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Abstrakt 
Inledning: Att vara närstående till en person i livets slutskede var förknippat med sorg, 
ångest, oro, utmattning, osäkerhet, ensamhet, men även tillfredsställelse, trygghet, frihet och 
glädje. Syfte: Att belysa närståendes situation från deras perspektiv, då de har en anhörig, vän 
eller bekant i livets slutskede. Metod: Litteratursökning i databaserna Cinahl och Pubmed. 
Innehållsanalys. Resultat: Närstående deltog själva i situationen genom att vårda personerna i 
livets slutskede. Det var en både positiv och negativ upplevelse för dem. Känslor av oro, 
otillräcklighet och skuld förekom hos närstående. I situationen ingick okontinuerlig vård. 
Närstående tyckte det var ovärdigt att flytta patienter från en avdelning till en annan. 
Närstående fick stöd i situationen, vilket var stärkande och gjorde dem nöjda. Diskussion: 
Det var positivt för närstående när vårdpersonal involverade dem i vården. Slutsats: 
Närstående skulle velat ha mer information om vård och om stöd i hemmet. 
   

Nyckelord: Anhöriga, Information, Kommunikation, Känslor, Litteraturstudie, Palliativ vård  
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Döendet är ett allmänmänskligt skeende. Den vanligaste dödsorsaken i Sverige är 

hjärt- och kärlsjukdomar. Även cancer och lungsjukdom hör till vanliga 

dödsorsaker i Sverige. Platser som sista tiden spenderas på eller i är på sjukhuset, 

särskilda boendeformer och i hemmet (SOU, 2001:6, s. 27, 31, 75-76).  

Enligt Henderson är vård i livets slutskede en speciell omvårdnadsuppgift. Med 

avseende på omvårdnad menar hon att i allmän omvårdnad ingår att hjälpa 

patienten till att utföra grundläggande funktioner (Kirkevold, 2000, s. 117-118).  

Det är ofta lämpligt att inte bota i livets slutskede (men dock inte bara då). Med 

palliativ vård menas ”all vård som inte är kurativt syftande” och den vården ges i 

livets slutskede.  Livsförlängning, lindra lidande och att öka livskvaliteten är tre 

utgångspunkter i den palliativa vården (Beck-Friis, & Strang, 2005, s. 18-22). 

Palliativ kommer från latinets pallium som betyder kappa eller täcke. På så vis 

kan man förstå att palliativ vård består i att ”täcka över” symtomen (Twycross, 

1998, s. 10).  

 

Den livsförlängande fasen kallas ofta för tidig palliativ fas och den fasen då man 

syftar till att öka livskvalitén och lindra lidande, men inte förlänga livet kallas för 

sen palliativ fas (Beck-Friis, & Strang, 2005, s. 18-22). Oftast är den tidiga fasen 

lång och den sena fasen kort. Den palliativa vården ska vila på följande fyra 

punkter; 

• Symtomkontroll  

• Samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag 

• Kommunikation och relation 

• Stöd till närstående (SOU, 2001:6, s. 55-56). 

 

I närstående innefattas anhöriga men även goda vänner och grannar (SOU, 

2001:6, s. 89). Forskning har visat att ju sämre symtomkontroll hos patienten 

under palliativ vård, desto mer ångest påstår sig närstående ha och ju sämre 

kommunikationen är mellan patienten och den närstående, desto större är ångesten 

hos den närstående under tiden som patienten vårdas (Hodgson, Higginsson, 

McDonnell, & Butters, 1997). Enligt Gunnarsson och Öhlén (2006) upplevde 

närstående till patienter som fått palliativ hemsjukvård avstånd mellan sig själva 

och sin maka eller make och de upplevde brist på kommunikation. Dessa 
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upplevelser ledde till sorg hos de närstående. Sorg hos dem framkallades även av 

vetskapen att de i framtiden skulle vara med om en förlust, vid bortgången av 

makan eller maken. För att hantera sorgen hjälpte det närstående att fortsätta med 

sina vardagliga aktiviteter och normaliserande mönster (Gunnarsson, & Öhlén, 

2006). 

 

Närstående till patienter i livets slutskede som fick hemsjukvård, förväntade sig 

att vara fullt ansvariga för dagliga sysslor som någonting självklart, även om de 

kunde tänka sig hjälp från familj eller vänner (Wennman-Larsen, & Tishelman, 

2002). Genom att familjemedlemmarna gav vård till sina närstående som var i 

livets slutskede kom den enskilda familjemedlemmen och patienten närmare 

varandra (Kalnins, 2006).   

 

Att vara närstående till en person som fick palliativ hemsjukvård var en börda 

varje dag. Närstående var isolerade i hemmet för att de inte ville lämna sin sjuka 

vän. De hade problem med att sova, ångest att deras älskade plötsligt skulle dö 

och då inte ha styrka att hjälpa sin älskade som man skulle vilja, konstant oro och 

beredskap att stiga in och rädda liv. De var utmattade fysiskt och psykiskt p.g.a. 

den beredskapen och kämpande med att behålla varje dag i livet så normal som 

möjligt. Att då få hjälp av palliativ grupp ledde till känslor av trygghet och också 

frihet att kunna göra annat samt att de närstående kände sig tröstade. De kände 

tillfredsställelse när de klarade av att lindra sin älskades osäkerhet, genom att 

själva vara redo att hjälpa till (Brännström, Ekman, Boman, & Strandberg, 2007).   

 

Det är viktigt att närstående får uppskattning för de insatser de gör. Ibland kan 

stödet till dem vara mer angeläget än stödet till patienterna och också det som kan 

ge det bästa stödet till patienterna (SOU, 2001:6, s. 38, 62). Det har skrivits om 

mening av stöd och den tolkades som att uppleva samvaro med andra i vårdandet. 

Familjemedlemmar som utförde vård till sina anhöriga i livets slutskede, pratade 

då om glatt sinne i vårdandet. När stöd inte var närvarande kände sig 

familjemedlemmarna överväldigade av ansvar och de kände osäkerhet och 

ensamhet (Stoltz, Willman, & Udén, 2006). Att vara med i stödgrupp är ett sätt att 

få stöd. Vissa av familjemedlemmarna sa att de skulle delta i en stödgrupp för 

närstående om det fanns en sådan grupp tillgänglig (Kalnins, 2006). 
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Tillgänglighet, kontinuitet, personalens attityd och kompetens är aspekter 

närstående i studier har värdesatt vid palliativ vård. Med tillgängligheten menas 

här att vårdpersonal finns att nå när man behöver. Med kontinuiteten menas här att 

patienterna får träffa samma personal, så de slipper berätta samma visa om och 

om igen (Millberg, & Strang, 2000). En bra attityd och kompetens kan vara att 

man som vårdpersonal inger trygghet, får de närstående att känna sig i centrum 

och att de känner sig ansvarsavlastade (Millberg, Strang, Carlsson, & Börjesson, 

2003).  

 

Döden är någonting alla människor kommer att gå igenom. Upplevelser runt en 

sådan upplevelse anser jag därmed kan vara viktigt att vara medveten om. 

Vårdpersonal ser till patienter och närstående, men de sistnämndas situation och 

upplevelser bekräftas inte alltid av vårdpersonal fast det skulle behövas.  

