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Abstrakt 
 

Bakgrund: palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att lindra lidande och 

främja livskvalité för patienter med progressiva obotliga sjukdomar eller skador. Detta kan 

uppnås genom att följa Socialstyrelsens fyra hörnstenar som är samarbete, kommunikation 

och relation, symtomlindring och stöd till närstående. Vid okontrollerade svåra symtom i 

livet slutskede kan palliativ sedering (PS) tilltas. Syftet: syftet med denna litteraturöversikt 

var att belysa närståendes upplevelser av palliativ sedering. Metod: litteraturöversikt. 

Artiklarna söktes i databaserna PsycINFO, PubMed och Cinahl. Efter innehållsgranskning 

och kvalitetsgranskning var det totalt 9 artiklar som inkluderades i resultatet. Resultat: 

följande område framkom under analys: Information och kommunikation, beslut om PS, 

patienternas välbefinnande och närståendes känslor. Närstående var generellt sett positiva 

till behandling med PS. Dock fanns det några närstående som uttryckte oro angående 

patienternas välbefinnande under PS. God information och kommunikation mellan 

närstående och sjukvårdpersonalen samt god symtomlindring hade en positiv inverkan på 

närståendes upplevelser. Diskussion: brister i information och kommunikation kan leda till 

känslor av besvikelse samt ångest och isolering hos närstående. Sjuksköterskan ska bemöta, 

informera, undervisa och kommunicera med närstående med respekt, empati och lyhördhet. 

Närstående ska underrättas om de negativa effekter som kan uppstå under PS. Slutsats: 

tillräcklig, adekvat, tydlig och strukturerad information innan och under PS har stor 

inverkan av närståendes upplevelse av PS. Det minskar oron hos närstående men ger också 

närstående möjligheten att förbereda sig inför patientens bortgång. 

 

 

 

Nyckelord: familj, närstående, palliativ sedering, upplevelser. 
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Introduktion 

 

Tack vare det moderna levnadssättet och den effektiva vården lever människor längre. Hög 

ålder är relaterat till funktionshinder, vilket medför ett ökat vårdbehov.  Med ett ökat 

vårdbehov måste sjukvårdssystemet anpassas för att möta dessa nya krav hos befolkningen 

(Jakobsson, Johnsson, Persson & Gaston-Johansson, 2006).  

 

Palliativ vård har utvecklats i olika riktningar i olika länder beroende på behovet och 

efterfrågan. Under de senaste decennierna har de akuta dödsfallen minskat signifikant och 

ersatts med dödsfall orsakade av kroniska sjukdomar. Detta har i sin tur lett till ett ökat 

behov av palliativ vård (Seale, 2000). Enligt Statens offentliga utredningar (SOU) brukar det 

finnas olika definitioner när det gäller begreppen ”att dö”, ”döden som en händelse” och 

”död som ett tillstånd”. Begreppet “att dö” beskrivs som en process som kan, beroende på 

patientens sjukdomstillstånd, variera mellan dagar eller timmar, vilket gör det svårt att 

avgöra när denna process har börjat. Sjukdomens förlopp spelar en viktig roll i hur man ser 

på patientens döende. Cancerpatienter kan exempelvis vara döende när sjukvården inte kan 

bota patienten och då inleds en optimal behandling i symtomlindrande syfte. Vid sjukdomar 

som demens samt hjärt- och lungsjukdomar kan det vara svårt ibland att skilja mellan en 

tidig och sen brytpunkt (SOU 2001:6). Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering 

(SBU) har det växt fram en tendens i Sverige att allt fler patienter med kroniska eller obotliga 

sjukdomar som befinner sig i livets sista skede önskar sig att dö i olika miljöer. Till följd av 

detta tillkommer också svårigheter och möjligheter för patienter, deras närstående och för 

sjukvården och det har haft en stor påverkan på den svenska palliativa vården (SBU, 1999). 

