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ABSTRAKT 
 
Bakgrund: Närstående synes ha en central roll i den palliativa 
patientens vård. Kommunikationen mellan de närstående och 
sjuksköterskor är en viktig del i omvårdnadsarbetet. Syfte: Att belysa 
kommunikationen mellan den palliativa patientens närstående och 
sjuksköterskor. Metod: Litteraturöversikt där 14 vetenskapliga 
kvalitativa artiklar funna i databaserna Cinahl och PubMed 
analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultat: De närstående 
synes ha ett stort behov av delaktighet i den palliativa vården. För att 
det ska uppnås behövs en väl fungerande kommunikation mellan 
närstående och sjuksköterskor. De närstående ska ses som individer 
med olika förutsättningar och behov. Sjuksköterskor ska fortlöpande 
under den palliativa processen ge information till de närstående och ge 
dem stöd samt visa respekt för deras situation. Diskussion: 
Sjuksköterskor ska ha förmåga att kommunicera med närstående på ett 
respektfullt, lyhört och empatiskt sätt, ge stöd till de närstående för att 
möjliggöra delaktighet i vården av den döende. Betydelsefulla faktorer 
i den palliativa vården synes vara tid, tillgänglighet och kontinuitet. 
Sjuksköterskor i den palliativa vården synes behöva en ökad förståelse 
för de närståendes behov. Den palliativa vården behöver få ett större 
utrymme i sjuksköterskans grundutbildning.  
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INTRODUKTION 

Var tredje svensk kommer någon gång under sin livstid att drabbas av cancer-

sjukdom. År 2007 dog mer än 90 000 människor i Sverige och av dem hade över 

22 000 en cancersjukdom (URL 1). Sjuksköterskor möter svårt sjuka och döende i 

alla åldersgrupper och deras närstående både i öppen- och slutenvård. 

Sjuksköterskor har därför en viktig roll för hur den svårt sjuke och dennes 

närstående upplever den sista tiden i livet. 

 

Historiska aspekter till nutida perspektiv 

I början av 1900-talet dog de flesta i sina hem. Vården av den svårt sjuke och 

döende var då familjens ansvar. Fördelen med det var att den sjuke fick vara nära 

sin familj i hemmiljön, men det fanns också nackdelar som att familjen hade svårt 

att orka ta hand om den sjuke, även ekonomiska och sociala aspekter påverkade 

stödet till familjen och de närstående. Under mitten av 1900-talet flyttades en stor 

del av vårdandet till sjukhusen på grund av den förändrade samhällsstrukturen. De 

närståendes roll kom allt mer i skymundan. Vården professionaliserades och 

behandlingarna utvecklades, vilket ledde till att sjukdomen hamnade i fokus, 

samtidigt som bilden av människan som en helhet glömdes bort. Sjukvårds-

personalen undanhöll ofta information som ansågs påfrestande för den sjuke och 

dennes närstående. Detta ledde till dålig insikt för den sjuke och de närstående, 

vilket kunde leda till att den sjuke dog i ensamhet (Socialstyrelsen, 1999; Reitan 

& Schölberg, 2003, s. 173-174).  

 

I slutet av 1970-talet påbörjades en parlamentarisk utredning om vård i livets 

slutskede (SOU 1979:59), den beskrev bl.a. patientens, anhörigas och personalens 

situation. Men det var först i slutet av 1990-talet som den palliativa forskningen 

på allvar tog fart (Sandman & Woods, 2003 s.9-27). År 1997 gjordes en 

prioriteringsutredning där vård i livets slutskede ses som ett högprioriterat 

område, 1998 tillsattes en kommitté om vård i livets slutskede vars uppgift var att 

ge förslag på hur man kan förbättra livskvalitén för både de svårt sjuka och deras 

närstående, resultatet redovisas i SOU 2001:6, Värdig vård vid livets slut (Beck-

Friis & Strang, 2005, s. 13). 
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Palliativ omvårdnad 

Ordet palliativ härstammar från det latinska ordet pallium som betyder bemantlad 

och som medicinsk term: lindrande (Beck-Friis & Strang, 2005, s. 13; URL 2). 

Palliativ vård är en aktiv helhetsvård som bygger på en klar vårdfilosofi vars syfte 

är att skapa förutsättningar för livskvalitet när bot inte längre är möjligt. Den 

palliativa vården kan delas upp i en tidig och en sen fas. I den tidiga fasen är sjuk-

domen obotbar men specifik behandling är fortfarande möjlig. Målet är att för-

länga livet och ge högsta möjliga livskvalité, den tidiga fasen kan pågå från 

månader till flera år. I den sena fasen är behandlingen avslutad och målet är 

varken att påskynda eller uppskjuta döden som förväntas inom kort tid (Beck-Friis 

& Strang, 2005, s. 13). En individuellt lindrande vård i livets slut skall vara 

huvudinriktningen i denna fas, samt att skapa förutsättningar för att ge livskvalité 

till den döende och dennes familj (James, Andershed & Ternestedt, 2007; Kide, 

2008 s. 9-42).  

 

Beck-Friis och Strang (2005) tolkar Världshälsoorganisationen (WHO)’s 

definition av palliativ vård enligt nedan: 

”en aktiv helhetsvård av den sjuke och familjen, genom ett tvärfackligt 

sammansatt vårdlag vid en tidpunkt när förväntningarna inte längre 

är att bota och när målet för behandlingen inte längre är att förlänga 

livet. Målet för palliativ vård är att ge högsta möjliga livskvalité för 

både patienten och de närstående. Palliativ vård ska tillgodose 

fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Den ska också kunna ge 

anhöriga stöd i sorgearbetet.” (s. 13). 

 

Den palliativa vården ska bygga på fyra viktiga hörnstenar: 

• God kunskap om sjukdomen, sjukdomsförlopp och symtom. 

• Ett gott teamarbete mellan olika yrkesgrupper och aktörer för att tillgodose 

den svårt sjukes behov. 

• God kommunikation mellan den svårt sjuke, dennes närstående och vård-

aktörerna. 

• Stöd till den svårt sjukes närstående är viktigt då de har en stor roll i den 

palliativa vården. Vården bör utformas tillsammans med de närstående så 
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långt det är möjligt. De närstående ska känna att de är betydelsefulla i 

vården, de skall få egen tid och god information utifrån önskemål 

(Socialstyrelsen, 2006, s. 12). 

Familj/närstående 

Det finns många olika definitioner på vad en familj/närstående är, det är den svårt 

sjuke själv som avgör vem som är familj/närstående. Det behöver alltså inte finnas 

biologiska band utan även känslomässiga band har stor betydelse (Kirkevold & 

Strømsnes Ekern, 2002, s. 20-23). De närstående har alla olika behov och 

erfarenheter som måste hanteras individuellt men det är också viktigt att se dem 

som en enhet, en familj. Det är därför viktigt att stödja dem i deras relationer till 

varandra och den svårt sjuke (James et al., 2007; Goetschius & LaPorte Matzo, 

2006 s. 253). När familjen ses som en enhet och familjemedlemmarna involveras i 

omvårdnaden utifrån sina egna resurser och behov kallas det för familjecentrerad 

omvårdnad. Att studera familjen som en enhet i omvårdnadssammanhang har 

dock ännu inte fått något större genomslag, däremot finns flera studier där 

närstående beskrivs som en enskild individ. Forskningen kring familjens betydelse 

i omvårdnaden är viktig för att kunna utveckla omvårdnadsmodeller och metoder 

som kan bidra till stöd för familjen (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009, s. 64-

68). 

 

En familjemedlems svåra sjukdom innebär en tydlig omställning även i de när-

ståendes liv, ofta känner de sig maktlösa och otillräckliga. Det kan kännas svårt 

att stå bredvid utan att kunna påverka sjukdomsförloppet (Socialstyrelsen, 2007, s. 