 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa närståendes situation från deras 

perspektiv, då de har en anhörig, vän eller bekant som är i livets slutskede. 

 

Metod 
Litteratursökning 

Litteratursökning gjordes. Artiklarna lästes med avseende på avgränsningar och 

etiskt krav, se nedan. Tabell 1 visar hur databassökningen gått till. Manuell 

sökning gjordes även i referenslistor från två artiklar inkluderade i resultatet. 

Sökningen gjordes i Andershed och Ternestedt (1998) och i Andersson, K. 

Ekwall, R. Hallberg och Edberg (2009). Denna sökning mynnade ut i 2 artiklar till 

som inkluderades.  

 

 

 

 

 

 



4 
 

Tabell 1. Den visar hur sökningen gått till; sökord, databaser, antal träffar, antal 

inkluderade artiklar samt sökdatum. 

sökord Databas Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt  

Lästa 

artiklar 

Kvalitetsbedömda 

och inkluderade 

artiklar 

datum 

end-of-

life AND 

next-of-

kin AND 

support 

 

Pubmed 21 1 1 1 100827 

end-of-

life AND 

next-of-

kin AND 

care 

 

Pubmed 28 15 6 2* 100904 

terminal 

AND 

care 

AND 

next-of-

kin 

 

Cinahl 17 9 4 3 100909  

 

end-of-

life AND 

next-of-

kin 

 

Cinahl 

 

21 7 3 1 100913 

palliative 

AND 

care 

AND 

next-of-

kin 

Cinahl 23 8 4 3 100916 

*Den ena av dem (Wong, & Chan, 2007) hittades genom att läsa ”related 

citations” till sökningen i Pubmed. 
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Avgränsningar 

• Litteratur som svarar upp mot syftet inkluderas. 

• Litteratur som enbart belyser ett vårdpersonal- eller patientperspektiv 

exkluderas.  

• Engelsk och eventuellt svensk samt norsk litteratur inkluderas. 

• Artiklar från 1980 – 2010 inkluderas. 

 

Etisk granskning 

Studierna hade fått tillstånd från etisk kommitté eller författarna hade gjort etiska 

överväganden (Forsberg, & Wengström, 2008, s. 77).   

 

Bearbetning 

Bearbetning skedde utifrån SBU/SSF (1999, s. 16-17) i tre faser: 

• Fas 1: Titlar och abstrakt lästes igenom med avseende på inklusions- och 

exklusionskriterier för att sedan välja ut artiklar att läsa vidare. 

Tillsammans med manuella sökningen lästes 48 abstrakt. De abstrakt som 

uppfyllde alla kriterierna gick igenom denna fas.  

• Fas 2: Artiklarna som valts att läsa vidare efter fas 1, lästes i sin helhet om 

de var gratis fulltextartiklar. 20 artiklar lästes i denna fas. Dessa artiklar 

lästes för att se om de fortfarande uppfyllde syftet med denna studie, hade 

etiskt resonemang och hade en vetenskaplig disposition med inledning, 

syfte, metod, resultat samt diskussion. Artiklarna som uppfyllde syftet med 

denna studie och hade allt detta gick igenom denna fas. 

• Fas 3: Artiklar som passade efter fas 2, klassificerades, granskades och 

kvalitetsbedömdes (se bilaga 1, 2 och 3). Några artiklar från fas 2 är dock 

ett undantag från detta, då de var svåra att klassificera och blev därmed 

aldrig ordentligt granskade och kvalitetsbedömda. Alla 12 artiklar som 

dock blev helt granskade, klassificerade och kvalitetsbedömda gick 

igenom denna fas och inkluderades i resultatet. 
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Klassificering av studierna 

Som grund för kvalitetsbedömningen klassificerades studierna enligt SBU/SSF 

(1999, s. 15-16) som skriver att i en kvalitativ studie analyseras data som 

insamlats genom intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att fördjupa 

förståelsen för studerade fenomen, t ex personens upplevelser och erfarenheter. 

 

Analys 

En innehållsanalys gjordes. Fakta från artiklarna som motsvarade mitt syfte 

inkluderades. Min text sammanställdes, så att ämnen som var liknande hamnade 

bredvid varandra i texten. Den lästes därefter igenom för att få en helhetskänsla. 

Därefter lästes texten, mening för mening från början till slut. Till varje mening 

sattes en kategori och i de flesta fall även en subkategori. Texten lästes därefter 

igenom fler gånger och ändrades allt eftersom. Exempelvis togs meningar som var 

svåra att placera eller som upprepade vad som tidigare skrivits, bort från texten. I 

bilaga 4 finns exempel på kategorier och subkategorier.  

 

Resultat 

12 kvalitativa vetenskapliga artiklar inkluderades. 8 var från Sverige och de andra 

från Canada, England, Kina och USA. Se bilaga 1, 2 och 3 för värdering och 

kvalitetsbedömning. När det står ”patient” i resultatet avses en person som är i 

livets slutskede och som har en relation till en människa som är till personen 

närstående. 

 

Deltagande i vården    
Göromål 

Sysslor närstående utförde för deras hustru eller man i livets slutskede var bl.a. 

att; hjälpa till med personlig hygien, matande, trycksårsförebyggning, fråga 

sjukvårdspersonal efter saker, hjälpa till med smärtlindring och spela musik som 

var rik av minnen (Andershed, & Ternestedt, 1998). Även hushållssysslor, 

ekonomi, trädgårdsskötsel och sociala ansvarstaganden sköttes av närstående 

(Andersson et al., 2009). Makar rapporterade att de klarade av att ta hand om 

hushållssysslor framgångsrikt. För vårdarbetet var det viktigt att maken och 
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makan öppet kunde diskutera olika problem dem mellan (Jo, Brazil, Lohfeld, & 

Willison, 2007).   

 

Motiv 

Närstående kände att det var deras plikt att ge vård (Andershed, & Ternestedt, 

1998; Appelin, Brobäck, & Berterö, 2005). Att se vårdandet som en akt av 

lojalitet ända fram till döden förekom. Utförande av palliativ vård var också 

någonting närstående ville göra om det var deras älskades önskan (Brobäck, & 

Berterö, 2003). 

 

Positiva aspekter  

Närstående kände engagemang för att delta i vården (Appelin et al., 2005). De var 

ivriga att lära sig mer om hur de kunde vara med och ville att sjuksköterskan 

skulle lära dem (Wong, & Chan, 2007). De såg vårdandet som en möjlighet för 

dem att ge tillbaka all kärlek och omsorg de fått tidigare i livet. Närstående hade 

en känsla av att ge och ta när de vårdade deras älskade. När närstående var en del 

av personalgruppen och vårdade deras älskade kände de sig delaktiga (Brobäck, & 

Berterö, 2003). Om de klarade av att delta i och bidra med vård kände de sig 

nöjda och viktiga (Andersson et al., 2009). 

 

Negativa aspekter 

Närstående tyckte att det var svårt att kombinera sin vårdarroll med att samtidigt 

vara bara anhörig och partner (Brobäck, & Berterö, 2003). De beskrev att 

ansvarstagande för vården och omvårdnaden hindrade deras förmåga att 

interagera mer med personerna i livets slutskede (Boucher et al., 2010).  