Bakgrund 

Palliativ vård 

 

Enligt World Health Organization (WHO) bygger palliativ vård på ett förhållningssätt som 

syftar till att lindra lidande och främja livskvalité för patienter med progressiva, obotliga 
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sjukdomar eller skador. Detta sker genom att tidigt beakta och förebygga, analysera och 

behandla fysiska, sociala, psykiska och existentiella symtom som kan uppstå hos patienter i 

livets slutskede samt förse patientens närstående med organiserat stöd. Palliativ vård baseras 

på en helhetssyn av människan genom att stödja den drabbade individen till att leva ett 

värdigt liv oberoende av ålder, diagnos men även att finna välbefinnande i livets slutskede 

(WHO, 2015; Socialstyrelsen, 2013). Palliativ vård ska förhindra och lindra lidande men 

också ge möjlighet till bästa livskvalité för patienter och närstående oavsett sjukdomsförlopp 

(Fragala, 2015). Det finns två olika faser som innefattar den palliativa vården, en tidig och en 

sen fas. Den första fasen inleds när patienten har fått en diagnos gällande en obotlig sjukdom 

och därmed inleds livsuppehållande behandling. I den sena fasen, som också kallas för livets 

slutskede avslutas all livsuppehållande behandling, då det inte längre går att förlänga livet 

samt att döden förväntas inträffa inom närmaste tid (Fridegren, 2015). Enligt Qvarnström 

(1993) är döendet en av livets faser då patienten är beroende av andra medmänniskor för att 

upprätthålla sitt värde även vid livets slutskede. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2013) beskrivs palliativ vård som en process. En process kräver en 

processbeskrivning, och fungerar i detta sammanhang som stöd till sjukvårdspersonalen och 

patienter i olika unika situationer. Socialstyrelsen poängterar att det är viktigt att både hälso- 

och sjukvården samt socialtjänsten har en gemensam syn på processen för att säkerställa god 

palliativ vård. Denna gemensamma syn skapar förutsättningar för gott samarbete. 

Socialstyrelsen (2006; 2013) har tagit fram fyra hörnstenar som styr den palliativa vården. De 

fyra hörnstenarna är samarbete, kommunikation och relation, symtomlindring och stöd till 

närstående. 

 

Samarbete berör vikten av gott samarbete i ett mångprofessionellt arbetslag som arbetar runt 

patienten för att kunna förse den sjuka individen med god palliativ vård utifrån dennes 

behov (Socialstyrelsen, 2006). För att möjliggöra och garantera att patienten får god och säker 

helhetsvård är relationen och kommunikationen inom arbetslaget och mellan patienten och 

arbetslaget av stor vikt. En välfungerande vårdkedja har förutsättningar att förse patienten 

med god och säker vård oavsett om den bedrivs kommunalt eller i landstigets regi 

(Socialstyrelsen, 2013). God kommunikation är den viktigaste komponenten för kvaliteten på 
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vården som ges till patientens närstående (Fridh, 2014). Symtomlindring innebär att med 

hjälp av kunskap lindra patientens smärta och svåra symtom av fysisk, existentiell, psykisk 

och social karaktär med hänsyn till personens integritet och autonomi (Socialstyrelsen, 2006). 

Enligt Bruinsma, Rietjens, Seymour, Anquinet och van der Heide (2012) leder dålig 

symtomlindring hos den döende patienten till otillfredsställelse hos närstående. 

 

Stöd till närstående 

 

Stöd till närstående betonas i den palliativa vården eftersom vården i livets slutskede bygger 

på insatser från patientens närstående. Det är viktigt att vården formas i samråd med 

närstående, att de informeras då deras medverkande är av betydelse och att deras önskemål 

respekteras i den utsträckning det är möjligt (Socialstyrelsen, 2013). Enligt Socialstyrelsens 

termbank (2015) är närstående den som den enskilde anser sig ha nära relation till. Jakobsson 

et al. (2006) säger att inom medicin och omvårdnad har närstående inte bara definierats som 

någon familjemedlem eller någon som har blodsband till patienten, utan också som ett litet 

antal vänner eller grannar. Enligt Teno, Casey, Welch och Edgman-Levitan (2001) ska 

sjukvårdspersonalen uppmärksamma de behov och värde hos de som vårdar och älskar den 

döende. Närstående kan vara delaktiga i beslutsfattande under den palliativa vården. 

Beslutprocessen innehåller olika komponenter: värdering av medicinsk fakta, redovisning av 

olika behandlingsalternativ och medicinska beslut. Om patienten inte kan samverka ska den 

ansvariga läkaren besluta om vad som är bäst för patienten och detta sker i samråd med 

patientens närstående (Regionala Cancercentrum i Samverkan, 2012). 

