier.  

 

Tabell 3. Sammanställning av subkategorier och kategorier 

Subkategorier Kategorier 
Sjuksköterskans upplevelse av att ge stöd 
Närståendes behov av stöd från sjukvårdspersonal 
Närståendes upplevelse av stödgrupper 

Relationer 

Att vårda 
Kunskap om sjukdom och sjukdomsförlopp 

Information 

Lyssna aktivt 
Tala om förestående död 
Delaktig i beslut och samförstånd 

Kommunikation 

 

 

Relationer 

Denna kategori redovisar sjuksköterskans upplevelse av att ge stöd, närståendes 

behov av stöd och upplevelser av stödgrupper. Här inkluderas sju kvalitativa artiklar. 

 

Sjuksköterskans upplevelse av att ge stöd 

Studier visar att sjuksköterskorna upplevde att stödet till närstående växte fram i och 

med att de lärde känna varandra. Att skapa förutsättningar för närstående att vårda 

den svårt sjuke i livets slut var av betydelse. Relationen mellan sjuksköterska och 

närstående gjorde att de närstående kände trygghet, förtroende och en känsla av att 

sjuksköterskan brydde sig om dem. Vikten av att ge beröm till närstående var av 

betydelse för relationen. Sjuksköterskan upplevde att hon hade till uppgift att vara 

stödjande vid svåra situationer som uppstod under vårdandet av den svårt sjuke, samt 

att uppmuntra närstående till att ta hand om sig själva och stimulera dem till andra 

aktiviteter än att vårda (Stoltz, Lindholm, Udén, & Willman, 2006; Wong & Chan, 
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2006). I en studie framkom också att det fanns hinder för att kunna ge stöd och skapa 

en god relation mellan sjuksköterska och närstående. Hindren var när närstående och 

den svårt sjuke hade negativa känslor till varandra eller när sjuksköterskorna 

upplevde att de misslyckats med att skapa förtroende då de upplevde att närstående 

ansåg dem vara slarviga, vårdslösa eller glömska (Stoltz et al. 2006). 

 

Sjuksköterskorna förstod att det var svårt för de närstående att se den svårt sjuke dö 

men de ansåg att den viktigaste frågan inte var om de närstående hade det svårt utan 

de oroade sig över att patienten skulle utsättas för onödigt lidande. Sjuksköterskorna 

var överens om att de gav stöd till både närstående och patient och att stödet gavs till 

de närstående när patienten inte var vaken (Badger, 2005).  

 

Närståendes behov av stöd från sjukvårdspersonal 

Tillgången till det palliativa vårdteamet underlättade arbetet för de närstående då de 

fick stöd från vårdpersonalen. Att dela ansvaret med vårdpersonalen ingav en känsla 

av trygghet och säkerhet. Trygghet innebar: tillgänglighet, ärlighet, viljan att hjälpa, 

samarbete mellan sjuksköterska och läkare, samt att lita på vårdpersonalens förmåga 

att ta hand om medicinsk och teknisk utrustning. När tryggheten inte infann sig och 

ansvaret inte kunde delas med någon kände de närstående sig ensamma (Brännström, 

Ekman, Boman & Strandberg, 2007).  

 

Många närstående beskrev deras behov av stöd och sympati, och när detta gavs gick 

det bättre att hantera den känslomässiga situationen. Psykologiskt stöd från 

sjuksköterskorna var mycket viktigt under tiden då de närstående fick se den svårt 

sjuke sakta tyna bort (Wong & Chan, 2006).  

 

Stöd från vårdpersonal och vänner var den viktigaste resursen som påverkade de 

närstående i arbetet med att vårda den svårt sjuke. Alla närstående hade haft nytta av 

stödet de fått från sjukvårdspersonalen och de kände ”frid i hjärta och sinne” när de 

visste att den svårt sjuke var under god vård (Mok, Chan, F, Chan, V, & Yeung, 

2003). Närstående kände trygghet av att veta att vårdsystemet och 
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sjukvårdspersonalen fanns där för att stödja och ge svar på frågor. De visste att de 

inte var ensamma och att de kunde ringa vårdpersonalen för att få hjälp, denna 

vetskap var viktigare än att ha vårdpersonal fysiskt på plats. Hjälp från sjukvården var 

mycket uppskattat, men trots detta berättade några närstående om mindre positiva 

upplevelser som till exempel att det var alltför många personer kring patientens vård 

(Stajduhar, Martin, Barwich & Fyles, 2008). 

 

Närståendes upplevelse av stödgrupper 

Under stödgruppsmötena utvecklade de närstående en förtroendefull relation med 

vårdpersonalen och de kände sig inbjudna att ta del i vården av den svårt sjuke 

(Henriksson & Andershed, 2007). Närstående fick praktiska råd, information om 

sjukdomen och symtom samt hur man hjälper den svårt sjuke på bästa sätt. Detta fick 

dem att känna sig tryggare i sin vårdanderoll (Henriksson & Andershed, 2007; 

Pollock, Wilson, Porock & Cox, 2007). Genom att delta i stödgruppsprogrammet fick 

de närstående mer kunskap och information vilket ledde till att de kunde hantera 

vårdandet av den svårt sjuke på ett mer professionellt sätt (Henriksson & Andershed, 

2007).  