 

Att vara isolerad hemma upplevde närstående var en av nackdelarna med palliativ 

vård hemma (Brobäck, & Berterö, 2003). Bland närstående till patienter som fått 

avancerad hemsjukvård upplevde hälften av dem sig inte eller bara något 

hemmabundna och de flesta kände sig inte eller bara något isolerade (Rollison, & 

Carlsson, 2002).  

 

Enligt Munck, Fridlund och Mårtensson (2008) var utmattning hos den närstående 

den vanligaste orsaken för den till att sluta ge vård till patienten. Utifrån Appelin 
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et al. (2005) framkom att närstående var s.a.s. ”i tjänst” 24 timmar om dygnet och 

de insåg att det inte fanns rum för deras eget liv och de anpassade sig till att inte 

ha privatliv längre. Andersson et al. (2009) tog upp att kombinationen av att vara 

närstående, ha familj och heltidsjobb var betungande och sög energi och styrka i 

en sådan utsträckning att det ibland var svårt att klara av kombinationen. Detta 

fick till följd att många av de närstående var tvungna att sjukskriva sig efter 

personerna i livets slutskede dött. Även om vårdandet var fysiskt krävande och 

stressigt, särskilt för makar och/eller makor, så uttryckte närstående starkt att det 

var någonting de ville göra. 

 

När den närstående och den gamle i livets slutskede levde tillsammans betydde 

detta begränsad och ständigt avbruten sömn för den närstående (Andersson et al., 

2009). Det behövde dock inte vara så att alla närstående som bodde tillsammans 

med personerna som var i livets slutskede upplevde sömnbrist. Enligt Rollison 

och Carlsson (2002) visade det sig att ungefär hälften av de närstående upplevde 

detta ganska mycket eller mycket medans hälften inte upplevde sömnbrist alls 

eller bara lite i så fall. Brobäck och Berterö (2003) påpekar att ansträngdhet och 

trötthet påverkade närståendes känslor som de ofta försökte dölja för såväl deras 

släktingar, vänner som professionella vårdgivare (Brobäck, & Berterö, 2003). 

 

Känslor 
Oro 

Känslan av att bli ensam i framtiden, då personen i livets slutskede gått bort var 

oroande för närstående (Appelin et al., 2005). Det hände att närstående inte ville 

lämna patienten ensam för mer än en kort tid, för att på så vis ha kontroll över 

situationen. De var oroliga att tillståndet skulle försämras eller att patienten skulle 

dö (Brobäck, & Berterö, 2003). 

 

Att patienten inte var smärtbehandlad var en annan källa till oro hos närstående. 

Några av dem upplevde att om de hade förstått släktingens tillstånd och vårdplan 

bättre genom att sjuksköterskan informerat om detta, så hade det hjälpt till att 

minska oron (Wong, & Chan, 2007). En tredje källa till oro var att om de som 

närstående inte var närvarande, fanns en risk att de gamla i livets slutskede inte 
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skulle få den vård de var berättigade till (Andersson et al., 2009). En fjärde källa 

till oro var anpassningen till den nya situationen av att själva delta i vården som 

informella vårdgivare (Brobäck, & Berterö, 2003). 

 

Otillräcklighet och hjälplöshet 

Att anpassa sig till att vara informell vårdgivare ledde förutom till oro även till 

förvirring. Oron och förvirringen tillsammans ledde till upplevelse av 

otillräcklighet hos närstående till att anpassa sig till nya situationer. Känslor av 

otillräcklighet uppstod även när ingen frågade dem om deras åsikt. När det 

geografiska avståndet mellan närstående och deras egna barn var långt, bidrog 

också detta till känsla av otillräcklighet hos de närstående. De ville dock inte att 

barnen skulle bli inblandande i vården så att detta skulle orsaka problem för 

barnen. Att som informell vårdgivare och närstående möta de psykologiska 

reaktionerna från människorna i livets slutskede var ibland svårt att klara av. 

Ibland tog de reaktionerna personligt och upplevde även då otillräcklighet 

(Brobäck, & Berterö, 2003). 

 

När närstående inte visste hur de kunde hjälpa till i vården kände de sig hjälplösa 

(Wong, & Chan, 2007). Då de inte heller fick lära sig vad de skulle göra och när 

de skulle utföra en handling, genom att exempelvis en sjuksköterska förklarade 

detta för dem, så upplevde närstående också hjälplöshet (Brobäck, & Berterö, 

2003). 

 

Skuld och skam 

Närstående la skuld på sig själva av flera orsaker; för att inte tidigare medans den 

döende fortfarande levde ha initierat konversation om viktiga saker, för att inte 

tidigare kört patienten till sjukhuset (Andershed, & W. Harstäde, 2007), för att 

inte ha tid att gå ut med denne i rullstol (Munck et al., 2008), för att inte ha varit 

närvarande i dödsögonblicket (Boucher et al., 2010), för att inte kunna delta i 

vården (Andersson et al., 2009) och för att vilja ta paus i rollen som informell 

vårdgivare. De tyckte då att det var svårt att tillåta sig den avlastning de behövde 

(Brobäck, & Berterö, 2003). Enligt Andershed och W. Harstäde (2007) är skuld 

relaterat till skam. Närstående tyckte att det var pinsamt att bli undervärderad av 
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doktorn som inte såg ansträngningar som de gjort. Det hände även att närstående 

skämdes å den döendes vägnar (Andershed, & W. Harstäde, 2007). 

 

Andra känslor 

Att klara av att vara tillsammans med den döende sista tiden var viktigt för 

närstående. De familjemedlemmarna som inte varit närvarande i dödsögonblicket 

uttryckte ånger, besvikelse och ledsamhet (Boucher et al., 2010). Ångest för att 

inte vara fysiskt närvarande förekom även hos närstående i artikeln av Andersson 

et al. (2009). När närstående och gamla i livets slutskede bodde långt bort från 

varandra kunde den begränsade förmågan för närstående att fysiskt delta väcka 

ångesten hos dem. Att ta på sig mer uppgifter när de faktiskt besökte de gamla 

kunde ge lättnad hos närstående, men detta krävde också planering och 

omorganisation som involverade den egna familjen likväl som deras arbete 

(Andersson et al., 2009). 

 

Majoriteten av närstående kände sig säkra och kompetenta på att ta hand om deras 

maka eller make självständigt (Jo et al., 2007). Enligt Appelin et al. (2005) kände 

de sig dock osäkra på detta och kände inte att de hade tillräckligt med kunskap i 

alla deras handlingar. Boucher et al. (2010) relaterar till den känslan av osäkerhet 

genom att nämna att en närstående tyckte att det var svårt att administrera 

mediciner. Brobäck och Berterö (2003) menar att anledningen till känslorna av 

osäkerhet hos närstående helt enkelt berodde på att utförande av palliativ vård var 

något nytt för dem som de inte heller var beredda på (Brobäck, & Berterö, 2003). 

Otydlig information eller ingen information alls om planerad eller pågående vård 

gjorde också närstående osäkra och framkallade även känslor av litenhet, 

oviktighet och av att vara utfryst hos dem (Andersson et al., 2009).  