33-34). Fysiska symtom hos de närstående är vanliga som t.ex. muskelspänning, 

huvudvärk, aptitlöshet och sömnlöshet (Socialstyrelsen, 2007, s. 35). Hudson, 

Aranda och McMurray (2002) och Wennman-Larsen (2007) beskriver den när-

ståendes oro över hur framtiden ska se ut efter den sjukes död, t.ex. hushålls-

uppgifter, ekonomi eller andra praktiska områden. Sjuksköterskan har en viktig 

roll när det gäller att stödja den närstående, hon får ofta en nära relation till den 

sjuke och dennes närstående, vilket gör att de känner tillit och en trygghet i 

omvårdnaden (James et al., 2007; Karlsson & Sandén, 2007). Enligt Goetschius 

och LaPorte Matzo (2006, s. 247) är det viktigt att sjuksköterskan utröner 

familjens roller och relationer. Detta för att kunna förstå behovet av information 
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hos de olika familjemedlemmarna och ge ett individuellt stöd. På så sätt kan sjuk-

sköterskan strukturera upp vardagen för den svårt sjuke och dennes familj.  

 

Att följa en närstående till slutet kan vara mycket tungt. De närstående kan 

reagera på många olika sätt t.ex. med förnekande, vrede, hopp, förtvivlan mm. i 

olika grad under sjukdomsförloppet. Som sjuksköterska och vårdpersonal är 

omsorgen även om de närstående till döende viktig. Personalen måste ta sig tid 

och tala med dem och fråga hur de har det och erbjuda hjälp om de behöver. 

Oavsett vilka reaktioner de närstående uppvisar är det viktigt att de får stöd och 

blir accepterade. Inom slutenvården är det lång väg kvar till att de närstående får 

en central roll i omvårdnaden jämfört med öppenvården där de närstående har en 

mer naturlig och central roll i omvårdnaden av den svårt sjuke eller döende 

(Reitan & Schölberg, 2003, s. 187). 

 

Kommunikation 

En god kommunikation är viktig för omvårdnadsarbetet (Andershed & 

Wallerstedt, 2007). Kommunikation kommer från latinska communicare som be-

tyder ”att göra något gemensamt”, ”göra någon annan delaktig i”, ”ha förbindelse 

med” (Eide & Eide, 2009, s. 21). Kommunikation är en överföring av infor-

mation. För att ett möte ska bli så effektivt som möjligt mellan två parter är det 

viktigt att de förstår varandra (Fossum, 2007, s. 23). Kommunikation förmedlar 

ett faktainnehåll men påverkar även de sociala relationerna mellan de personer 

som kommunicerar. Kommunikationen ingår även i ett större sammanhang och 

faktorer där kommer även de att påverka hur de kommunicerande upplever 

varandra och den information som de utbyter (Baggens & Sandén, 2009, s. 205). 

Kommunikationen kan ske på två sätt, verbalt och ickeverbalt. Den verbala kom-

munikationen är det talade eller skrivna ordet, och den ickeverbala kommunika-

tionen består av kroppsspråk, kroppshållning, ansiktsuttryck, tonläge m.m. Därför 

är det fysiska mötet det optimala kommunikationssättet, det är endast då den 

verbala och ickeverbala kommunikationen kan tolkas tillsammans, för att få en 

fullständig bild. Förmåga att kunna sätta sig in i den andres verklighet är en viktig 

förutsättning för att förstå denne. Kommunikationen är en pågående, dynamisk 

och föränderlig process (Reitan & Schölberg, 2003, s. 64-65). 
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God kommunikationsförmåga är speciellt viktig vid svåra situationer som t.ex. 

vård av svårt sjuka. Sådana situationer ställer höga krav på sjuksköterskans 

teoretiska kunskap, empati och etik (Abama, 2005; Eide & Eide, 2009, s. 198-

199). Att sjuksköterskan känner sig trygg i sin roll är viktigt för kommunika-

tionen, först då är man redo att samtala om svåra saker som t.ex. döden. För att få 

tryggheten och våga samtala om detta ämne, är det av stor vikt att förstå familjens 

behov av kommunikation (Goetschius & LaPorte Matzo, 2006, s. 249; James et 

al., 2007). 

 

I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor finns ett kompetensområde som be-

skriver bemötande, information och undervisning. Där beskrivs den 

kommunikativa förmåga sjuksköterskan bör ha (Socialstyrelsen, 2005). För att 

kunna leva upp till detta behövs mer kunskap och förståelse inom området. Forsk-

ningen kring de närstående i palliativ vård tenderar att öka enligt Socialstyrelsen 

(2007), men fortfarande finns ett stort behov av vidare forskning.  

SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa kommunikationen mellan den 

palliativa patientens närstående och sjuksköterskor. 

 

Frågeställningar 

• Hur beskrivs den palliativa patientens närstående uppleva 

kommunikationen med sjuksköterskor? 

• Vilka faktorer beskrivs påverka kommunikationen? 

• Hur kan kommunikationen förbättras mellan sjuksköterskor och de när-

stående? 
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METOD 

En litteraturöversikt med kvalitativ ansats genomfördes. En litteraturöversikt ska 

utgå från en tydligt formulerad fråga, som besvarats genom att systematiskt söka, 

kritiskt granska och sammanställa litteratur inom ett valt ämne eller 

problemområde (Forsberg & Wengström, 2003, s. 34). I denna litteraturöversikt 

analyserades resultattexterna i de utvalda vetenskapliga artiklarna utifrån 

Granheim och Lundmans (2004) modell för innehållsanalys.  

 

Litteratursökning 

Vetenskapliga artiklar söktes via databaserna PubMed och Cinahl med sökorden: 

communication  family, family-professional relations, information, information 

needs, palliative care, quality of health care, support och terminal care. Sökorden 

kombinerades på olika sätt med de booleska termerna AND och OR. Sökord, 

kombinationer och träffar presenteras i (tabell 1). Även manuella sökningar 

utfördes utifrån lästa artiklars referenslistor se (tabell 1), detta för att utesluta att 

någon relevant artikel missats.  
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Tabell 1, sammanställning av sökresultat. 
Datum Databas Sökord  Avgränsningar Antal 

träffar 
Förkastade Använda i resultatet 

091023 Cinahl 1 # Palliative care MH Engelska, 
svenska,  
all adult 

2754   

091023 Cinahl 2 # Terminal care MH Engelska, 
svenska 
all adult 

2095   

091023 Cinahl 3 # Family MH Engelska, 
svenska 
all adult 

5237   

091023 Cinahl 4 # Communication MH Engelska, 
svenska 
all adult 

4476   

091023 Cinahl 5 # Professional- family 
relations MH 

Engelska, 
svenska 
all adult 

2026   

091023 Cinahl 1 # AND 3 # AND 4 # 
AND 5 #  

Engelska, 
svenska 
all adult 

37 * 27 
** 7 
*** 2  

Royak- Schaler, et al. 
2006 

100203 Cinahl 1 # AND 3 # AND 
Information needs 

Engelska, 
svenska 
all adult 

59 * 42 
** 12 
***3 

Proot, et al 2003 
Wilkes, et al. 2000 
 

100203 Cinahl  2 # AND 3 # AND Quality 
of helth care 

Engelska, 
svenska 
all adult 

16 * 12 
** 2 
***1 

Teno,, et al. 2001  

100414 Cinahl 1 # AND 3 AND 4 AND 
Information 

Engelska, 
svenska,  
all adult.  

42 *33 
**5 
***2 

Herbert et al. 2009. 
Clayton et al. 2005 

100501 Cinahl 1 # AND 3 AND 4” AND 
support 

Engelska, 
svenska,  
all adult 

59 *30 
**28 
***0 

Boucher et al. 2010. 

091119 PubMed 1 # Engelska, 
svenska 
all adult 

818   

091119 PubMed 2 # Engelska, 
svenska 
all adult 

1113   

091119 PubMed 3 #  Engelska, 
svenska 
all adult 

10518   

091119 PubMed 4 # Engelska, 
svenska 
all adult 

4858   

091119 PubMed 5 #  Engelska, 
svenska 
all adult 

1056   

091119 PubMed  1 # OR 2 # AND 3 # AND 
4 # AND 5 # 

Engelska, 
svenska 
all adult 

50 * 30 
* * 16 
*** 3 

Norton, et al. 2003 

100414 PubMed 1 # AND 3 # AND 4 # 
AND Information 

Engelska, 
svenska, 
all adult 

57 *36 
**17 
***2 

Kimberlin et al. 2004. 
Kirk et al. 2004 

Man. 
Sökn. 

Ref. 
listor 

    Andershed & 
Ternedstedt, 2002. 
Bjørnerheim Hynne 
,2001 
Main. 2002. 
Miettinen et al., 2001 
 

* Antal förkastade artiklar efter läsning av titel. 
**Antalet förkastade artiklar efter läsning av abstrakt.  
*** Antalet förkastade artiklar efter kvalitetsbedömning. 
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Urval och värdering 

Kvalitativa artiklar som svarade till studiens syfte användes. För att litteratur-

studien skulle vara så aktuell som möjligt valdes artiklar publicerade år 2000 och 

framåt. Endast artiklar som behandlade vuxna i palliativ vård inkluderades. 

Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska, eftersom det är språk 

som författarna behärskar. I den manuella sökningen hittades även en artikel på 

norska. Artiklarna skulle vara referee bedömda primärkällor. Artiklar som be-

handlade pediatrik, intensivvård och patient/personal-perspektiv exkluderades.  

 

Artiklarna valdes först efter titel, därefter lästes abstrakten. Om abstraktet svarade 

mot denna litteraturöversikts syfte och frågeställningar lästes artikeln i sin helhet. 

Därefter kvalitetsgranskades de återstående artiklarna enligt Carlsson & Eimans 

(2003) bedömningsmall som justerades för denna studie (se bilaga 1). Artiklarna 

graderades på en tregradig skala, hög-, medel- eller låg- kvalitet. Artiklarna 

granskades utifrån delarna: abstrakt, syfte, metod, resultat, diskussion och slutsats, 

där delarna graderades utifrån en poängskala, 0-3. Totalt inkluderades 14 artiklar, 

9 artiklar av hög kvalitet och 5 artiklar av medel kvalitet, (se bilaga 2). 

 

Etiska överväganden 
Artiklarna som ingick i litteraturöversikten var tidigare publicerade och etiskt 

granskade. Alla resultat som framkom i analysen presenterades. Litteraturen 

bearbetades och analyserades kritiskt för att undvika felaktiga tolkningar, den 

granskades flera gånger av båda författarna, i ett första steg var för sig för att 

sedan göra en gemensam analys, detta för att undvika feltolkningar. De artiklar 

som ingick behandlades med största respekt.  

 

Analys 

Innehållsanalysen inspirerades av Granheim och Lundmans (2004) modell. 

Innehållsanalys görs genom att text som anses meningsbärande, kodas till 

meningsenheter som därefter kondenseras till författarnas eget språk. 

Meningsenheter kan vara ord, meningar eller stycken som är relaterade till 

varandra genom deras innehåll och sammanhang. I en manifest innehållsanalys 
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delas dessa sedan in i subkategorier och kategorier för att kunna tolka synliga 

mönster i texten. En latent innehållsanalys tolkar texten och dess underliggande 

mening och presenteras i ett övergripande tema. I denna litteraturöversikt 

kombinerades manifest och latent innehållsanalys.  

 

Artiklarna lästes noggrant igenom flera gånger för att få en helhetsbild om inne-

hållet, därefter diskuterade författarna artiklarna för att få en djupare förståelse. 

Sedan extraherades meningsenheter som motsvarade syftet med denna studie. För-

fattarna översatte meningsenheterna tillsammans för att minska risken för felöver-

sättning. Därefter kondenserades meningsenheterna, utan att det centrala i texten 

förlorades. Meningsenheterna sorterades för att skapa en struktur bestående av 

subkategorier och kategorier, dessa skulle täcka alla meningsenheter och ingen 

skulle hamna utanför. Subkategorierna som framkom var: Kommunikationens be-

tydelse, Bekräftande kommunikation, Tidens betydelse, Tillgänglighet, Respekt 

och öppenhet, Brist på respekt, Relation mellan anhörig och personal, 

Informationskällor samt Informationens betydelse. Dessa bildade kategorierna: 

Kommunikationens egenskaper, Faktorer som påverkar kommunikationsmiljön, 

Personalens förhållningssätt och Information på egna villkor (se tabell 2, exempel 

på analysförfarandet), som i sin tur mynnade i ett övergripande tema: Att känna 

sig delaktig. 

 

Tabell 2. Exempel på analysförfarandet.  
Meningsenhet Subkategori Kategori 

Öppen kommunikation värdesattes i 
all information och andra 
angelägenheter rörande patienten, det 
gav en känsla av trygghet, både hos 
patienten och hos dess familj 
(Miettinen, T., et al. 2001). 

Kommunikationens 
betydelse 

Kommunikationens 
egenskaper 

Oro, tidsbrist och stress är faktorer 
som de anhöriga menar påverkar att 
de inte får det stöd de behöver i mötet 
med sjukvårdspersonalen. 
(Bjørnerheim Hynne, A., 2001). 

Tidens betydelse.  Faktorer som påverkar 
kommunikationsmiljön 

Att få information var viktigt, utan 
den kände sig familjerna utan 
kontroll, oberättigade att ta beslut och 
oförmögna att klara den dagliga 
vården av sin sjuka familjemedlem. 
(Wilkes, L., et al. 2000). 

Informationens betydelse Information på egna villkor 
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RESULTAT 

Utifrån analysen växte subkategorier, kategorier och slutligen ett övergripande 

tema fram (se tabell 3). 

 

Tabell 3. Översikt subkategorier, kategorier och tema. 

Tema: Att känna sig delaktig 

Kategorier Subkategorier 
Kommunikations 
egenskaper 

- Kommunikationens betydelse 
- Bekräftande kommunikation 

Faktorer som påverkar 
kommunikationsmiljön 

- Tidens betydelse 
- Tillgänglighet 

Personalens förhållningssätt - Respekt och öppenhet 
- Brist på respekt 
- Relation mellan anhörig och 

personal 
Information på egna villkor - Informationskällor 

- Informationens betydelse 
 

Att känna sig delaktig 

De närståendes delaktighet i vården är ett återkommande budskap i de analyserade 

artiklarna. Känslan av delaktighet och att ha kontroll var en viktig aspekt för de 

närstående (Wilkes, White & O’Riordan, 2000). Delaktighet kom inte bara av att 

vara informerad utan även från att vara med och samordna den sjukes situation. 

De närståendes delaktighet beskrevs av Anderhed och Ternestedt (2000) som en 

process och i olika nivåer av delaktighet i ljuset eller i mörkret. Relaterat till olika 

vårdkulturer, relationen med sjuksköterskor och sjukdomsförloppet. Att bli 

involverad i vården av patienten och i beslutstagandet är mycket stödjande för de 

närstående (Proot, Abu-Saad, Crebolder, Glodsteen, Luker, & Widdershoven, 

2003; Teno, Casey, Welch, & Edgman-Levitan 2001). 

 

Kommunikationens egenskaper 

Kommunikationsfrågor har beskrivits som en av de viktigaste angelägenheterna 

för de närstående (Boucher, Bova, Sullivan-Bolyai, Theroux, Klar, Terrien, och 

Kaufman, 2010). Kommunikation kan ske på olika sätt och var betydelsefull för 

hur de närstående uppfattar vården.  
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Kommunikationens betydelse 

När sjukvårdspersonalen kommunicerar på ett bra sätt upplevs det som stödjande 

för de närstående. Tydlig, konsekvent och tillförlitlig kommunikation är viktig för 

att förbereda de närstående i den palliativa omvårdnaden (Boucher et al., 2010; 

Herbert, Schulz, Copeland, & Arnold, 2009; Royak-Schaler, Gadalla, Lemkau, 

Ross, Alexander & Scott, 2006). En öppen kommunikation bidrar till att de när-

stående får en realistisk bild av sjukdomsförlopp och prognos samt att de upplever 

trygghet och förtroende (Main, 2002; Miettinen, Alavuhkola, & Pietila 2001). En 

öppen kommunikation bidrar till att de närstående känner sig bekräftade och 

sedda (Andershed & Ternestedt, 2000). 

 

När kommunikationen fungerar dåligt upplever de närstående att de får ett dåligt 

stöd. De beskriver några negativa faktorer som: dubbla budskap, dålig timing, 

motstridig information, otydlighet (Boucher et al., 2010; Norton, Tilden, Tolle, 

Nelson, & Talamantes Eggman, 2003). En öppen dialog ökar förståelsen mellan 

närstående och sjukvårdspersonalen. Därför är det viktigt att bjuda in de 

närstående i kommunikationen och arbeta för en öppen dialog (Bjørnerheim 

Hynne, 2001; Kimberlin, Brushwood, Allan, Radson och Wilson, 2004).  

 

Kommunikationsprocessen är en viktig del i informationsgivandet, det påverkar 

hur innehållet uppfattas av de närstående och påverkar möjligheten till 

beslutsfattande, information kan uppfattas olika beroende på hur den framförs. 