 

Närstående uppskattade att träffa andra i stödgruppen då de visste att alla var där på 

grund av att de hade någon nära dem som var allvarligt sjuk. Stödgruppen gav 

närstående en möjlighet att jämföra och identifiera sig med andra vilket hjälpte dem 

att hantera sin egen situation och minskade rädslan för framtiden. Mötena gav även 

känslomässigt stöd och en möjlighet att återhämta sig i en lugn och fridfull atmosfär. 

Flera av de närstående uttryckte en känsla av glädje när de gick till stödgruppsmötena 

och det var en fröjd att tillbringa tid hos stödgruppen. Det fanns dock några 

närstående som berättade att de upplevde stress istället för lugn när de deltog i 

gruppmötena, detta berodde på att de fick dåligt samvete över att ha lämnat den svårt 

sjuke ensam hemma (Henriksson & Andershed, 2007).  

 

Det var viktigt att vårdpersonalen deltog aktivt i rådgivningen, tillhandahöll 

psykosocialt stöd och gav konkreta råd till de närstående. Förväntningarna på att den 
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svårt sjuke skulle behöva kvalificerad professionell hjälp för hantering av sin 

livssituation var utbredd bland alla närstående. Närstående kände ett lugn av att ha 

tillgång till vårdpersonalen men vissa var ändå tveksamma till att ta kontakt med dem 

då de ansåg att det fanns andra som var i större behov av stödgruppen samt 

vårdpersonalens resurser (Pollock et al. 2007). 

 

Information 

Under denna kategori redovisas närståendes upplevelse av att vårda samt deras behov 

av kunskap om sjukdom och sjukdomsförlopp. Här inkluderas fem kvalitativa 

artiklar. 

 

Att vårda 

Vårdanderollen var en ny erfarenhet för de närstående, därför ville de ha information 

om hur de skulle sköta den svårt sjuke. När personalen informerade de närstående 

ökades deras självförtroende till att vårda (Mok et al. 2003). Närstående sökte råd 

från vårdpersonal och människor som hade gått igenom liknande upplevelser. När de 

fick tillgång till information i början av sjukdomstiden kände de sig förberedda för 

vad de skulle stöta på i framtiden. Denna kunskap gjorde att de kände sig säkra att 

vårda den svårt sjuke (Stajduhar et al. 2008). 

 

Några närstående berättar att de inte fick någon specifik utbildning eller förberedelse 

för att vårda den svårt sjuke. De lärde sig själva genom att testa sig fram (Kalnins, 

2006). Andra berättade att de sökte kunskap genom att läsa böcker samt att fråga 

professionell sjukvårdspersonal (Wilkes & White, 2005).   

 

Kunskap om sjukdom och sjukdomsförlopp 

Närstående beskrev ett behov av mer kunnig vårdpersonal då vårduppgifterna inte 

alltid blev korrekt utförda. Mycket personal förhindrade adekvat kunskap om den 

sjuke och de närstående ville ha tillitsfull och hjälpsam information av 

vårdpersonalen. De otillfredsställda behoven av rådgivning togs upp av många 

närstående och de påpekade den bristande kommunikationen med läkarna och 
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uttryckte bedrövelse och vissa gånger ilska över den dåliga kontakten. Närstående 

berättar att de sökte information om den sjukes hälsotillstånd men att de blev 

förhindrade på grund av svårigheten att kontakta läkaren, vissa närstående berättade 

att de inte ens träffat läkaren (Shield, Wetle, Teno, Miller & Welch, 2005). 

 

En del närstående talar negativt om den information de fått från vårdpersonalen då de 

skulle ta hand om sin svårt sjuke, de hade velat få informationen tidigare. En 

närstående uttrycker att vårdpersonalen borde gå till de närstående, sitta ned med 

dem, berätta för dem vad de kan förvänta sig och hur det kommer att påverka dem 

samt hur vårdpersonalen kan hjälpa till. Närstående tyckte att uppföljning av detta var 

viktigt då vårdpersonalen skall försäkra sig om att de närstående förstått 

informationen (Stajduhar et al. 2008).  

 
Kommunikation 

Denna kategori redogör att det är viktigt att vårdpersonalen lyssnar på de närstående, 

diskuterar den förestående döden samt ser till att alla parter är eniga och delaktiga i 

beslutstagande. Här inkluderas sju kvalitativa artiklar. 

 
Lyssna aktivt 

När sjuksköterskorna lät närstående uttrycka sina känslor skapades ett initiativ till 

dialog. Sjuksköterskan lyssnade utan att döma och de närstående kände sig säkra nog 

för att berätta om känslor som annars riskerade att förbli dolda. Sjuksköterskorna 

uppmärksammade ständigt hur det stod till med de närstående, om de behövde prata 

eller om det fanns ett behov av mer hjälp. Sjuksköterskorna strävade efter en öppen 

kommunikation mellan de närstående och den svårt sjuke (Stoltz et al. 2006).  