 

Närstående kände att det var de som hade det huvudsakliga ansvaret för vården, 

eftersom det var de som hade bäst kännedom om sina släktingars behov. Eftersom 

de upplevde sig totalt ansvariga, var det inte lätt för dem att lämna över ansvaret 

till professionella (Andersson et al., 2009). 
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Hälso- och sjukvården  
Bemötande 

Närstående till patienter i livets slutskede upplevde både positiv och negativ 

kommunikation i vården. Hjälpsam sådan var när personal var bra lyssnare, såg 

ledsna ut, grät, gav en kram, förklarade vad som hände under vårdandeprocessen i 

livets slutskede och visade på deltagande och känslighet då de berättade om den. 

Ohjälpsam och opassande kommunikation var dels när information delades till 

familjemedlemmar som var för unga för att klara av att ta hand om den och dels 

när ett vuxet barn informerades före en maka eller make. Dubbla budskap om 

döendet, dålig tajming att ge information, motstridiga råd, språkbarriärer och 

okänsliga ordval gav även detta negativa upplevelser. Andra klagomål var; 

personal som fysiskt drog sig tillbaka efter att order om att inte återuppliva 

patienten verkställts, att lämnas ute från kommunikation om 

utskrivningsplanering, avfärdande av närståendes värdering av deras älskades 

tillstånd, viktig eller känslig information som gavs till patienten utan att någon 

familjemedlem eller vän var närvarande för att tolka eller klargöra informationen 

samt när personal inte lyssnade (Boucher et al., 2010). Jo et al. (2007) bekräftar 

att närstående tyckte att det var negativt när tillhandahållare av vård inte lyssnade 

genom att inte hörsamma deras behov. 

 

Om närstående själva hade erfarenhet av hälso- och sjukvård genom deras yrke, 

betydde detta att de var mer bekräftade och accepterade av professionella. 

Närstående blev också positivt bekräftade när de inte insisterade på att få något 

från hälso- och sjukvården, utan helt enkelt var tacksamma. De kämpade för att få 

korrekt hjälp och vård. Det täckte allt från att få extra praktisk hjälp till 

förändringar i medicin. De professionella såg inte situationen så allvarlig som den 

var. Närstående var tvungna att upprepade gånger ta kontakt med dem och 

övertyga om behovet av hjälp. När släktingarna vårdades på sjukhus eller på 

särskilt boende, kunde närstående känna att de ignorerades av professionella 

(Andersson et al., 2009).  

 

Information 

Närstående till patienter som fick avancerad hemsjukvård skulle velat ha  
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information om vård och döende i hemmet (Rollison, & Carlsson, 2002). 

Information om prognos och plötsliga förändringar i sjukdomstillstånd ville de 

också ha. De indikerade brist på information om prognos och även på information 

om hjälp och stöd i hemmet (Brobäck, & Berterö, 2003). 

 

Enligt Ivarsson, Larsson, Johnsson, Lührs, & Sjöberg (2008) upplevde dock 

många närstående att hälso- och sjukvårdspersonalen tog sig nödvändig tid att 

informera dem under hela den kritiska perioden tills patienten avled. Många kände 

att oavsett om informationen gavs över telefon eller personligt var den ibland svår 

att förstå, speciellt om den var negativ. Några få närstående kände däremot att 

informationen de fått över telefonen var för positiv och önskade att 

sjuksköterskorna varit mer direkta och ärliga (Ivarsson et al., 2008). 

 

Okontinuerlig vård 

Närstående till människor i livets slutskede beskrev brist på värdighet och respekt 

till människorna då de befann sig i den delen av livet; opersonlig vård, många 

vårdgivare och att förflyttas mellan faciliteter (Boucher et al., 2010). Närstående 

tyckte att det var viktigt att vården eller servicen gavs av samma person under 

hela tiden som patienterna fick vård (Jo et al., 2007). De tyckte att det var ovärdigt 

med förflyttning av deras släktingar från en intensivvårdsavdelning till en annan 

avdelning eller från ett sjukhus till ett annat och ovärdigt att då behöva möta nya 

sjuksköterskor att diskutera vården med (Ivarsson et al., 2008). Att veta att deras 

älskade skulle behöva flytta på sig väldigt nära döden var stressande för 

närstående. Många av dem kände sig övergivna av primärvårdsgivare eller 

specialister, så fort beslut om att förflytta patienterna till hospice eller annat ställe 

med sjuksköterskor var klart (Boucher et al., 2010). Förutom nya ställen att 

förflyttas till, så träffade närstående till patienter också många olika människor 

tillhörandes avancerad hemsjukvård (AHS). De närstående tyckte det var svårt att 

träffa så många olika personer från AHS gruppen (Rollison, & Carlsson, 2002). 

Att närstående tyckte att det var för många människor i deras hem bekräftas även 

av Brobäck och Berterö (2003) som kom fram till att när palliativ vård utfördes i 

anhörigas hem så ofta som upp till 6 ggr per dygn, så tyckte närstående att detta 

var tidskonsumerande för dem (Brobäck, & Berterö, 2003). 
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Sjukhussalar 

Faciliteterna sågs som en viktig del av närstående och flera familjemedlemmar 

rapporterade att rummen på sjukhuset inte var rena (Boucher et al., 2010). 

Närståede till patienterna i artikeln av Lloyd-Williams, Morton och Peters (2008) 

var på en intensivvårdsenhet. De flesta enheter hade små rum där närstående 

kunde stanna över natten. Även om rummen var små och inskränkande var de 

vanligtvis uppskattade. Enhetens uppbyggnad gjorde dock att närstående kände att 

de fick för lite privat tid med patienterna tiden strax före livsuppehållande 

behandling skulle stängas av. För att umgås privat önskade sig närstående egna 

rum. Gardiner som fördrag tyckte de inte var tillräckligt (Lloyd-Williams et al., 

2008). 

 

Stöd 
Formellt stöd 

Grundläggande saker som att få vänligt bemötande, bli bekräftad och bli lyssnad 

på, ledde till känslor av att bli stärkt hos närstående (Andersson et al., 2009). 

Sjuksköterskan var psykologiskt viktig under erfarenheten av att se sin älskade dö. 

Vård och sympati till närstående i processen när de själva gav vård till personerna 

i livets slutskede, gjorde det möjligt för närstående att bättre handskas med den 

smärtfulla situationen de befann sig i (Wong, & Chan, 2007). Patienterna hade 

inte blivit lämnade ensamma och deras älskade hade tagits om hand med yttersta 

omtanke och värdighet. Detta gjorde närstående nöjda med vården. Närstående 

hade då suttit med patienterna under den kritiska perioden efter operationen som 

de gått igenom. När professionella pratade, lyssnade och manade på även 

närstående att äta, kände de sig nöjda och att personalen brydde sig mycket om 

dem (Ivarsson et al., 2008). Besök av distriktssjuksköterskan var uppskattat och 

närstående upplevde god relation med henne (Brobäck, & Berterö, 2003). De 

upplevde även bra samarbete med kirurgen (Andershed, & Ternestedt, 1998).  