Många närstående rapporterade missnöje i kommunikationsprocessen framförallt 

vid delgivandet av diagnosen (Kirk, Kirk & Kristjanson, 2004; Teno et al., 2001). 

 
”I think that was key to me dealing with my father’s death was the 
degree to which information was shared with me, and the timelines of 
the sharing, and perhaps the compassion with which that was 
communicated.” (Teno et al. 2001, s. 742). 
 

Bekräftande kommunikation 

Icke-verbal kommunikation är viktig för de närstående, den kunde ge dem en 

känsla av att sjukvårdspersonalen förstod vad de gick igenom. Den skapar också 

en känsla av att sjukvårdspersonalen behandlade deras kära med respekt (Boucher 

et al., 2010).  

11 
 



Det är viktigt att sjuksköterskan har en känsla för de närståendes behov av närhet 

eller enskildhet och använda sin intuition för att bedöma när de närstående är redo 

för att samtala. Det är av stor vikt att skräddarsy bemötandet för varje närstående 

och vara medveten om att deras situation kan ändras med tiden (Clayton, Butow 

& Tattersall, 2005; Miettinen et al., 2001). Att uppnå effektiv kommunikation 

med de närstående utan att patientens önskningar undertrycks sågs som en svår 

balansgång. Behoven hos patienten och de närstående kan vara olika. Varje ny fas 

i sjukdomsförloppen kräver en känslighet. Förståelsen i en fas behöver inte 

nödvändigtvis följa med över till nästa fas (Kimberlin et al., 2004; Kirk et al., 

2004).  

 

Faktorer som påverkar kommunikationsmiljön  

Oro, tidsbrist och stress är faktorer som närstående menar påverkar huruvida de 

får det stöd de behöver i mötet med sjukvårdspersonalen. En lugn miljö är viktig 

för att underlätta kommunikationen. (Bjørnerheim Hynne, 2001; Miettinen et al., 

2001).  

Tidens betydelse 

Sjuksköterskor som tar sig tid att kommunicera med patienten uppfattades 

positivt. Brist på kontakt gör att vårdkvaliteten uppfattas som låg (Kimberlin et 

al., 2004). Sjuksköterskorna upplevdes enligt de närstående så upptagna att de inte 

hade tid att ge en god omvårdnad. Deltagarna beskrev vidare att tidsbrist var ett 

stort hinder för effektiv kommunikation. Tidsbristen leder till en envägs-

kommunikation vilket kan leda till att de närstående inte känner sig sedda. En 

lugn miljö där de närstående känner att sjuksköterskor tar sig tid bidrar till ett bra 

kommunikationsklimat (Bjørnerheim Hynne, 2001; Royak-Schaler et al. 2006). 

 

”dem spring for mye og stresse for mye….dem smile for mye og 
snakke for lite” (Bjørnerheim Hynne, 2001 s. 6). 

 

En annan aspekt på tid beskrevs i Kimberlins et al. (2004) artikel som tar upp 

olika typer av väntan. Väntan upplevdes ibland som längre än nödvändigt, det 

kunde gälla väntan i väntrum, väntan på utlovade remisser eller returnerade 
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telefonsamtal mm. Många närstående kände att sjuksköterskornas tid var 

begränsad när de träffades och ville inte besvära.  

 

Tillgänglighet 

De närstående beskrev att en bättre tillgänglighet till sjuksköterskor som sköter 

omvårdnaden av deras närstående bidrar till en positiv upplevelse. När 

sjusköterskorna är tillgänglig för patienten och de närstående, gör det att de 

känner sig stöttade (Royak-Schaler et al., 2006; Bjørnerheim Hynne, 2001). Brist 

på stöd påvisas när sjukvårdspersonalen inte är tillgänglig och när kontinuiteten 

inte kan garanteras (Bjørnerheim Hynnes, 2001; Proot et al., 2003 och Main, 

2002). 

 

Dålig tillgänglighet bidrog till att de närstående kände sig ensamma i 

beslutsprocessen, bördan av beslutsfattningsprocessen var uteslutande deras 

istället för en delad process tillsammans med sjuksköterskan och annan 

sjukvårdspersonal. De närstående kände en oro för att lämna sina kära ensamma 

på sjukvårdsinrättningen, eftersom de upplevde att sjukvårdspersonalen inte var 

tillgänglig för patienterna (Teno et al., 2001).   

 

”During those last days…the nurses would come in at least every 15 
minutes. They’d ask, “Is everything okay? Do you need anything?” 
We’d push the button, and they would be there.”  
(Teno et al., 2001, s. 742). 

 

De närstående uttryckte en önskan om att få prata med sjukvårdspersonalen på 

egen hand, men sjukvårdspersonalen upplevdes inte tillgänglig. De upplevde att 

de inte kunde be om information själva utan att sjukvårdspersonalen endast gav 

information till patienten (Proot et al., 2003).  

Personalens förhållningssätt  

Att visa närstående respekt och skapa en god relation är av stor betydelse. Ett 

respektfullt bemötande skapar ett förtroende i relationen. Detta är en viktig grund 

i omvårdnadsarbetet (Clayton et al., 2005).  
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Respekt och öppenhet 

Respekt anses som en viktig faktor i personalens relation med de närstående. Det 

var viktigt att de närstående informerades öppet och ärligt och att respekt visades 

för deras situation. Detta ledde till ett bekräftande samspel mellan de närstående 

och sjukvårdspersonalen (Anderhed & Ternestedt, 2000). Det är viktigt att de 

närstående känner sig bekväma med sjuksköterskorna. Humor och öppenhet 

upplevdes som en viktig attityd i omvårdnaden för att skapa en öppen vårdande 

atmosfär (Clayton et al., 2005; Miettinen et al., 2001).  

 

”every day I think about how it was thanks to the staff that I could 
deal with the situation so well, and support and care my husband, 
because the staff gave me a very good description of the whole thing 
and of what could happen.” (Andershed & Ternestedt, 2000, s.7). 

 

Brist på respekt  

Närståendes negativa upplevelser utgjordes av att patientens och deras vilja för-

summades, dålig kontinuitet samt brist på glädje och hopp i omvårdnaden. Detta 

gav en känsla av maktlöshet och osäkerhet. Sjuksköterskornas attityd försvårade 

delaktigheten för de närstående och de kände oro för att deras kära inte 

behandlades med respekt (Anderhed & Ternestedt, 2000; Miettinen et al., 2001; 

Teno et al, 2001). De närstående beskrev att information de givit nonchalerades, 

sjusköterskor tog inte de närståendes oro och bedömningar på allvar. 

Sjuksköterskorna beskrevs ge okänsliga och nedlåtande kommentarer vilket sågs 

som ett hinder i effektiv kommunikation. Detta påverkade de närståendes 

uppfattning om vården negativt (Boucher et al., 2010; Kimberlin et al., 2004; 

Norton et al., 2003). 

 

”the staff paid no attention to us and didn’t even ask us how we felt or 
nothing.” (Andershed & Ternestedt, 2001, s. 8). 

 

De närstående hade svårt att få svar på sina frågor och därmed svårt att förstå 

situationen. Sjuksköterskor verkade oinformerad eller gav olika, motstridiga eller 

motsägelsefulla besked. Sjuksköterskor upplevdes som mindre engagerade när bot 

inte längre var möjligt. Kommentarer som ” vi kan inte göra mer för henne” 

uppfattades som respektlösa och blev ett hinder i kommunikationen (Andershed 
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och Ternestedt, 2000; Boucher et al., 2010; Kirk et al., 2004; Main, 2002; Norton 

et al., 2003). 

 

Relation mellan anhörig och personal 

Närståendes tilltro till sina egna val och till sin egen förmåga att agera, påverkades 

av interaktionen och mötet med sjuksköterskorna. När de närstående hade en 

dialog med sjuksköterskor både i ord och i handling medförde det att de 

närstående lättare klarade av den svåra situationen (Bjørnerheim Hynnes, 2001; 

Main, 2002). Sjuksköterskors relation med de närstående kan hindra eller främja 

deras delaktighet i vården (Andershed och Ternestedt, 2000).  

 

Information på egna villkor 

Vikten av att ge tydlig, rak och ärlig information till de närstående har beskrivits i 

flera studier. Informationen måste anpassas till individ och situation (Royak-

Schaler et al., 2006).  