 

En närstående berättade att när hennes man fick diagnosen cancer blev de erbjudna att 

få tillgång till det palliativa vårdteamet. Vården inkluderade handledning, information 

samt att vårdpersonalen lyssnade på de närståendes och den svårt sjukes behov. Det 

framkom i flera olika sammanhang att kommunikationen mellan närstående, den 

svårt sjuke och vårdpersonal var väldigt viktig (Bray & Goodyear-Smith, 2007). 
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I samband med att den svårt sjukes sjukdomstillstånd förändrades så beskrev 

närstående en rad otillfredsställda kommunikationsbehov, dessa behov var aktuell 

information, ärlighet, samt att läkarna skulle vara tydliga och lyssna till de närstående 

(Norton, Tilden, Tolle, Nelson & Talamantes-Eggman, 2003). 

 

Tala om förestående död 

Sjuksköterskorna kunde ibland känna av en tryckt stämning hos de närstående, det 

var då viktigt att sjuksköterskorna vågade tala om och engagera sig i diskussioner om 

döden, den döende eller andra ämnen som kunde vara svåra att beröra. 

Sjuksköterskans uppgift var att stötta närståendes beslut kring den svårt sjuke samt 

tänka på att de inte fick låta sina egna känslor och åsikter träda fram (Stoltz et al. 

2006). 

 

Några närstående uttryckte ett missnöje över kvaliteten och den bristande kontakten 

med läkare och vårdpersonal (Shield et al. 2005). Många uttryckte ilska, främst mot 

läkarna för att de inte berättat om den svårt sjukes tillstånd och vilka undersökningar 

som hade genomförts. En kvinna berättade att en läkare talade om för henne att 

hennes man hade avancerad cancer och han rekommenderade att de skulle flytta 

hennes man till en palliativ vårdenhet. Beskedet gav kvinnan en känsla av att läkaren 

inte hade behandlat hennes mans sjukdom (Wong & Chan, 2006). 

 

En annan närstående berättade att hon var mycket lättad över att hon kunde vara med 

sin mor när hon dog. Hon berättade att sjuksköterskan talade om för henne i god tid 

att hennes mor snart skulle dö. Tack vare informationen från sjuksköterskan hann 

dottern klä sin mor i hennes favoritkläder innan hon dog och detta gav henne en 

känsla av tillfredsställelse (Wong & Chan, 2006). 

 

Delaktig i beslut och samförstånd 

I allmänhet så ökade medvetenheten hos de närstående när döden närmade sig. Vissa 

hade lättare att förstå situationen än andra. Detta berodde på vad läkaren sa då han 

informerade om den negativa prognosen till den svårt sjuke och närstående samt vad 
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de förstod av informationen (Fracke & Willems, 2005). När de närstående fick 

medicinsk kunskap och information om behandling i livets slut på ett bra sätt fick de 

en större förståelse för vad som skulle hända den svårt sjuke i framtiden (Colclough-

Yamashita & Young, 2007). 

 

Många närstående rapporterade en konflikt i kommunikationen med vårdpersonalen 

då de inte berättat på ett klart och tydligt sätt om svårighetsgraden av den svårt sjukes 

tillstånd. Närstående beskrev att läkarna borde vara uppriktiga, raka och framåt när de 

gav prognostisk information. Det var svårt att få kontakt med läkaren och bristen på 

information om den sjukes tillstånd gjorde det svårt att fatta beslut då läkaren frågade 

de närstående om livsuppehållande behandling (Norton et al. 2003). 

 

Den viktigaste faktorn var när vårdpersonal, den svårt sjuke och de närstående var 

eniga om den medicinska behandlingen. Sjuksköterskor hade ofta problem med att 

upprätthålla en balans mellan att göra det som var bäst för den sjuke och ändå göra 

det möjligt för de närstående att komma till rätta med den oundvikliga slutpunkten. 

En sjuksköterska berättade att när de närstående frågade om patientens tillstånd, så sa 

hon alltid som det var. Ibland orsakade detta konflikter eftersom att de närstående inte 

ville höra på vad de hade att säga. Sjuksköterskorna berättade även att de inte vill låta 

hårda men ibland var det enda sättet för att nå fram till de närstående. De svårt sjuka 

kunde oftast inte delta i beslut kring deras medicinska behandling och detta ledde till 

att andra fick ta beslutet, till exempel de närstående. Närstående var ofta oeniga om 

besluten kring behandlingen och vårdpersonalen berättade att det var svårt att få dem 

eniga. Det sjuksköterskorna upplevde som det största problemet var att förlänga det 

oundvikliga och att utföra meningslös vård. Detta förvärrades när de närstående inte 

hade kunskapen om medicinsk vård och tog beslut som de egentligen inte borde ta 

(Badger, 2005). Sjuksköterskorna kunde dock påverka beslutsprocessen genom att 

delge sina medicinska kunskaper och ge information till de närstående (Colclough-