 

Tillgänglig hälso- och sjukvårdspersonal upplevdes positivt av närstående 

(Boucher et al., 2010). När personal t.ex. följde med en närstående från en 

avdelning var det mycket uppskattat från dennes sida (Lloyd-Williams et al., 

2008). Enligt Rollison och Carlsson (2002) handlade det bästa med avancerad 
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hemsjukvård också om tillgänglighet och det var att avancerade 

hemsjukvårdsgruppen kom inom kort varsel samt att de kom på vilken tid som 

helst under dygnet. Att å andra sidan behöva vänta länge på hjälp var det värsta 

med avancerad hemsjukvård enligt närstående till patienterna (Rollison, & 

Carlsson, 2002). 

 

En sjuksköterska satt bredvid en patient då den gick bort, då en familjemedlem 

inte kunde närvara vid dödsögonblicket. Detta gjorde den närstående till patienten 

tacksam. Det var uppskattat när familjen uppmuntrades att vara med patienten 

kontinuerligt de sista två åren i dennes liv och familjen blev behandlad med 

yttersta respekt. Närstående tyckte även det var positivt när de som tillhandahöll 

hälso- och sjukvård såg till deras och de döende individernas behov och önskemål 

(Boucher et al., 2010). Närstående blev nöjda med vården, då de kände att hälso- 

och sjukvårdspersonal alltid var redo att genomföra individuella önskningar som 

att komma med musik eller böcker (Ivarsson et al., 2008). När behov och 

önskemål inte klarades av att ses till, blev familjemedlemmar däremot stressade 

(Boucher et al., 2010). Lloyd-Williams et al. (2008) nämner ett annat exempel på 

att det kan vara negativt för närstående när önskemål inte setts. Artikeln 

exemplifierar med tankar och känslor efter vårdtiden. En närstående hade nyligen 

fattat beslut om att stänga av livsuppehållande behandling. Den närstående hade 

därefter velat att personal frågat personen hur denne tar sig hem. Det hade också 

varit uppskattat med ett brev efteråt från personalen och därtill telefonnummer att 

kontakta samt förfrågan om att vara med i en stödgrupp (Lloyd-Williams et al., 

2008). 

 

Informellt stöd 

Vardaglig oro från familj och vänner skapade känslor av uppskattning hos 

närstående. Att inte vara den enda närstående var en känsla till lättnad och 

minskade bördan. Att som en familj dela erfarenheten av att vara närstående till 

den gamle personen i livets slutskede gav dem styrka, hjälpte dem att vara 

närvarande och gav känslor av stabilitet och fred. Det var positivt att ha möjlighet 

att prata mycket inom familjen, vilket inkluderade samtal med den gamle. Det var 

även stärkande att bli bekräftad i valen man gjort och att ha möjlighet att 

reflektera tillsammans med andra som inte var involverade i vården. Att andra 
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utanför familjen gav uppmärksamhet till den gamle framkallade också känslor av 

lättnad hos närstående. När å andra sidan erfarenheten inte delades som en familj, 

skapade detta känslor av ensamhet för de närstående som var involverade i vården 

(Andersson et al., 2009). Enligt Jo et al. (2007) upplevde närstående det som 

bekymmersamt när deras familjemedlemmar inte var tillgängliga för att stötta 

dem. 

 

Diskussion 
Resultatdiskussion 

Syftet var att belysa närståendes situation ur deras perspektiv, då har en anhörig 

eller vän eller bekant som är i livets slutskede. Närstående ingick själva i 

situationen som informella vårdgivare. De såg vårdandet som en möjlighet för 

dem att ge tillbaka all kärlek och omsorg de fått tidigare i livet. Närstående var 

s.a.s. ”i tjänst 24” timmar om dygnet och det var ansträngande för dem att vårda. 

De var så pass aktiva i vården att de blev utmattade (Andershed, & Ternestedt, 

1998; Andersson et al., 2009; Appelin et al., 2005; Boucher et al., 2010; 

Brobäck, & Berterö, 2003; Jo et al., 2007; Munck et al., 2008; Rollison, & 

Carlsson, 2002; Wong, & Chan, 2007).   

 

I situationen med anhörig eller vän i livets slutskede kände närstående oro av fler 

anledningar, t.ex. oro för att patienten inte var smärtbehandlad. De la skuld på sig 

själva av fler orsaker, exempelvis för att inte ha varit närvarande i 

dödsögonblicket. Närstående kände även otillräcklighet av fler anledningar; t.ex. 

till att anpassa sig till nya situationer. De kände att det var de som har det 

huvudsakliga ansvaret för vården av personerna i livets slutskede. Närstående 

nämnde inte att hälso- och sjukvården har det huvudsakliga ansvaret för vården 

(Andershed, & W. Harstäde, 2007; Andersson et al., 2009; Appelin et al., 2005; 

Boucher et al., 2010; Brobäck, & Berterö, 2003; Munck et al., 2008; Wong, & 

Chan, 2007).  

 

I närståendes situation ingick hälso- och sjukvården. Närstående beskrev 

ohjälpsam och opassande kommunikation när ett vuxet barn informerades före en 

maka eller make. De tyckte det var ovärdigt att mötas av splittring i kontinuitet på 



16 
 

vården. Närstående skulle velat ha mer information om vård och om hjälp och 

stöd i hemmet (Andersson et al., 2009; Boucher et al., 2010; Brobäck, & Berterö, 

2003; Ivarsson et al., 2008; Lloyd-Williams et al., 2008; Jo et al., 2007; Rollison, 

& Carlsson, 2002). 

 

Stöd ingick i närståendes situation. När en familjemedlem inte kunde närvara vid 

dödsögonblicket satt en sjuksköterska bredvid en patient då den gick bort, vilket 

gjorde den närstående tacksam. De fick även informellt stöd från familj och 

vänner, vilket var stärkande och gav lättnadskänslor hos dem (Andershed, & 

Ternestedt, 1998; Andersson et al., 2009; Boucher et al., 2010; Brobäck, & 

Berterö, 2003; Ivarsson et al., 2008; Lloyd-Williams et al., 2008; Rollison, & 

Carlsson, 2002; Wong, & Chan, 2007).  

 

I likhet med mitt resultat ansåg sig en del närstående till patienter som vårdats i 

livets slutskede inte heller ha fått tillräcklig information om prognos och de ansåg 

sig även otillräckligt informerade om förlopp och behandling (Ekeström, & 

Schubert, 1997).  

 

En annan likhet med mitt resultat är att det var positivt med stöd från 

sjuksköterskan till informella vårdgivare som framför allt var partners, maka 

och/eller make till den döende. Palliativa vårdteam var till för att minska 

vårdgivande bördan. En man till en sjuk hustru hade fått information av palliativa 

vårdande sjuksköterskan och enligt honom själv hade han förmodligen fått det 

mesta av informationen under första eller andra besöket av sjuksköterskan. Denna 

information av sjuksköterskan var stödjande på så vis att den gjorde mannen tidigt 

komfortabel i sin vårdgivande roll gentemot hustrun (Hudson, Aranda, & 

McMurray, 2002).  

 

En av Hendersons allmänna riktlinjer för omvårdnaden är att undervisa patienter 

och anhöriga om åtgärder riktade mot universella behov (Kirkevold, 2000, s. 122). 