 

Palliativ sedering 

 

Palliativ sedering (PS) innebär tillförsel av lugnande och ångestdämpande läkemedel i sådan 

dos som sänker patientens medvetande och lindrar patientens svåra symtom. PS sker i första 

hand utifrån patientens önskemål och tillstånd, och används om det inte går att lindra 

patientens svåra symtom med andra metoder (Socialstyrelsens termbank, 2015; Lawson, 

2011). Det finns två typer av PS som kan användas till att lindra patientens outhärdliga 

symtom och dessa är intermittent eller kontinuerlig (Lawson, 2011). 
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Intermittent och kontinuerlig PS används när patienter i livets slutskede har plågsamma 

symtom såsom dyspné, smärta, delirium och andra fysiska och psykiska symtom. Dessa 

symtom kan lindras med hjälp av PS i samband med patientens samtycke. Intermittent PS 

innebär att patienten sederas men att patientens medvetande tillfälligt höjs. Det kan ske 

exempelvis när läkaren behöver föra en dialog med patienten för att få fram patientens 

önskemål om fortsatt behandling. Kontinuerlig PS innebär oavbruten tillförsel av sedativa 

läkemedel för att hålla patienten i djup sedering eller koma tills döden inträffar 

(Inghelbrecht, Bilsen, Mortier & Deliens, 2011). 

 

Kontinuerlig sedering används om patientens svåra symtom bedöms vara bestående 

samtidigt som överlevnadstid förväntas vara kort (Svenska läkaresällskapet, 2010). Specifika 

sedativa läkemedel ska sättas i bruk i sådana fall då patientens sjukdom är irreversibel och 

avancerad men även när patienten inte förväntas leva mera än två veckor (Alonso- Babarro, 

Varela- Cerdeira, Torres- Vigil, Rodrigues - Barrientos & Bruera, 2010). Enligt Bruinsma et al. 

(2012) ska PS inte komma i bruk med intention att påskynda patientens död. Det bör även 

tas kontakt med ett speciellt palliativt team för rådgivning innan PS inleds på patienten. När 

det gäller sedativa läkemedel bör benzodiapiner vara förstahandspreparat i patientens 

sederingsprocess. 

 

Sjuksköterskans roll 

 

Enligt Socialstyrelsen (2013) behöver närstående få stöd av hälso- och sjukvårdspersonalen, 

som är en av de fyra hörnstenarna för god palliativ vård. Hälso- och sjukvårdpersonalen ska 

förebygga närståendes ohälsa och stärka deras förmåga att hantera svårigheter under 

palliativ vård och efter dödsfall. Stödet kan exempelvis bestå av stödjande samtal eller ett 

erbjudande till närstående att delta i den palliativa vården.  

Palliativ vård måste ske i samverkan med patienten. Det har förekommit att patienten inte 

haft möjlighet att uttrycka sin vilja av olika orsaker, exempelvis på grund av demens. När 

patienten inte kan delta i beslutsfattandet, kan sjukvårdspersonal utgå från dennes tidigare 
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önskemål eller fråga närstående (ibid.) Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2008) ska den 

legitimerade sjuksköterskan kunna genomföra svåra samtal med patienter och deras 

närstående samt ge undervisning och stöd till dem. Sjuksköterskan ska kunna arbeta med 

patienter, närstående och team utifrån en helhetssyn samt respektera autonomi och integritet 

hos patienter och närstående. Sjuksköterskan ska tillsammans med vårdteam förebygga, 

behandla och lindra symtom hos patienten i palliativ fas. 

 

Känsla av sammanhang (KASAM) 

 

Enligt Antonovsky (1987/2005, s.42-43) består KASAM av tre centrala komponenter: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Närstående som upplever alla 

komponenterna upplever hälsa i större utsträckning än andra. Människor med hög 

begriplighet kan hantera, ordna och förklara oförutsägbara och även icke önskvärda 

händelser som till exempel död och krig i sin framtid. Hög begriplighet håller individen i 

högre utsträckning frisk (ibid., s.44). Hanterbarhet innebär att människan kan hantera svåra 

olyckliga saker i livet utan att känna sig som ett offer.  Samtidigt ska individen ha resurser 

som hjälper till att hantera situationen och gå vidare i livet. Dessa resurser kan kontrolleras 

av andra som uppfattas som pålitliga såsom partner, läkare, vänner eller Gud.  Resurser kan 

stå även under individens kontroll (ibid., s.45). 

Meningsfullhet innebär att människan försöker hitta en positiv mening även i olyckliga 

sammanhang. Individen ska inte undvika att ställas inför utmaningar, utan ska försöka hitta 

en mening i detta och göra sitt bästa för att komma igenom det med värdighet (ibid., s.46). 