Yamashita & Young, 2007). 
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Diskussion 
 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vårdpersonalens stöd till närstående 

samt beskriva vilka behov närstående har i palliativ vård. Av resultatet framkom att 

en relation bygger på trygghet och förtroende. Inte förrän en relation skapats mellan 

vårdpersonal och närstående kunde vårdpersonalen ge det stöd som de närstående var 

i behov av under tiden de vårdade den svårt sjuke. Närstående behövde bli 

informerade om den sjukes tillstånd och om hur man vårdar, viktigt var även att 

vårdpersonalen följde upp så att närstående förstått informationen. En väl fungerande 

kommunikation mellan vårdpersonal och närstående var av största vikt för att de 

närstående skulle känna sig delaktiga i omvårdnaden. 

 

I resultatet framkom det att en relation som bygger på trygghet och förtroende är 

grunden för att vårdpersonalen skall kunna ge stöd till närstående. Det var viktigt att 

närstående inte kände sig ensamma samt att de önskade sympati från vårdpersonalen 

då det blev lättare att hantera den känslomässiga situationen (Stoltz et al. 2006; Wong 

& Chan, 2006; Brännström et al. 2007; Mok et al. 2003; Stajduhar et al. 2008). Denna 

litteraturstudie visar tydligt att när någon som står en nära är svårt sjuk är det viktigt 

att få stöd, hjälp och resurser från vårdpersonalen för att hantera situationen. 

Antonovsky (2005, s. 46) beskriver att hanterbarhet är en viktig komponent för att 

känna känslan av sammanhang. Detta innebär att resurser står till ens förfogande för 

de krav som ställs. En tolkning är att resurserna i detta sammanhang är 

vårdpersonalen, för att kunna vara en resurs krävs att en relation byggs upp och först 

då kan stöd ges på ett användbart sätt till de närstående. Detta styrks i en studie 

(Karlsson & Sandén, 2007) där det framkommer att trygghet och gemenskap infann 

sig när vårdpersonalen hade en god relation med de närstående. Närheten gav en 

möjlighet för personalen att ge stöd till närstående. 

 

Av resultatet framkom det att vårda den svårt sjuke ofta var en ny erfarenhet för de 

närstående. Närstående behövde därför få tillitsfull och hjälpsam information för att 
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få kunskap om sjukdomsförloppet samt råd om hur man vårdar. Vårdpersonalen 

informerade inte alltid de närstående vilket ledde till att en del inte fick någon 

kunskap och förberedelse inför vårdanderollen (Mok et al. 2003; Stajduhar et al. 

2008; Kalnins, 2006). En slutsats är att det är vårdpersonalens uppgift att se till att 

närstående blir informerade och att de förstått informationen om den svårt sjuke. 

Kaasa (2001, s. 93) beskriver att det är viktigt för de närstående att få bra och 

kontinuerlig information om den svårt sjukes tillstånd då detta gör att närstående 

känner kontroll över situationen. Litteraturstudien visar definitivt att det krävs ordnad 

och sammanhängande information för att göra situationen begriplig för de närstående 

och först då kan de uppleva kontroll över situationen. Detta stöds i Antonovsky 

(2005, s. 44) som menar att en människa med hög känsla av begriplighet kan känna 

kontroll eftersom denne kan ordna och förklara situationer som uppstår. 

 

I resultatet visade det sig att närstående hade ett stort behov av information när 

tillståndet hos den svårt sjuke förändrades. Närstående efterfrågade ärlig 

kommunikation och att sjukvårdspersonalen lyssnade aktivt. Medvetenheten om den 

sjukes tillstånd gjorde det lättare för de närstående att uppfylla den svårt sjukes 

önskemål vid livets slut, vilket gjorde att de närstående kände sig tryggare i sin 

vårdgivanderoll (Stoltz et al. 2006; Norton et al. 2003). Att vara ärlig och att ge 

information är viktigt men svårt. Genom att lyssna, ge ärlig och aktuell information 

skapar sjuksköterskor en god relation med de närstående. Det framgår i en studie 

(Miyashita, Sanjo, Morita, Hirai & Uchitomi, 2007) att vårdpersonalen bör ha en god 

relation med närstående, att de skall lyssna och diskutera deras oro kring döden. 

Vårdpersonalen skall även kommunicera med patient och närstående om hur lång tid 

patienten har kvar och hur sjukdomsutvecklingen kommer att se ut.  