Närstående i mitt resultat ville ha mer information om vård och vård menar jag 

ofta är åtgärder riktade mot universella behov. Att ge information kan vara att 

undervisa. Så att som sjuksköterska ge information till närstående i mitt resultat 

enligt Henderson, tolkar jag skulle innebära att i omvårdnaden undervisa dem om 
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åtgärder riktade mot universella behov som människor i livets slutskede har. (Det 

är dock inte alla döende som upplever universella behov som t.ex. törst.) 

 

Likheter med mitt resultat och bakgrunden är; att närstående kände ångest, oro 

och osäkerhet, att de hade sömnproblem och var utmattade samt att de värdesatte 

tillgänglighet, kontinuitet, personalens attityd och kompetens (Brännström et al., 

2007; Millberg, & Strang, 2000; Stoltz et al., 2006).  

  

Jag anser att det kan vara bra för närstående när delaktighet i vården främjas. I 

mitt resultat ville de delta i vården och när de var en del av personalgruppen 

kände närstående sig delaktiga. Främjande av delaktighet i vården relaterades i en 

studie av Jonasson, Liss, Westerlind och Berterö (2010) till sjuksköterskan. 

Sjuksköterskorna involverade närstående i vårdmötet genom att närstående fick 

förståelig och klar information. Denna bekräftelse främjande samarbete mellan 

den äldre patienten, närstående och sjuksköterskan. Närstående kunde lätt delta i 

små vardagliga aktiviteter. Om de kände att; fokus var på den äldre personen, 

sjuksköterskan agerade i hans eller hennes bästa intressen, de som närstående var 

inbjudna att delta och att de var välinformerade, så upplevde de närstående att de 

kunde delta bättre (Jonasson et al., 2010). 

 

Massage är en annan handling som kan vara stödjande och som jag anser att man i 

sin sjuksköterskeprofession bör vara medveten om. Cronfalk, Strang och 

Ternestedt (2009) kom fram till att sådan beröring gav upplevelser av inre kraft, 

styrka och existentiellt välmående till närstående som utförde palliativ omvårdnad 

i hemmet. De kände sig då också bekräftade.  

 
Metoddiskussion 

Jag tycker jag fått tag i bra artiklar med passande innehåll och hälften av 

artiklarna var av hög kvalitet och resten av medelkvalitet. Överlag anser jag att 

resultatet bör kunna överföras till andra ställen och tillämpas där.  Det känns som 

jag fått en bra spegling över närståendes situation genom min sökning, detta trots 

att sökorden gav relativt få träffar med tanke på antal artiklar som finns som 

svarar upp mot mitt syfte. Jag märkte nämligen under den manuella sökningen hur 
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mycket mer artiklar på området som finns. Det var en fördel att använda sig av 

synonymer för att få fler träffar, d.v.s. end-of-life, terminal care och palliative 

care. Övervägande majoriteten av artiklarna är från Sverige, vilket ju är bra för 

speglingen av svenska förhållanden. Flera delar av resultatet är gemensamt för 

artiklar från olika länder vilket är en styrka. Överförbarheten av delar av resultatet 

till andra länder kan dock ifrågasättas, t.ex. finns inte hemsjukvård i alla länder på 

samma sätt som i Sverige.  

 

Att klassificera och sammanställa studier i kategorier har författaren inte gjort 

förut. En författare har själv skrivit uppsatsen, sökt artiklar, granskat, klassificerat, 

kvalitetsbedömt dem och sammanställt resultatet. Diskussion med medförfattare 

har inte förekommit, vilket skulle kunna vara en svaghet för hur resultatet blev. 

Misstolkningar kan även ha förekommit i översättning av engelsk text ur 

artiklarna till svenska språket. Författaren har dock använt översättningsverktyg 

och försökt att hitta så pass liknande svenska ord som möjligt.  

 

Slutsats 

Det hände att närståendes deltagande i vården pågick s.a.s. dygnet runt och att de 

var aktiva i vården till den grad att de blev utmattade.  De kände såväl oro, 

otillräcklighet som skuld av flera olika anledningar. Närstående tyckte det var 

ovärdigt med förflyttning av patienter från en avdelning till en annan och att då 

behöva träffa nya sjuksköterskor att diskutera vården med. Stöd från familj och 

vänner var stärkande och ledde till lättnadskänslor hos närstående. De skulle velat 

ha mer information om vård och om hjälp och stöd i hemmet. 

 

Fakta från mitt resultat bidrar till en ökad medvetenhet om kunskapen om 

närståendes situation som jag tror att sjuksköterskor som ska jobba inom palliativ 

vård har nytta av på ett eller annat vis. Det skulle som kontrast vara intressant med 

någon studie, som tar upp att närstående inte alls var lika aktiva i vården som det 

framställs i mitt resultat. Kanske genom att de får mer hjälp från hälso- och 

sjukvården, familj och vänner?  
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Bilaga 1. 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod enligt 

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

 
I= hög  II= medel  III= låg 

 
K Studie med kvalitativ metod.  Dåligt/vagt formulerad fråge- 

Väldefinierad frågeställning,  ställning, undersökningsgrupp för 

relevant urval samt väl beskriven  liten/otillräckligt beskriven, 

undersökningsgrupp och kontext.  metod/analys ej tillräckligt 

Metod och analys väl beskriven  beskriven eller bristfällig resultat- 

och genomförd, resultatet är  redovisning 

logiskt och begripligt, god 

kommunicerbarhet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2. Granskningsmall. Inspirerad av Hellzén, Johanson & Pejlert för urval i SBU-rapport 

(1999).   

Artikel nr:…………. Granskare:…………………………………………..  

Författare:……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………  
Titel:……….…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………..…………………………………………  

Årtal:………..Tidskrift:…….………………………………………………………  

Land där studien utfördes:……………………………………………………..……  

Typ av studie: Original □ Review □ Annan □………………..  

Kvantitativ □ Kvalitativ □  

Område:  

1……………………………………. □  

2…………………………………….. □  

3…………………………………….. □  

4…………………………………….. □  

Kvalitetsbedömning: Hög (I) □ Medel (II) □ Låg (III) □  

Kommentar:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

Fortsatt bedömning: Ja □ Nej □ 

Motivering:…………………………………………………………………………  



 

KVALITETSBEDÖMNING  

Frågeställning/hypotes:….……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

Typ av studie  

Kvalitativ: Deskriptiv □ Intervention □  

Annan □.............................................................  

Kvantitativ: Retrospektiv □ Prospektiv □  

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 3. Översikt över inkluderade artiklar.  
Författare/ 

Årtal/ 

land 

Syfte Design/ 

Intervention/ 

instrument 

Deltagare/ 

(bortfall) 

Analys-

metod 

Huvudresultat Kvalitet 

Andershed, 

& 

Ternestedt/ 

1998/ 

Sverige 

Att öka 

kunskap om 

involverandet 

av släktingar i 

vården av 

svårt sjuka och 

döende 

familje-

medlemmar i 

olika 

vårdkulturer.  

Kvalitativ/ 

Närstående 

följdes 

prospektivt 

under en 

längre period. 