 

Informationskällor 

Sjuksköterskan sågs som den största källan till information. Att ha en ansvarig 

sjuksköterska gav de närstående en trygghet, de visste vem de skulle fråga när de 

behövde råd eller stöd (Miettinen et al., 2001; Wilkes et al., 2000). Det upplevs 

viktigt att ha en kontaktperson bland de närstående som finns tillgänglig för att 

mottaga och föra information vidare både till sjuksköterskan och övriga 

närstående (Royak-Schaler et al., 2006).  

 

Information kunde erhållas antingen från primära eller sekundära källor eller från 

både och. Till primära källor räknas sjukvårdspersonalen och de sekundära 

källorna kan vara familj, vänner, litteratur och internet. De sekundära källorna 

minskade osäkerheten och gav en känsla av kontroll (Kirk et al., 2004).  

 

Informationens betydelse 

Närstående kände att sjuksköterskorna och övriga sjukvårdspersonalen inte gav 

dem tillräckligt med information för att de ska kunna fatta beslut i viktiga frågor 
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som t.ex. val av smärtlindring och behandlingar de rekommenderade och vad som 

kunde väntas från medicinerna som ordinerats. Även i andra studier beskrevs 

bristen på information från sjukvårdspersonal till de närstående. 

Informationsbristen angående patientens tillstånd gjorde det betydligt svårare för 

de närstående när sjukvårdspersonalen t.ex. ställde frågan om att avsluta 

livsuppehållande behandling. Brist på information kunde också medföra att 

patientens död upplevdes oväntad och plötslig trots ett långt sjukdomsförlopp. 

(Andershed & Ternestedt, 2000; Kimberlin et al., 2004; Norton et al. 2003).  

 

Närstående beskrev att de hade svårt att förstå den information som 

sjuksköterskor gav dem. När de närstående endast informerades till en viss 

omfattning minskade deras förståelse för situationen (Norton et al., 2003). Det var 

inte alltid de fick information från sjuksköterskor utan fick den istället från 

patienten (Andershed & Ternestedt, 2000). De närstående beskrev sin viktiga roll 

i vården i livets slutskede. De upplevde rädsla, många kände sig osäkra och inte 

förberedda på vad de kunde förvänta sig (Teno et al., 2001).  

 

”I didn´t get any information to tell anybody anything....It was like 
they couldn´t give information, we had to ask for it” (Norton et al., 
2003 s. 551). 

 

De närstående upplevde frustration när sjuksköterskor gav viktig och känslig 

information till patienten när de inte var närvarande och kunde hjälpa till att 

stödja, klargöra och förtydliga informationen som givits (Boucher et al., 2010;  

Kimberlin et al., 2004).  

 

De närstående påpekade vikten av information från sjukvårdspersonalen (Royak-

Schaler et al., 2006). Information om prognos, behandling, förväntade 

komplikationer, instruktioner om hur de ska hjälpa patienten, mediciner och 

hjälpmedel önskades (Andershed & Ternestedt, 2000; Proot et al., 2003). 

Information om prognos är viktig för närstående och bör ges fortlöpande under 

sjukdomsförloppet. Närstående beskrev frustration över bristande information, de 

fick själva ansvara för att skaffa information. Många närstående fick kämpa för att 

involveras i vården och få information (Anderhed och Ternestedt, 2000;  Kirk et 

al., 2004; Main, 2002; Norton et al., 2003) 
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”It´s important to know what´s going on. If it´s a short time, well, let 
us know so we can make some plans and look at making the last little 
bit as good as possible” (Kirk et al., 2004, s.4). 

 

Att sjuksköterskor inkluderar de närstående i vården och beslutstagandeprocessen 

är mycket stödjande, det ger de närstående känsla av kontroll (Proot et al. 2003; 

och Teno et al. 2001; Wilkes et al., 2000).  

 

En ambivalens hos de närstående framkom i en studie av Kirk et al. (2004), när 

det gäller deras önskan om information beskrev de en känsla av att vilja veta men 

samtidigt en rädsla för vad de skulle få veta. De beskrev att de fick information 

trots att de ej bett om den (Kirk et al., 2004). Närstående vill ha en möjlighet att 

avböja information (Clayton et al., 2005). Samtidigt kan det vara svårt som 

närstående att ställa frågor när de inte vet vad de behöver veta (Main, 2002). En 

anledning till att de närstående inte ville ha information var att de ville bevara 

hoppet om ett möjligt mirakel (Kirk et al., 2004). 

 

”To have hope dashed by a rushed or insensitive health care was 
experienced extremely negatively” (Kirk et al., 2004 s. 4). 
 

Behovet av information för patienten och de närstående var liknande men gick 

isär under sjukdomsförloppet. Patienterna fokuserade på det dagliga livets frågor 

medan närstående var mer bekymrade över prognos och detaljer kring vården 

(Kirk et al., 2004).  

 

DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa kommunikationen mellan 

närstående och sjuksköterskor i den palliativa omvårdnaden.  

 

Resultatet visade att kommunikationen synes ha en stor betydelse för hur de 

närstående upplever sin situation i den palliativa vården. En bra och öppen 

kommunikation upplevs som stödjande och ger en trygghet för de närstående. Att 

kommunicera tydligt, konsekvent och ge en tillförlitlig information ger en bra 

grund för ett förtroligt samarbete mellan sjuksköterskor och de närstående. Ett 
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ämne som genomsyrar hela resultatet är närståendes behov av att känna sig 

delaktig i den palliativa vården. 

 

Att ha en öppen kommunikation, där sjuksköterskor bjuder in de närstående i 

dialogen, hjälper de närstående att få en realistisk bild av sjukdomsförloppet och 

prognosen. Behovet av öppen kommunikation är ömsesidigt. Den öppna 

kommunikationen är mycket värdefull för sjuksköterskorna, som får hjälp av de 

närstående att förstå deras och patientens situation, vilket underlättar 

sjuksköterskors strävan efter en god omvårdnad (Hudson et al, 2002; James et al, 

2007; Stoltz et al, 2006; Wallerstedt och Andershed, 2007). 

 

Författarna anser att det bör läggas ner mer arbete på att förbättra kommunika-

tionen i den palliativa vården. Sjuksköterskor ska ha förmåga att kommunicera 

med närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt, ge stöd till de när-

stående för att möjliggöra delaktighet i vården (Socialstyrelsen, 2005). 

Socialstyrelsen (2006; 2007) anser att det är av stor vikt att personalen får 

utbildning och handledning i palliativ omvårdnad. Det finns fortfarande brister i 

kunskap om vårdfrågor, etik och bemötande. Den palliativa vården är fortfarande 

lågprioriterad i sjuksköterskans grundutbildning, förbättringar krävs för att stärka 

kunskaper om palliativ vård (Socialstyrelsen, 2006; 2007). Kirk, Kirk, Kuziemsky 

och Wagar, (2010) menar att brist på kunskap om kommunikation utgör ofta ett 

stort hinder för kommunikation i den palliativa vården.  I en svensk studie, som 

beskriver sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter i den palliativa vården, 

visade resultatet att sjuksköterskor behöver mer stöd för att kunna ge en bra 

palliativ vård (Wallerstedt & Andershed, 2007). Med denna litteraturöversikt vill 

författarna göra sjuksköterskorna uppmärksamma på vanliga brister i 

kommunikationen med den palliativa patientens närstående, och hur de kan 

förhindra dem. 

 

Vidare visade resultatet att den icke-verbala kommunikationen synes ha en stor 

betydelse för hur de närstående uppfattar situationen. De närstående beskriver hur 

den icke verbala kommunikationen gav dem en känsla av att sjuksköterskor 

förstod dem och att de brydde sig om deras kära. Eide och Eide (2009, s. 236-237) 

menar att den icke-verbala kommunikationen är ett viktigt hjälpmedel för att 
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bygga upp en relation. Den berättar något om båda parterna i en dialog och deras 

relation. 

 

En annan viktig sak som framkom av resultatet är att sjuksköterskor behöver ha 

en känsla för när de närstående vill vara ifred och när de är redo för att samtala. 

Denna känsla anser vi är något som växer fram med erfarenheten i yrket. Kanske 

är det så att den palliativa vården kräver en viss erfarenhet i yrket? Iranmanesh, 

Häggström, Axelsson och Sävenstedts (2009) beskriver att sjuksköterskors 

erfarenheter utvecklas i arbetet med den palliativa vården. Vidare tar de upp att 

erfarenheten gör det lättare att använda sin intuition. Den palliativa vården ställer 

många frågor på sin spets, inte bara den om kommunikationen med närstående. 