 

I livets slutskede kan den döende patienten och närstående få en upplevelse av hälsa och 

välbefinnande. Detta kan uppnås genom god symtomlindring samt patientens och 

närståendes delaktighet i vården. Det är viktigt för patienten att behålla värdighet och 

självkänsla, ha autonomi och kontroll, och finnas i ett socialt sammanhang. Genom det kan 

patienter finna känslan av sammanhang och göra situationen begriplig och hanterbar 

(Regionala Cancercentrum i Samverkan, 2012). 
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Problemformulering 

 

Palliativ vård är sjukvård som används i syfte att lindra patientens lidande i livets slutskede. 

Hälso- och sjukvård ändras hela tiden genom utveckling då det upptäcks nya, mer effektiva 

och kostnadseffektiva behandlingar och metoder. År 2001 skedde en ändring i den svenska 

palliativa vården (SOU 2001:6).  Sedan 2001 har palliativ vård tagit nytta av begreppet 

palliativ sedering (PS) som än idag saknar en internationell definition. Att det saknas en 

tydlig definition av begreppet PS kan försvåra jämförbarhet mellan bruket av sedering i 

studier och den kliniska verksamheten. I praktiken kan det innebära att människornas 

inställningar och uppfattningar av PS påverkas och detta kan bidra till en delad syn på 

metoden. Det kan också finnas många andra faktorer som kan påverka hur människor 

överlag ser och upplever bruket av sedering inom den palliativa vården. Meningen med PS 

är att lindra patientens lidande och med detta uppfylls den etiska principen att göra gott 

(Svenska läkaresällskapet, 2010). Liksom alla andra medicinska behandlingar kan det 

tillkomma oönskade effekter av medicinen som givetvis påverkar patienten men också dess 

närstående. Kunskap om närståendes upplevelser av PS kan bidra till utveckling av den 

palliativa vården och förtydliga närståendes roller samt resultera i ett bättre 

omhändertagande av patienters närstående.  

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa närståendes upplevelser av palliativ 

sedering. 

Metod 

Design 

 

Vid en litteraturöversikt studeras befintlig vetenskaplig forskning, vad som har studerats, 

vilka metoder eller teoretiska utgångspunkter som använts för att nämna några aspekter. 

Syftet med detta är att skapa en översikt över kunskapsläget inom ett visst 

omvårdnadsrelaterat område eller ett problem inom sjuksköterskans kompetensområde 
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(Friberg, 2012, s.133).  En systematisk litteraturöversikt baseras på data från primärkällor. 

Primärkällor innebär att artiklarna är skrivna av den som har genomfört forskning själv 

(Axelsson, 2012,s. 203). 

Den föreliggande översikten baserades på systematiskt val av texter, vetenskapliga artiklar. 

Det valda materialet kvalitetsgranskades och analyserades som resulterade i en beskrivande 

allmän litteraturöversikt av det valda forskningsproblemet. Både kvantitativa och kvalitativa 

artiklar användes i litteraturöversikten (Friberg, 2012, s.134). Detta var inte bara på grund av 

att vissa områden var sparsamt utforskade, utan för att kunna studera problemet ur olika 

perspektiv, vilket gav en bättre möjlighet att förstå verkligheten (Axelsson, 2012, s. 204). 

Inklusions- och exklusionskriterier 

 

Inklusionskriterier i denna litteraturöversikt var att artiklarna skulle vara relevanta till syftet, 

det vill säga handla om närståendes upplevelser av PS. Artiklarna skulle också vara skrivna 

på engelska eller svenska då det endast är de två språk som behärskas av både författarna. 

Studier som syftade till att redogöra för sjuksköterskans eller någon annan sjuksvårdsaktörs 

upplevelser av PS exkluderades. Studier som hade barn som patienter exkluderades också. 

Tidigare litteraturstudier och översikter ingick inte i resultatet, eftersom de betraktades som 

sekundärkälla (Axelsson, 2012, s.210). Däremot användes de i bakgrunden och diskussionen. 

Det valda problemområdet som togs upp i denna uppsats var sparsamt utforskat och därför 

fanns det inte någon tidsmässig begränsning för att inte gå miste om relevant information. 