Intervjuer 

gavs hemma 

och på 

sjukhuset där 

närstående 

uppmuntrades 

att prata om 

sin och 

patientens 

situation./ 

bandspelare 

6(0) Induktiv 

och 

deduktiv 

metod 

Sysslor närstående 

utförde för deras 

hustru eller man i 

livets slutskede var 

att; hjälpa till med 

personlig hygien, 

munhygien, 

matande, fixa i 

ordning sängen, ta 

hand om trycksårs- 

förebyggning, 

fråga sjukvårds-

personal efter 

saker, hjälpa till 

med smärtlindring, 

hjälpa till med 

medicinering, 

spela musik som 

var rik på minnen 

för den döende och 

prata om saker de 

gjort tidigare i 

livet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K=I 



 

Författare/ 

Årtal/ 

land 

Syfte Design/ 

Intervention/ 

instrument 

Deltagare/ 

(bortfall) 

Analys-

metod 

Huvudresultat Kvalitet 

Andershed, 

& W. 

Harstäde/ 

2007/ 

Sverige 

Utforska och 

beskriva 

närståendes 

upplevelser av 

skuld och 

skam relaterat 

till den 

döendes 

situation med 

vård i livets 

slutskede. 

Kvalitativ/ 

Dataanalys, då 

material från 

tidigare 

studier lästes 

om och 

kodades . 

Koderna 

jämfördes . 

? Sekundär 

analys med 

härledande 

tolkning 

Orsak till känsla 

av skuld kunde 

vara att närstående 

inte tyckte att de 

hade gjort 

tillräckligt för den 

döende. En 

anhörig la skuld på 

sig själv för att inte 

tidigare ha initierat 

konversation om 

viktiga saker med 

den döende 

medans denne 

fortfarande levde. 

Känslor av att 

skämmas uppstod 

när närstående 

blev 

undervärderade av 

doktorn som inte 

såg ansträngningar 

de gjort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

K=II 



 

Författare/ 

Årtal/ 

land 

Syfte Design/ 

Intervention/ 

instrument 

Deltagare/ 

(bortfall) 

Analys-

metod 

Huvudresultat Kvalitet 

Andersson et 

al./ 

2009/ 

Sverige 

Att undersöka 

erfarenheten 

av att vara den 

närmast 

anhöriga till 

en äldre 

person i dess 

senare fas i 

livet 

Kvalitativ/ 

Intervju med 

de närmast 

anhöriga till 

äldre personer/ 

bandspelare 

17(0) Kvalitativ 

innehålls-

analys 

Vara en hängiven 

kompanjon under 

övergången till det 

ofrånkomliga 

slutet, leva i 

dödens skugga, 

fokusera på 

behoven hos den 

döende personen, 

göra justeringar till 

det dagliga livet, 

känna det 

huvudsakliga 

ansvaret, kämpa 

med hälso- 

sjukvårds- och 

socialsystemet 

samt få styrka från 

stöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K=I 



 

Författare/ 

Årtal/ 

land 

Syfte Design/ 

Intervention/ 

instrument 

Deltagare/ 

(bortfall) 

Analys-

metod 

Huvudresultat Kvalitet 

Appelin et 

al./2005/ 

Sverige 

Att identifiera 

en allsidig bild 

av palliativ 

vård i hemmet 

som det 

upplevs av 

människorna i 

hemmet. 

Kvalitativ/ 

intervju på 25-

60 min med 

fenomen-

ologisk ansats 

med  

närstående, 

patienter och 

distrikts-

sjuksköterskor

/bandspelare 

18(0) Hermen-

eutisk 

Fördelarna med 

palliativ 

hemsjukvård var 

att sträva efter ett 

normalt liv och 

nackdelarna var 

åtaganden och 

krav. Att sträva 

efter ett normalt 

liv bestod av; 

fysisk och mental/ 

emotionell vård i 

hemmet, 

emotionella 

erfarenheter, 

trygghet samt 

resurser/ 

förnuftiga 

handlingssätt. 

Åtaganden bestod 

av anpassning och 

extraarbete. Krav 

bestod av 

frustration och 

osäkerhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K=I 



 

Författare/ 

Årtal/ 

land 

Syfte Design/ 

Intervention/ 

instrument 

Deltagare/ 

(bortfall) 

Analys-

metod 

Huvudresultat Kvalitet 

Boucher et 

al. /2010/ 

USA 

1. Beskriva de 

positiva och 

negativa 

erfarenheterna 

av omvårdnad 

i livets 

slutskede som 

de uttryckts av 

närstående.   

Kvalitativ/ 

Dataanalys/ 

6 

sjuksköterske- 

forskare 

analyserade 

data från 

enkätsvar. 

186(0) Kvalitativ 

innehålls-

analys med 

konstant 

jämförande 

teknik 

1. De som 

tillhandahöll 

hälso- och 

sjukvård beskrevs 

ha hjälpsam 

kommunikation 

när de var goda 

lyssnare. 

Närstående 

beskrev dålig 

kommunikation 

och detta var när 

tillhandahållarna 

utförde opersonlig 

vård. Närstående 

värdesatte när de 

som tillhandahöll 

hälso- och 

sjukvård tillät och 

uppmuntrade 

närvaro med 

patienten i 

dödsögonblicket. 

Hospice var 

positivt beskrivet 

av fler närstående. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K=II 



 

Författare/ 

Årtal/ 

land 

Syfte Design/ 

Intervention/ 

instrument 

Deltagare/ 

(bortfall) 

Analys-

metod 

Huvudresultat Kvalitet 

Brobäck och 

Berterö / 

 2003/ 

Sverige 

Målet för 

studien var att 

identifiera och 

beskriva 

närståendes 

erfarenheter 

av palliativ 

vård i 

hemmet.   

Kvalitativ/ 

25-60 min 

intervju 

hemma och på 

sjukhus/ 

bandspelare 

6(0) Giorgi´s  

fenomeno- 

logiska 

metod 

Att se vårdandet 

som en akt av 

lojalitet enda fram 

till döden förekom. 
De kände sig 

osäkra i rollen som 

vårdgivare. Det 

var en börda för 

dem att vårda. De 

kände sig 

otillräckliga. De 

tyckte det var svårt 

att kombinera 

vårdarroll med att 

vara bara 

närstående och 

partner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K=I 



 

Författare/ 

Årtal/ 

land 

Syfte Design/ 

Intervention/ 

instrument 

Deltagare/ 

(bortfall) 

Analys-

metod 

Huvudresultat Kvalitet 

Ivarsson et 

al./2008/ 

Sverige 

Att intervjua 

närstående till 

patienter som 

hade dött i 

samband med 

hjärt- kärl- 

kirurgi och 

beskriva deras 

erfarenheter 

med 

information, 

mottagande 

och vård. 

Kvalitativ/ 

Semi-

strukturerade 

intervjuer i 

dialogform. 

Patienterna 

hade 

informerats 

om 

operationen. 

/bandspelare  

18(0) innehålls-

analys 

De flesta 

släktingar var 

medvetna om det 

faktum att den 

avlidne hade fått 

muntlig och 

skriftlig 

information om 

risker och 

komplikationer 

med hjärt- 

kärlkirurgi. Många 

kände att oavsett 

om information 

gavs över telefon 

eller personligt var 

den ibland svår att 

förstå, speciellt om 

den var negativ. 