Wallerstedt och Andershed (2007) menar att alla möten i den palliativa vården 

bidrar till fortlöpande utveckling av sjuksköterskornas kunskap. Vilket i sin tur 

ökar känslan av professionell säkerhet och ger styrka att acceptera utmaningar. 

Vårt resultat visar att det är viktigt att anpassa bemötandet för varje individ och 

vara medveten om att situationen ändras med tiden. Liknande resultat har 

Holmberg, 2006, Hudson et al., 2002 och Stoltz et al., 2006 visat på. Troligen är 

det så att även detta gynnas av erfarenhet. 

 

Resultatet visade att viktiga faktorer för de närstående synes vara tid och 

tillgänglighet. Många närstående upplevde att sjuksköterskor hade brist på tid. 

Sjuksköterskor upplevdes som upptagen och var stressad när hon kommunicerade 

med de närstående. Detta ledde till en envägskommunikation, där sjuksköterskan 

inte hade tid till eller inte reflekterade över att släppa in de närstående i dialogen. 

Tidsbrist visade sig vara ett hinder av betydelse i kommunikationen, detta styrks 

av Kirk, et al., 2010 och Eriksson och Lauri, 2000). I en studie gjord i Sverige, där 

man undersöker sjuksköterskors upplevelser i palliativ vård, beskriver flera 

sjuksköterskor att de har för lite tid för att ge en bra palliativ vård. De beskriver 

också att det är svårt att arbeta på en avdelning som har patienter i kurativt syfte 

samtidigt som man ansvarar för de palliativa patienterna. Detta gör det svårare att 

planera och prioritera sin tid (Wallerstedt & Andershed, 2007).  

 

Vidare framkom i denna litteraturöversikt att brist på tillgänglighet och kontinuitet 

ger en otrygg miljö för de närstående. De närstående känner sig ensamma i 
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beslutsprocessen, de upplever att det är deras ansvar att ta beslut angående 

patienten . Närstående känner även en oro att lämna patienten ensam i 

slutenvården, de är rädda för att patienten inte ska få en god vård. Liknande 

resultat framkom även i Millberg och Strangs (2007) studie som visar att 

kontinuiteten är en viktig aspekt i relationen, både när det gäller stöd till de 

närstående och i kommunikationen med dem.  

 
I resultatet framkom att de närstående hade en önskan om att få tala med sjuk-

sköterskan på egen hand, utan att patienten är närvarande. Enligt Hälso- och sjuk-

vårdslagen (SFS 1982:763) skall sjuksköterskor beakta tystnadsplikten då hon 

informerar närstående, det är patienten som ska ge sitt medgivande för vilken 

information som får delges och till vilka information får delges. Om 

informationen av någon anledning inte kan lämnas till patienten skall den istället 

lämnas till en närstående till patienten. Författarna menar att det är viktigt att ta 

upp frågan med patienter i ett tidigt skede och att detta dokumenteras.  

 

Resultatet visade att respekt är en viktig faktor i relationen mellan närstående och 

sjuksköterskor. De närstående beskriver vikten av att de känner att sjuksköterskor 

har förstått och respekterar deras situation. Brist på respekt gav en känsla av 

maktlöshet och osäkerhet. Millberg och Strang, (2004) beskriver att en 

emotionellt stöttande attityd är att vara positiv, respektfull, lyssnade och att det 

individuella sätts i centrum.  

 

Vi tror att kommunikationen mellan närstående och sjuksköterskor kan förbättras 

med en bättre kontinuitet. Arbetsgivaren har ett stort ansvar när det gäller att 

skapa kontinuitet i vården. Kontinuitet ger en bättre överblick över 

omvårdnadsprocessen och patienten och deras närstående. Kirk et al. (2010) 

påvisar osäkerhet hos sjuksköterskor då de inte visste vad de närstående fått för 

information av annan personal. Vårt resultat visar att de närstående föredrar att ha 

en ansvarig sjuksköterska att vända sig till när de har frågor. Detta leder till en 

ökad trygghet för de närstående och bidrar till att de vågar ställa frågor. Eriksson 

et al. (2006) menar att de närstående kan känna sig så otrygga att de inte vågar 

ställa frågor och inte vet vart de ska vända sig med sina frågor. 
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Vidare visade resultatet att informationen från sjuksköterskor synes vara 

betydelsefull för att kunna klara av situationen. En tydlig och ärlig information 

om behandling, prognos och vad de kan förvänta sig, hjälper dem att förbereda sig 

på den kommande döden. Erikson et al. (2006) beskriver att under sjukdomens 

progress upplever de närstående att de får mindre och mindre information, därför 

är det viktigt att ge fortlöpande, uppdaterad information under hela den palliativa 

processen. Vidare beskrivs att de närstående inte fått tillräckligt med information 

och att det var svårt att få svar på frågor. Detta framkommer också i vårt resultat. 

De närstående upplevde att sjuksköterskorna var oinformerade och gav 

motstridiga besked. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

sjuksköterska (2005) ska sjuksköterskan ha förmåga att informera de närstående 

med hänsyn tagen till tidpunkt och innehåll, samt förvissa sig om att de förstår 

den givna informationen. 

 
I WHO´s definition och i kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor och i andra 

beskrivningar angående palliativ omvårdnad är de närståendes delaktighet ett 

återkommande viktigt tema. Det är som sjuksköterska viktigt att få de närstående 

delaktiga till den del de själva och den sjuke önskar. Alla är olika individer och 

har olika relationer i olika familjer. Enligt WHO skall teamet omkring den sjuke 

ge högsta möjliga livskvalitet till både patienten och de närstående och ge de 

närstående stöd i sorgearbetet. De anhörigas sorgebearbetning påbörjas under 

sjukdomsförloppet och måste uppmärksammas av sjuksköterskorna som arbetar 

omkring den sjuke och dennas närstående. De närstående synes ha en mycket 

viktig roll i den palliativa omvårdnaden och behöver tas omhand under 

vårdförloppet för att orka vara delaktig i omvårdnaden. Det är viktigt att komma 

ihåg att de närstående kommer leva vidare med sina upplevelser från den 

palliativa vården. Översätts ordet kommunikation så är en betydelse ” göra någon 

annan delaktig” och det är det hela vårt resultat påvisar hur sjuksköterskor ska 

bemöta och stötta de närstående för att få dem delaktig i vården av den svårt 

sjuke. Det är viktigt att tänka på hur vissa saker uttrycks som t.ex. ” vi kan inte 

göra mer” kan upplevas mycket negativt och respektlöst av de närstående, de får 

en känsla att personalen givit upp. Att istället t.ex. säga ”vi ska göra allt vi kan för 

att vårda och lindra den tid som är kvar” kan av närstående upplevas på ett helt 
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annat sätt. De känner att sjuksköterskorna gör allt de kan för att ta hand om den 

sjuke och även dem själva.  

 

Författarna erfar att kommunikationen med de närstående i palliativ omvårdnad är 

komplicerad. Många faktorer påverkar kommunikationen och det är en utmaning 

att skapa goda relationer till de närstående. Att främja de närståendes delaktighet i 

vården av den döende är en betydelsefull uppgift för sjuksköterskan. De när-

stående har en central roll i den palliativa vården och det är därför viktigt med 

fortsatt forskning på området. Det är också viktigt att sjuksköterskorna får en bra 

grund i sin utbildning, eftersom palliativ vård finns inom flesta arbetsområden där 

sjuksköterskor är verksamma.  

 

Metoddiskussion 

Resultatet i denna litteraturöversikt baserades på 14 kvalitativa vetenskapliga 

artiklar. Då en beskrivning av de närståendes behov och upplevelser var syftet, 

valdes endast kvalitativa artiklar att ingå. Kvalitativa artiklar lämpar sig bäst för 

att studera människors upplevelser (Friberg, 2006). Vi inkluderade artiklar som 

efter kvalitetsgranskningen erhöll grad I eller grad II med en övervikt på grad I, 

vilket är en styrka (Carlsson & Eiman, 2003). 