 

Medvetenheten hos de närstående ökade när döden närmade sig, detta berodde på hur 

mycket den svårt sjuke och de närstående hade förstått av informationen. Att förklara 

den medicinska kunskapen bakom handlingsförfarandet kring vården var viktigt så att 

närstående och den svårt sjuke kunde fatta gemensamma beslut (Fracke & Willems, 

2005; Colclough-Yamashita & Young, 2007; Badger, 2005). Det är vårdpersonalens 
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uppgift att ge förståelig information samt uppmuntra närstående och den svårt sjuke 

till en öppen dialog för att gemensamt komma fram till beslut som är tillfredställande 

för båda parter. Beck-Friis och Strang (2005, s. 87) beskriver att närstående bör ha en 

öppen kommunikation med den svårt sjuke och vårdpersonalen. Vårdpersonalens 

uppgift är att ge information till berörda parter så att gemensamma beslut kan fattas 

(jmf. Bolmsjö & Hermerén, 2003; Sahlberg Blom, 2001, s. 35). Närstående hade en 

önskan om att få vara delaktiga i beslut kring den svårt sjuke, brist på kommunikation 

med vårdpersonalen gjorde att detta ej var möjligt och att besluten kring 

livsuppehållande behandlingar var svåra att ta (Norton et al. 2003). I litteraturstudien 

framkommer det att närståendes delaktighet är viktig då beslut skall fattas. 

Delaktighet skapar meningsfullhet för de närstående då de skall fatta beslut kring den 

svårt sjuke. Antonovsky (2005, s. 45-46) menar att en människa med stark känsla av 

meningsfullhet ser situationen som en utmaning värd att investera och engagera sig i. 

Detta styrks även i Andershed och Ternestedts (1998) studie där de påstår att 

närståendes delaktighet i vården av den svårt sjuke ger dem meningsfullhet i 

vårdandet.  

 

Litteraturstudien visar på ett klart och tydligt sätt att närstående behöver en god 

relation med vårdpersonalen för att kunna kommunicera, få information och stöd 

samt känna delaktighet i vårdandet av den svårt sjuke. En slutsats är att 

vårdpersonalen skall se till att dessa behov tillfredställs och försöka skapa en känsla 

av sammanhang för de närstående där de tre komponenterna hanterbarhet, 

begriplighet och meningsfullhet är vägledande. Antonovsky (2005, s. 42) menar att 

känslan av sammanhang är en viktig och medverkande faktor för att upprätthålla 

välbefinnande.  

 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa vårdpersonalens stöd till närstående samt 

beskriva vilka behov närstående har i palliativ vård. En systematisk databassökning 

utfördes i PubMed och Cinahl där omvårdnadsforskning är i fokus enligt Forsberg 

och Wengström (2008, s. 81-82). Vid första sökningen sattes begränsingen 2006-
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2008 då författarna ville ha så aktuell forskning som möjligt. Elva artiklar gick vidare 

till fas 3, författarna ansåg att detta var för lite artiklar för att få en bra bild av 

närståendes behov och beslutade sig för att göra en ny sökning. Den nya sökningen 

utfördes på PubMed vilket resulterade i att sex artiklar gick vidare till fas 3. Att 

författarna var tvungna att göra en andra sökning kan ses negativt då sökningen hade 

kunnat innefatta begränsningen 2003-2008 vid första sökningen i båda databaserna. 

Den andra sökningen utfördes enbart i PubMed med motivering att då första 

sökningen gjordes återfanns de artiklar som var intressanta för fortsatt granskning 

som dubletter i Cinahl. En styrka med detta handlingsförfarande är att sökorden var 

relevanta då endast en kombination av sökorden krävdes för att få fram artiklar som 

motsvarade studiens syfte.  

 

I litteraturstudien återfinns inga kvantitativa artiklar dock anser författarna att 

resultatet inte påverkats då syftet med studien var att fånga upplevelsen av ett 

fenomen, inte att generalisera. Forsberg & Wengström (2008, s. 68) beskriver att 

kvalitativ forskningsansats bygger på att undersöka deltagarens upplevelse av ett 

fenomen.  

 

Författarna valde att inte begränsa sig till enbart Europa då ett världsperspektiv på 

fenomenet var önskvärt, dock återfanns inga kulturella skillnader i resultatet. Endast 

engelska artiklar erhölls i resultatet vilket kan leda till språkliga feltolkningar. För att 

minimera denna risk läste båda författarna igenom samtliga artiklar ett flertal gånger 

och diskuterade meningsskiljaktigheter. 

 

Konklusion 

Denna litteraturstudie visar tydligt att en väl fungerande relation måste finnas för att 

vårdpersonalen skall kunna tillfredsställa närståendes behov. Relationen är nyckeln 

till att kunna ge bra stöd och användbar information. God kommunikation är en 

förutsättning för att relationen skall kunna utformas. Vårdpersonal behöver mer 

träning och kunskap om hur man bygger upp en förtroendefull relation till närstående 
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och vilka behov närstående upplever sig ha i palliativ vård. Fortsatt forskning i ämnet 

kommer att leda till bättre omvårdnad för de närstående.  
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                           Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 

                           Intervention             □             Annan                 □ 

 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):     Bortfall (N)  

Tidpunkt för studiens genomförande?   Studiens längd  

 