Många släktingar 

var nöjda med 

vården och sättet 

de mottagits på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K=I 



 

Författare/ 

Årtal/ 

land 

Syfte Design/ 

Intervention/ 

instrument 

Deltagare/ 

(bortfall) 

Analys-

metod 

Huvudresultat Kvalitet 

Jo et 

al./2007/ 

Canada 

Syftet var att 

undersöka 

perspektiv 

från både 

vårdmottagare 

och vårdgivare 

i egenskap av 

makor och 

makar. 

Perspektiven 

av intresse var 

vårderfarenhet 

av palliativ 

hembaserad 

vård i livets 

slutskede.  

Kvalitativ/ 

Pilottestade, 

semi-

strukturerade 

intervjuer i 

hemmet med 

vårdmottagare 

och vårdgivare 

i egenskap av 

makor och 

makar. 

Frågorna 

handlade om 

vårderfarenhet 

samt formellt 

och informellt 

stöd. 

/bandspelare 

? Ovisst om 

specifik 

analys-

metod 

användes. 

Intervjuerna 

översattes 

dock till 

skriftlig 

text. Texten 

ändrades 

efter att de 

intervjuade 

gett kritik 

på den 

översatta 

texten. 

Texten 

lästes även 

igenom av 

fler forskare 

och 

kodades. 

 

Både vårdgivare 

och vårdmottagare 

upplevde att vård-

erfarenheten 

gjorde att de kom 

närmare varandra. 

De upplevde brist 

på tid och att 

kostnad för 

medicinsk 

utrustning var 

problematisk. 

Stödet upplevde 

både vårdgivare 

och vårdmottagare 

positivt. 

K=II 

Lloyd-

Williams et 

al./ 

2008/ 

England/ 

Att beskriva 

uppfattade 

palliativa 

behov av 

omvårdnad 

hos familjer 

med patienter 

som skulle dö 

i hjärndöd. 

Kvalitativ/ 

Intervju med 

en författare 

som 

intervjuade 

och tog 

omfattande 

anteckningar 

vid varje 

intervju. 

29(1) Konstant 

jämförande 

metod med 

teman som 

togs fram 

Att vårdpersonal är 

mer uppmärksam 

på familjernas 

emotionella behov, 

följa upp de 

anhöriga efter 

deras beslut om 

livsuppehållande 

behandling, följa 

med släktingarna 

från avdelningen. 

 

 

K=II 



 

Författare/ 

Årtal/ 

land 

Syfte Design/ 

Intervention/ 

instrument 

Deltagare/ 

(bortfall) 

Analys-

metod 

Huvudresultat Kvalitet 

Munck et 

al./2008/ 

Sverige 

Att beskriva 

situationer 

som influerar 

närståendes 

förmåga att 

klara av 

palliativ vård i 

hemmet. 

Kvalitativ/CIT 

(critical 

incident 

technique), 

semi- 

strukturerade 

intervjuer, de 

flesta i 

hemmiljö 

/bandspelare 

9(0) innehålls-

analys 

Den vanligaste 

orsaken till att 

sluta ge vård var 

fullständig 

utmattning hos den 

närstående. Vissa 

närstående sa att 

deras förmåga till 

omvårdnad 

begränsades av 

långa avstånd från 

vårdinrättning till 

patientens hem. 

Tidsbrist 

influerade 

närståendes 

förmåga att ge 

palliativ 

omvårdnad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K=II 



 

Författare/ 

Årtal/ 

land 

Syfte Design/ 

Intervention/ 

instrument 

Deltagare/ 

(bortfall) 

Analys-

metod 

Huvudresultat Kvalitet 

Rollison och 

Carlsson / 

2002/ 

Sverige 

Att utvärdera 

närståendes 

erfarenhet av; 

information 

som ges, vård 

och 

omvårdnad, 

symtom-

lindring, börda 

hos dem själva 

som 

vårdgivare och 

tillfreds-

ställelse med 

deras egen 

prestation .  

Kvalitativ/ 

Kohortstudie 

av individer 

som fick 

avancerad 

hemsjukvård 

(AHS). 

24 frågor som 

var både 

öppna och 

slutna. 

Frågorna 

handlade om 

stöd, vård, 

tillgänglighet, 

känslor, 

symtom- 

lindring, livs- 

kvalitet, det 

bästa och 

sämsta med 

AHS och råd 

till AHS. 

/frågeformulär 

75(7) Mann-

Whitney U, 

Spearman´s 

ranknings-

test, SPSS 

och 

innehålls-

analys 

De flesta var nöjda 

med information 

som gavs. De 

skulle dock vilja 

ha bättre 

information om 

vård och om att dö 

hemma. De tyckte 

att AHS gruppen 

var vänliga, var 

fokuserade på 

patienten och tog 

sig tid. Negativt 

var att vänta på 

AHS-gruppen och 

svårt att träffa 

många olika 

medlemmar av 

den. De allra flesta 

tyckte att 

symtomlindringen 

var tillräcklig. 

Drygt hälften hade 

sömnbrist. De 

flesta var nöjda 

med vad de 

åstadkommit för 

vård.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K=I 



 

Författare/ 

Årtal/ 

land 

Syfte Design/ 

Intervention/ 

instrument 

Deltagare/ 

(bortfall) 

Analys-

metod 

Huvudresultat Kvalitet 

Wong och 

Chan / 

2007/ Kina 

Att beskriva 

och förstå 

erfarenheterna 

hos kinesiska 

familje-

medlemmar 

som hade 

sjuka patienter 

i livets 

slutskede.  

Kvalitativ/ 

intervju/löst 

strukturerat 

intervju-

schema 

20(0) Colaizzi’s 

fenomeno-

logiska 

metodologi 

Djup sorg, 

hjälplöshet, önskan 

om att patienterna 

skulle få ett 

fridfullt slut, vilja 

att ge vård, oro 

över att patientens 

tillstånd kommer 

försämras och att 

den inte är 

tillräckligt 

smärtlindrad, vilja 

att få information, 

behov av 

emotionellt stöd, 

viktigt att få vara 

med patienten i 

dödsögonblicket. 

K=II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4. Exempel på kategorier och subkategorier 

Författare 

/Årtal/Land 

Resultat Subkategori Kategori 

Brobäck och 

Berterö / 

2003/ 

Sverige 

Att se vårdandet som en akt 

av lojalitet ända fram till 

döden förekom. Utförande av 

palliativ vård var också 

någonting anhöriga ville göra 

om det var deras älskades 

önskan.  

 

Motiv Deltagande 

i vården 

Boucher et 

al./ 

2010/ 

USA 

Närstående till patienter i 

livets slutskede upplevde 

både positiv och negativ 

kommunikation i vården. 

Ohjälpsam och opassande 

kommunikation var dels när 

information delades till 

familjemedlemmar som var 

för unga för att klara av att ta 

hand om den och dels när ett 

vuxet barn informerades före 

en maka eller make. 

 

Bemötande Hälso- och 

sjukvården 

Ivarsson et 

al./2008/ 

Sverige 

De tyckte att det var ovärdigt 

med förflyttning av 

patienterna från en 

intensivvårdsavdelning till en 

annan avdelning eller från ett 

sjukhus till ett annat och 

ovärdigt att då behöva träffa 

nya sjuksköterskor att 

diskutera vården med.  

Okontinuerlig 

vård 

Hälso- och 

sjukvården 

 