 

Att artiklar från hela världen användes kan ses både som en styrka och som en 

svaghet. Styrka för att resultatet redovisar en liknande syn på kommunikationen 

med sjuksköterskor utifrån ett närståendeperspektiv i Sverige och i flera andra 

världsdelar. En svaghet skulle kunna vara att sjukvården inte är uppbyggd på 

samma sätt i olika världsdelar. 

 

Avgränsning till studier publicerade de senaste 10 åren kändes inte som en be-

gränsning av materialet, då sökningarna visade att studier från ett närstående-

perspektiv ökat de senare 10 åren. Litteratursökningarna gav många träffar, men 

de flesta artiklarna var ur patientens eller sjuksköterskans perspektiv. Endast 

artiklar som tog upp ett närståendeperspektiv inkluderades. Några artiklar 

behandlade flera olika perspektiv, men i dessa analyserades endast det resultat 

som handlade om närstående. Artiklar som hade ett pediatriskt perspektiv 
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exkluderades eftersom syftet var att undersöka närstående till vuxna, över 19 år. 

Artiklar med intensivvårdsperspektiv exkluderades, då det kräver 

specialistutbildning och denna studie inriktas på den allmänna sjuksköterskans 

synvinkel. De utvalda artiklarna har ett slutenvårdsperspektiv, men en del studier 

är utförda på närstående till samtliga avlidna inom ett geografiskt område under 

en viss tid och där kan patienten ha avlidit båda inom slutenvård och öppenvård. 

Andra sökord och kombinationer av sökord samt andra avgränsningar hade kunnat 

ge ett annat urval och därmed möjligen även ett annat resultat. 

 

Att artiklarna är skrivna på ett annat språk än svenska, skulle kunna vara en 

svaghet. Men vi har hela tiden diskuterat artiklarna och dess översättning till-

sammans för att minska risken för felöversättning. I de artiklar som analyserades 

benämndes personalen på olika sätt. I de artiklar där det inte uttryckligen stod 

sjuksköterskor, men där texten kunde tolkas som att det var sjuksköterskor som 

avsågs, användes benämningen sjuksköterska. 

 

Under analysprocessen användes frågeställningarna som grund. Till en början 

sökte vi efter kategorier utifrån de tre frågeställningarna, men under arbetets gång 

växte ett övergripande tema fram. Under processen analyserades alla enheter flera 

gånger för att undvika att underliggande budskap skulle falla bort. Vi har 

inspirerades av Granheim och Lundmans (2004) modell för innehållsanalys. 

Modellen var relativt enkel att använda, men det som upplevdes som en svårighet 

var att benämna kategorier och subkategorier. Eftersom båda författarna arbetar 

som sjuksköterskor och har en erfarenhet av palliativ vård fanns en risk för 

förförståelse i analysen. Vi försökte att vara objektiva och lägga vår förförståelse 

åt sidan. Arbetet med denna litteraturöversikt har givit oss större insikt och ny 

kunskap inom området. 

 

Konklusion 

Det synes vara av stor vikt att de närstående ska känna sig delaktiga i vården av 

den döende. God kommunikation mellan de närstående och sjuksköterskor i den 

palliativa vården skapar en respektfull och trygg relation. Informationen är en 

annan viktig del i den palliativa vården. Informationen måste ges fortlöpande med 
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hänsyn till individen. Sjuksköterskor i den palliativa vården måste 

uppmärksamma de närståendes individuella förutsättningar och behov. Det 

behövs mer forskning och utbildning inom området för att hjälpa sjuksköterskan 

att uppfylla dessa krav. 
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Bilaga 1. Granskningsmall kvalitativ metod. 
Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (syfte, metod, 
resultat) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven
Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
Metod     
Metodval adekvat till 
frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   
Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej 
acceptabel 

Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% < 5% 
Bortfall med betydelse för 
resultatet 

Analys 
saknas/ Ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 
Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
Resultat     
Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning 
(redovisning, kodning etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet 
(citat, kod, teori etc.) 

Ej 
acceptabel 

Låg Medel God 

Diskussion     
Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av egenkritik 
och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     
Överensstämmelse med 
resultat  
( resultatets huvudpunkter 
belyses) 

Slutsats 
saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
Total poäng (max 45p) p. p. p. p. 
    p. 
    % 
    Grad 
 
Grad I: 80% 
Grad II: 70% 
Grad III: 60% 
 
 

 
 



Bilaga 2. Artikelöversikt 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ansats Deltagare Analysmetod Huvudresultat Studie 
- kvalitet 

B. Andershed & 
B-M. Ternestedt 
2000. 
Sverige. 
 

Undersöka och 
utveckla vidare det 
teoretiska resone-
manget angående 
anhörigas engage-
mang i vården av 
döende individer 
genom att identi-
fiera anhörigas 
engagemang..  

Kvalitativ studie. 
Hermeneutisk 
ansats utvecklad 
av Gadamar.  

Närstående 
till 52 
patienter. 

Bandinspelade inter-
vjuer ungefär 6 
månader efter 
patientens död skrevs 
ner ordagrant. Analy-
serades med en 
hermeneutisk metod.  

Engagemang i ljuset karaktäriserades genom 
att de anhöriga blivit välinformerade och 
upplevt ett meningsfullt engagemang. De 
anhöriga som involverades i mörkret kände 
sig oinformerade, att de trevade omkring i 
mörkret när de försökte stötta patienten. De 
anhöriga i det ljusa beskrev att de blev be-
mötta med respekt, öppenhet, uppriktighet, 
bekräftelse och förbindelse mellan motsatsen 
upplevdes av dem som involverades i mörkret. 

I 

Bjørnerheim 
Hynne, A. 2001. 
Norge. 
 

Avsikten med stu-
dien var att få mer 
kunskap om hur 
sjukvårds-
personalen kan 
stötta de anhöriga 
till patienter som är 
döende i cancer. 

Kvalitativ 
design. 
Intervjuer. 
Grounded 
theory. 

15 anhöriga 
till patienter 
som avlidit i 
cancer. 

Semistrukturerade 
intervjuer, analy-
serade med en 
grounded theory till 
olika teman. 

Resultatet visar att möten mellan anhöriga och 
sjukvårdspersonalen är extremt viktig. En 
tvåvägskommunikation istället för en monolog 
påverkar i stor grad hur de anhöriga upplever 
stödet, och det ger dem en delaktighet i 
vården. 

 I 

Boucher, J. et 
al. 
2010. 
USA. 
 

Beskriva när-
ståendes perspektiv 
av livets slutskede, 
erfarenheter för-
knippade med 
dödsfall av en 
familjemedlem 
eller nästa vän.  

Kvalitativ 
deskriptiv 
analys.  

186 när-
stående.  

Svaren på en öppen 
fråga analyserades 
med en deskriptiv 
analys. 

Två teman framkom: kommunikation och 
familjens värdering och inställning som 
inkluderade tre subkategorier. Att ha en 
stöttande miljö för att säkra en fridfull död 
med värdighet och respekt, önskan att vara 
förberedd på döden och behandla den döende 
individens och de närståendes behov och 
önskemål. Kommunikation är en viktig 
beståndsdel i alla aspekter inom vården i livets 
slutskede.  

I 

  

 
 



 
 

Clayton, J.M., 
et. al. 
2005. 
Australien. 
 

Avsikten med 
studien var att 
utforska av vem, 
hur och när 
diskussionen om 
prognos och frågor 
vid livets slut, ska 
tas upp. 

Kvalitativ 
design. Fokus 
grupper och 
individuella 
intervjuer. 

19 palliativa 
patienter. 
24 när-
stående. 22 
sjukvårds-
personal. 

Fokus grupper och 
individuella inter-
vjuer spelades in och 
skrevs ner för att 
analyseras med en 
kvalitativ metod där 
teman framkom.  

Fyra teman framträdde: vikten av en god 
relation med sjukvårdspersonalen, att 
kontrollera att patienten/familjen förstår in-
formationen och hur detaljerad den ska vara, 
förhandla om vilka som ska var närvarande 
under samtalen, och vilka som ak ge informa-
tionen. 

I 

Herbert, R.S. et 
al.  
2009. 
USA. 
 

Bestämma vilka 
faktorer vårdgivare 
anser som viktiga 
för att förbereda sig 
för döden och den 
smärtsamma för-
lusten. Hitta en 
modell som kan 
användas i den 
kliniska verksam-
heten för att hjälpa 
anhörig och fram-
tida forskning.  

Kvalitativ studie. 
Etnografiska 
intervjuer och 
fokusgrupper. 