Beaktas: Könsskillnader?     Ja □      Nej □     Åldersaspekter?    Ja  □    Nej □ 
Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?   Ja            Nej    

Är perspektiv/kontext presenterade?    Ja            Nej    

Finns ett etiskt resonemang?     Ja             Nej   

Urval relevant?      Ja             Nej   

Är försökspersonerna väl beskrivna?    Ja             Nej   

Är metoden tydligt beskriven?    Ja             Nej   

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?  Ja             Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt? Ja             Nej   

 

 



                                                                                
 

Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet  Ja □ Nej □ 

               Representativt                           Ja □    Nej □ 

               Kontext    Ja □ Nej □ 

Bortfall:  Analysen beskriven   Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven   Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven   Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod   Ja □ Nej □ 
Vilken statistisk metod är använd? 
 

 

Etiskt resonemang    Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida   Ja □ Nej □ 

                            -reliabla   Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart?   Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

 

 

 Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A .(1999) 

 



                                                                                
 

Bilaga 2. 
Tabell 4. Översikt av inkluderade artiklar 
 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention 

Deltagare 
(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign - 
kvalitet 

Andershed & 
Henriksson. 
2007 
Sverige 
 

Att beskriva hur närstående till 
palliativt sjuka och döende 
personer  upplevde att delta i 
ett stödgruppsprogram och 
vilken effekt stödgruppen hade 
för deras liv i sammanhanget 
av att vara närstående  till en 
person i den sista delen av den 
palliativa fasen 
 

Kvalitativ 
Intervjuer gjordes efter 
att programmet slutförts 
dessa varade i 30-90 
minuter 

(N=40) Större 
studie 
Intervention 
N=10 Intervju 
studie 
 

Fenomenologisk metod De anhörigas erfarenheter av att delta i 
programmet kategoriserades i sex viktiga 
beståndsdelar: bekräftelse, insikt  
till hur allvarlig sjukdomen var, känsla av 
tillhörighet som skapades av liknande 
erfarenheter, deltagande i sjukvården, 
möjlighet till vila och styrka för att ge stöd 
till patienten. Dessa sex beståndsdelar 
resulterade i en känsla av säkerhet i 
förhållande till patienten, sjukdom, 
vårdpersonalen och vårdenhet 
 

K I 

Badger  
2005 
USA 
 

Att undersöka sjuksköterskors 
upplevelse/erfarenhet  
av att gå från kurativ vård till 
palliativ vård och att beskriva 
faktorer som hindrar eller 
underlättar en sådan övergång 
 

Kvalitativ 
Focusgrupps intervjuer, 
informerande 
konversationer samt 
observationer av 
deltagarna 

N=23 
( N =1) 

Analysmetoden bygger 
på Miles och 
Huberman. McDaniel 
och Bach metod 
användes för att tolka 
röstlägen 

Övergången mellan kurativ och palliativ 
vård var oklar. Sjuksköterskor 
rapporterade att patientens ålder, 
missförstånd av sjukdomen med 
patientens familj, familjeoenigheter, och 
att skifta sjukvårds beslut gjorde 
övergången svår. Omvänt gäller att 
utveckla en samsyn bland  
patienter, patientens anhöriga och personal 
om inriktningen av medicinsk behandling, 
behandlings valmöjligheter, och patientens 
dåliga respons på behandlingen hjälpte 
sjuksköterskor att byta till palliativ vård 
 

K I 



                                                                                
 

Bray & Goodyear-
Smith 
2007 
Nya Zeeland 
 

Att undersöka de levda 
erfarenheterna av palliativ vård 
för olika generationer i en 
familj som  emigrerat till Nya 
Zeeland 
 

Kvalitativ 
Case study 
Ostrukturerade 
intervjuer 

N=4 
( N =0) 

Dataprogrammet 
NVivo användes för att 
organisera datan 

Vart familjen kom ifrån och deras 
emigrerings erfarenheter påverkade deras 
upplevelser och deras hanteringstrategier i 
de fyra domänena: Familjeförhållanden, 
stödet de fått från samhället, deras 
förmåga att kommunicera och deras 
förhållande till palliativ vård. Palliativ 
vård bestod av ett familjesynsätt med ett 
starkt stöd från samhället, stärkt av 
kullturel trygghet och lämplig 
sjukvårdspraxis 

K II 

Brännström et al. 
2007 
Sverige 
 

Syftet med studien var att 
belysa innebörden av 
fenomenet att vara närstående 
till en person med svår 
hjärtsjukdom som mottar 
palliativ hemvård 

Kvalitativ 
Narrativa intervjuer 

N=3 
(N =1) 

Fenomenologisk-
Hermaneutisk metod  

Innebörden av att vara en nära släkting är 
att följa livshotande upp-och nedgångar 
som personen med hjärtfel går igenom. 
Detta innebär att alltid finnas till hands 
och att medla trygghet och glädje. Vid  
nedgångar innebär det också att ringa efter 
hjälp från det palliativateamet och lita på 
deras förmåga att dyka upp i tid för att 
mildra de värsta nedgångarna  

K I 

Colclough -
Yamashita & 
Young  
2007  
USA 
 

Att undersöka och beskriva 
beslutsprocessen vid livets slut, 
bland japansk- Amerikanska 
familjer 
 

Kvalitativ 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 

N=16 
( N =0) 

Grounded Theory Resultaten tyder på att sjuksköterskor och 
annan hälso-och sjukvårds personal 
kan påverka graden av förståelse inom de 
olika känsliga kulturella dimensionerna 
och bidra till att förbättra upplevelsen 
kring besluttagandet vid livets slut för 
japanska amerikanerna 

K I 



                                                                                
 

Francke & Willems  
2005 
Nederländerna 
 

Att öka förståelsen för 
terminala patienters 
medvetenhet om deras 
kommande död och vilka 
konsekvenser det har för att 
uttrycka deras omvårdnads 
behov 

Kvalitativ 
Semistrukturerade 
intervjuer patient 
intervjuerna varade i 
ungefär 60 minuter och 
intervjuerna med de 
närstående varade i 
ungefär 75 minuter 

N=42 
(N=0) 
 

Grounded theory Intervjuerna visade att vårdgivarna 
frågade efter hjälp när dom och den sjuke 
patienten insåg att döden var nära och att 
symptomen skulle förvärras, samt när 
familjen skulle utsättas för en större 
belastning. När medvetenheten om den 
allvarliga situationen kom sent, strax före 
döden, så fick de kanske inte rätt sorts  
vård, och inte heller tillgång till 
ändamålsenliga faciliteter 
 

K I 

Kalnins 
2006  
USA 
 

Att öka förståelsen för Lettiska 
familjevårdgivare genom deras 
erfarenheter och behov vid vård 
av en terminalt sjuk närstående 

Kvalitativ 
Fenomenologisk ansats 
Semistrukturerade 
intervjuer 1-2 timmar 
 

N= 18 
(N=0) 
 

Fenomenologisk 
metod 

Närstående berättade om läkarnas 
beteenden vid tiden då diagnosen blev satt 
och beskrev den oftast som negativ. 
Vårdpersonalen observerade att det oftast 
är svårare för familjen än patienten att ta 
beskedet om diagnosen. Läkarna är inte 
förberedda på det psykiskt och dom har 
inte tid att ta hand om familjen. När den 
närstående behövde information om sin 
kommande vårdroll fick dom ingen 
utbildning eller förberedelse av 
sjukvården. De som bodde i mindre städer 
hade bättre relation till sjukvården och de 
fick mer hjälp än de som bodde i Riga 
 
 

K I 

Mok et al. 
2003 
Kina 
 

Att beskriva vårdandeprocessen 
och vilken inverkan det har att 
vara vårdgivare till terminalt 
sjuka patienter 

Kvalitativ 
Semistrukturerade 
intervjuer 1 timme och 
15 minuter – 2 timmar 
och 15 minuter 

N= 24 
( N =7) 

Grounded Theory  Åtagandet kan beskrivas som 
relationsengagemang, att visa kärlek och 
beslutsamhet.  
Processen för vårdande omfattar fyra 
faser: 1) att leva på hopp för ett mirakel, 
2) att vårda, 3) att förbereda sig för döden, 
och 4) anpassning till en annan fas i livet. 
Ett patient-vårdgivare förhållande 
återspeglas i vårdandet så som lämplighet 
och skyldighet. Konsekvenser av 
processen inkluderar att finna meningen 
med livet och finna ro i hjärta och sinne. 
Den känslomässiga aspekten av vård 
erfarenheten kan beskrivas som en 
intensiv känslomässig upplevelse fylld av 

K I 



                                                                                
 

känslor om hopp och hopplöshet, skuld, 
rädsla och sorg 
 

Norton et al. 
2003 
USA 
 

Att undersöka och beskriva de 
kommunikationsproblem som 
närstående upplevt med 
vårdpersonal om vård angående 
behandling av patienter när 
livsuppehållande vård skall 
övergå till palliativ vård 
 

Kvalitativ 
Semistrukturerade 
intervjuer 

(N=74 ) Större 
studie 
N=20 Intervju 
studie 

Deskriptiv analys Familjer beskriver flera otillfredsställda 
kommunikationsbehov  när snabb 
övergång från livsuppehållandevård till 
palliativ vård genomförs. I dessa 
otillfredställda behov ingår: behovet av 
aktuell information, behovet av  
ärlighet, behovet av att läkare skall vara 
tydliga, behovet att få information från 
vårdpersonal och att vårdpersonalen 
lyssnar till dem. 
 