33 när-
stående.  
15 sjuk-
vårds-
personal.  

Komparativ metod. 
Intervjuerna med 
närstående och 
fokusgrupperna med 
sjukvårdspersonal 
skrevs ner och analy-
serades, kodades och 
sorterades i 
kategorier som 
sorterades till bredare 
teman.  

Tidigare livserfarenheter visade sig vara 
viktiga i förberedandet eller i vilken grad 
vårdarna är redo för döden och den smärt-
samma förlusten. Oberoende av livserfaren-
heter rapporterade alla vårdare medicinsk, 
praktisk, psykosocial och spirituell osäkerhet. 
Osäkerheten är multidimentionell och 
vårdarna behöver ofta mer än prognostisk 
information för att förbereda sig. 
Kommunikation är en primär mekanism som 
används för att få bukt med osäkerheten. God 
kommunikation är rak, klar, pålitlig 
information kombinerad med relations-
centrerad vård från sjukvårdspersonalen.  

I 

Kimberlin, C. et 
al.  
2004. 
USA. 
 

Att undersöka 
erfarenheter av 
cancerpatienter och 
familjevårdgivare 
av cancerpatienter 
inom kommunika-
tion med 
leverantörer om 
smärtlindring ut-
ifrån fem fråge-
ställningar.  

Kvalitativ metod 
med både fokus-
grupper och 
enskilda inter-
vjuer.  

22 cancer-
patienter.  
15 när-
stående.  

Fokusgrupper och 
intervjuer spelades in 
och skrevs ner orda-
grant. En initial lista 
med tema ut-
vecklades, baserad på 
en primär översyn av 
intervjuerna. 
Kodades och teman 
växte fram.  

7 teman framkom som föreslår förbättringar i 
kommunikationsprocessen. Dessa omfattar 
förbättra informationsutbytet, öka aktivt del-
tagande av patient och vårdare i vård-
processen, relationsskapande färdigheter, 
övervinna tidshinder, adressera rädslor inom 
smärtlindringsbehandling, främja medverkan 
av familj och vårdare i kommunikations-
processen och förbättra samordningen av 
vården mellan olika leverantörer.  

II 



Kirk, P. et al.  
2004. 
Canada och 
Australien. 

Erhålla feedback 
från patienter som 
fått palliativ vård 
och deras anhöriga 
med olika etnisk 
bakgrund om deras 
upplevelser av 
avslöjande-
processen och 
deras belåtenhet 
med information 
som delats under 
sjukdomen.  

Kvalitativ studie 
med semi-
strukturerade 
intervjuer.  

72 deltagare. 
Perth, 
Australien 
21 patienter 
och 21 när-
stående.  
Winnipeg, 
Kanada 16 
patienter och 
14 när-
stående.  

Semistrukturerade 
intervjuer som 
spelades in. Analy-
serades med en latent 
innehållsanalys. 

Alla patienter ville ha information om son 
sjukdom och ville dela den fullt ut med sina 
anhöriga. Nästan alla patienter föredrog 
prognostisk information och alla anhöriga 
respekterade deras vilja. Informationen visade 
sig vara viktig för patient- och familje-
kommunikationen. Informationsbehovet för 
patient och familj ändrades och gick isär när 
sjukdomen fortskred . 

II 

J. Main 
2002. 
England. 
 

Undersöka viktiga 
frågor kring tiden 
före och efter 
döden för patienten 
ur personalen som 
vårdar döende 
patienter och 
anhörigas inför 
sorg synvinkel.  

Kvalitativ studie. 4 när-
stående. 
18 sjuk-
vårds-
personal. 
 

Dataanalysen basera-
des på principerna för 
tematisk analys. 
Sökning av datat med 
syfte att identifiera 
gemensamma trådar 
och från intervjuerna 
teman.  

Personalen kände ofta dåligt utrustade för at 
ge stöd till de anhöriga när en patient är 
döende. Utbildning behövs för att hjälpa sjuk-
sköterskor med stöd och omsorg för anhöriga 
till döende patienter.  

II 

Miettinen, T., 
et. al. 
2001. 
Finland. 

Avsikten med 
studien var att ta 
reda på vilka 
element som var 
viktiga för att ge en 
bra kvalitet i 
palliativ vård, 
enligt patientens 
anhöriga. 

Kvalitativ 
design. Inter-
vjuer. 

9 anhöriga 
till patienter 
som avlidit. 

Intervjuer som 
spelades in och 
analyserades med en 
fenomenologisk 
metod. 

Resultatet visar på att det är viktigt både för 
patienten och dess anhörige att känna en 
trygghet och att veta att de alltid finns vård-
personal att tillgå. Öppen kommunikation var 
viktig, liksom att sjukvårdspersonalen hade en 
känsla för när patienten var öppen för att ta 
emot information. 

I 

  

 
 



S. Norton et al 
2003. 
USA. 
 

Beskriva och sam-
manfatta kommu-
nikationen med 
patienters familjer 
som upplevt kon-
flikter med 
personalen under 
beslut om livs-
uppehållande åt-
gärder. 

Kvalitativ 
design. Semi-
strukturerade 
intervjuer. 

20 familje-
medlemmar 
till 12 av-
lidna 

Innehålls analys av 
semistrukturerade 
intervjuer.  

Familjerna beskrev flera otillfredsställda 
kommunikationsbehov under ett ofta snabb 
övergång från aggressiv behandling till 
palliativ vård. Det beskrivs hur familjerna 
önskar få informationen.  

II 

IM. Proot et al 
2003. 
Nederländerna. 
 

Utforska er-
farenheter av 
familjevårdgivare 
och deras behov för 
vård i hemmet och 
vilken hälsoservice 
de fått.  

Kvalitativ 
design. 
Grounded 
theory. 

13 familj-
medlemmar. 

Inspelade intervjuer, 
analyserade med 
grounded theory. 
Intervjuerna kodades 
och en teori fram-
kom. 

Att våra en familjemedlem i hemmet kräver 
en balansgång mellan bördan av vården och 
förmågan att hantera situationen.  Familje-
medlemmarna i den här studien beskriver hur 
informationen och stödet från sjukvårds-
personalen inte var tillräckligt. 

I  

R. Royak-
Schaler et al 
2006. 
USA. 
 
 

Kommunikation 
inom vård i livets 
slutskede med 
patienter och deras 
familjer, från ett 
familjeperspektiv.  

Kvalitativ 
design. Två 
fokusgrupper.  

24 
närstående 
slutförde 
studien.  

Tematisk analys av 
inspelade 
diskussioner i  fokus-
grupper. Materialet 
kodades och delades 
in i teman. 

Deltagarna associerade informationen med 
innehåll, framställning, språk och timing i 
kommunikationen med patientens ålder, 
attityd, samtycke i medicinska beslut. Detta 
var grunden för hur informationen gavs i 
livets slutskede. 

I 

JM. Teno et al 
2000. 
USA. 
 

Att utveckla ett 
mätinstrument att 
använda i 
omvårdnaden vid 
livets slut, för att 
tydliggöra 
patientens och 
familjens olika 
perspektiv. 

Kvalitativ 
design. Fokus-
grupper. 

42 när-
stående vars 
anhöriga 
hade avlidit. 

Kvalitativ litteratur-
studie samt, fokus 
grupper, analys med 
grounded theory. 

Focus grupperna identifierade bra vård med 
bl.a. ge en bra information till de anhöriga så 
att de känner trygga i situationen, att ge de 
anhöriga känslomässigt stöd både före och 
efter deras anhörigas död. 

II 

  

 
 



 
 

L. Wilkes, K. 
White & L. 
O´Riordan 
2000. 
Australien. 
 

Utforska det vilket 
stöd familje-
vårdgivarna som 
vårdar en anhörig 
behöver. 

Kvalitativ 
design. Semi-
strukturerade 
intervjuer. 

19 familje-
medlemmar 
10 sjuk-
sköterskor i 
palliativ 
vård. 

Semi-strukturerade 
intervjuer, materialet 
analyserades med 
hjälp av ett program 
(Etnograph V4.0) till 
koder och kategorier.. 

Resultaten visar att information var ett av de 
viktigaste stöden för familjerna. 
Informationen måste anpassas för den 
individuella familjens behov och för de olika 
stadierna i den palliativa vården. Det fanns en 
brist på information inom flera områden. 

I 
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