K II 

Pollock et al. 
2007 
Storbritannien  

Att undersöka effekterna av 
vårdpersonalens roll i  
ett 3-årigt cancerstödjande 
vårdprojekt för att kartlägga 
och tillfredställa behoven hos 
patienter med diagnosen icke-
kurativ cancer 
 

Kvalitativ 
Anikte mot ansikte 
intervjuer och fokus 
grupper 

N=44 
( N =0) 

Latent Innehållsanalys Projektet  utvärderades positivt av 
patienter, vårdare och yrkesverksamma. 
Resultatet väckte frågor om de 
olika gestaltningarna av behov i olika 
situtaioner och professionella perspektiv  
om hur detta bäst skall behandlas. I 
kontrast till de professionellas antaganden 
om patienters behov av rådgivning så 
föredrar många patienter att vända sig till 
sina vänner och familjer för stöd och att de 
intar en hållning av känslomässigt och 
personligt självförtroende som en strategi 
för hantera sin situation 
 

K I 



                                                                                
 

Shield et al. 
2005  
USA 
 

Att förstå läkarnas och 
personalens roller i sjukhem i 
relation till vård i livets 
slutskede via narrativa 
intervjuer med 
familjemedlemmar till en 
avliden. 
 

Kvalitativ 
Semistrukturerade 
djupintervjuer 35–90 
minuter via telefon 
Uppförljningsstudie 

(N=1578) större 
studie 
N=54 intervju 
studie 

Intervjuerna kodades 
via Atlas.ti 
ethnographic software 

Respondenterna rapporterar att 
vårdpersonalen  
ofta inte uppfyller behoven hos döende 
patienter som befinner sig på vårdhem och 
att läkare inte finns tillhands när de 
behövs. Otillräcklig personalstyrka skapar 
extra bördor för de döende och deras 
familjer. 
 

K II 

Stajduhar et al. 
2008  
Canada 
 

Att beskriva faktorer som har 
inflytande på vårdares 
hanteringsförmåga vid palliativ 
vård av en närstående 
 

Kvalitativ 
Djupa 
semistruckturerade 
intervjuer max två 
timmars intervju tid 

N=29 
(N=0) 

Dataprogrammet 
NVivo användes för att 
organisera datan 

Resultaten tyder på 5 faktorer som 
påverkar vårdgivares möjlighet till 
hantering: (1) vårdgivares inställning till 
livet, (2) patientens sjukdom och 
erfarenhet, (3) patientens  
erkännande av att vårdgivaren bidrar till 
hans eller hennes vård, (4) kvaliteten på  
relationen mellan vårdgivare och den 
döende person samt vårdgivarens känsla 
av säkerhet (5) 
 
 
 

K I 

Stoltz et al. 
2006  
Sverige 
 

Att belysa meningen med att 
stötta närstående som vårdar en 
nära anhörig i hemmet och att 
skildra registrerade 
sjuksköterskors berättelser som 
jobbar med palliativ hemvård 
 

Kvalitativ  
Narrativa intervjuer 

N=28 
( N =8) 

Fenomenologisk- 
Hermaneutisk  

Två kärnteman hittades: Etablera en 
relation och att låta vården skötas hemma . 
Teman som hittades var: Att sträva efter 
att bygga upp en förtroendefull relation, 
vara förtrogen, vara uppmärksam på 
familjens omvårdnads behov 
   

K I 



                                                                                
 

Wai-Chi Chan & 
Wong 
2007 
Kina 
 

Att beskriva och förstå 
upplevelsen för kinesiska 
familjemedlemmar till patienter 
i slutet av livet på en palliativ-
vårdsavdelning  
 

Kvalitativ 
Semistruckturerade 
intervjuer 60-90 minuter 

N=20 
(N=0) 

Fenomenologisk metod Familjemedlemmar som upplevde plötslig 
sorg, innehöll reaktioner såsom ilska, oro, 
ledsamhet och hjälplöshet. Detta tillstånd 
var särskilt akut när patienten togs upp till 
en palliativvårdenhet. Familjemed-
lemmarna accepterade dock snabbt 
verkligheten och åtog sig att delta i vården 
av patienten. De sökte information och 
emotionellt stöd från sjuksköterskorna. 
Familjerna ville vara säkra på att patienten 
hade erbjudits god omsorg och inte lidit 
någon smärta. Det ansågs viktigt att vara 
med patienten under den pågående 
processen fram till döende 

K I 

Wilkes & White  
2005 
Australien 
 

Att undersöka efterfrågan om 
hjälp från familjemedlemmar 
för att klara av symtom och 
förutsättningar för dagligvård 
till närstående med cancer och 
hur specialistsjuksköterskor i 
palliativ vård stöttar 
familjemedlemmarna 
 

Kvalitativ 
Tvärsnittstudie 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 

N=29 
 

IBM software package 
Ethnograph V4.0 
användes för att 
kategorisera resultatet 

Det är en utmaning att vårda patienter 
palliativt ute på landet och sjuksköterskor 
behöver beakta alla aspekter av 
patienternas och familjernas levda miljö. 
Fysisk vård och symtom lindring var två 
av de faktorer som de närstående hade 
mest behov av att få hjälp med 
 

K I 
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