Litteratursökning  

 

En inledande litteratursökning gjordes som grund för problemformulering och syfte. Det är 

ett krav för en litteraturöversikt att det måste finnas publicerat forskningsmaterial inom det 

valda problemområdet (Friberg, 2012, s. 135). Det hade visat sig från början att det finns 

tillräcklig många artiklar för att kunna göra en litteraturöversikt. Litteratursökningen 

genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Artiklarna söktes med hjälp av 

MESH - termer i PubMed, Headings i Cinahl och Thesaurus i PsycINFO. Även en 

fritextsökning i PsycINFO genomfördes, eftersom det var för få träffar vid sökning med hjälp 
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av Thesaurus i PsycINFO. Detta gav ett antal artiklar som var relevanta till syftet. Vid urval 

visade det sig dock att många av artiklarna som var irrelevanta för vårt syfte. Artiklar som 

syftade till att belysa enbart sjukvårdspersonalens upplevelser av PS exkluderades. 

Sökningarna redovisas i Tabell 1. 

 

 

Tabell 1- Llitteratursökning  

* antal valda efter läst titel; **antal valda efter läst abstrakt; ***antal valda efter läst artikel 

****antal valda efter kvalitetsgranskning 

 

 

 

 

Databas/ 

Datum 

Sökuttryck Avgränsningar Antal träffar Valda Inkluder

ade 

Författare 

Chinahl 

2015-09-06 

( (MH "Family") OR (MH 

"Extended Family") OR (MH 

"Professional-Family Relations") 

OR (MH "Family Relations") OR 

(MH "Family Attitudes") OR (MH 

"Patient-Family Relations") ) AND 

( (MH "Palliative Care") OR (MH 

"Hospice and Palliative Nursing") 

OR (MH "Terminal Care") OR 

(MH "Hospice Care") ) AND ( 

(MH "Sedation") OR (MH 

"Conscious Sedation") ) 

Peer reviewed, 

English 

33 12* 

5** 

5*** 

4**** 

4 Vayne- Bossert, 

(2013), Bruinsma 

(2013),  

Morita (2004, a), 

Brajtman (2003) 

PubMed 

2015-09-06 

(((("Palliative Care"[Mesh] OR 

"Hospice and Palliative Care 

Nursing"[Mesh]) OR "Terminal 

Care"[Mesh]) OR "Hospice 

Care"[Mesh]) AND ("Deep 

Sedation"[Mesh] OR "Conscious 

Sedation"[Mesh])) AND 

("Family"[Mesh] OR "Professional-

Family Relations"[Mesh]) 

English, 

Swedish 

25 11* 

4** 

4*** 

4**** 

2 Bruinsma (2014);  

Morita (2004, b). (2 

dubletter: Bruinsma 

(2013), Brajtman 

(2003) 

PsycINFO 

2015-09-23 

SU.EXACT("Palliative Care") 

AND SU.EXACT("Terminally Ill 

Patients") AND 

(SU.EXACT("Family") OR 

SU.EXACT("Extended Family")) 

AND SU.EXACT("Sedatives") 

Peer reviewed 2 1* 

1**** 

 

1 Mercadante (2009) 

PsycINFO 

2015-09-23 

(palliative sedation) AND family 

AND experience 

Peer reviewed, 

English 

22 11* 

5** 

5*** 

5**** 

 

2 van Dooren, (2009); 

Raus (2014). 3 

dubletter: (Vayne- 

Bossert (2013); 

Bruinsma (2013); 

Mercadante (2009) 
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Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

 

Val av vetenskapliga artiklar och annan litteratur baserades på problemformuleringen och 

syftet i denna uppsats. Under litteratursökningsfasen genomfördes det också en granskning, 

då artiklarnas kvalité skulle bedömas. Först valdes artiklar vars titel verkade vara relevant 

för syftet, sedan lästes abstrakten i dessa artiklar. Det resulterade i att vissa artiklar 

exkluderades och vissa behölls för analys. Artiklarna lästes sedan noggrant för att abstrakten 

var relevanta och slutligen granskades artiklarna med granskningsmallar. 

Alla artiklar som användes i resultatet genomgick en noggrann granskning med hjälp av 

bedömningsmallar för studier med kvalitativ eller kvantitativ metod (Carlsson & Eiman, 

2003; se bilaga 1 & 2). Dessa mallar reviderades för att passa vårt syfte. Efter granskningen 

var det endast vetenskapliga artiklar med kvalitétsgrad 1 och 2 som inkluderades i denna 

litteraturöversikts resultat. Kvalitétsgrad 1 och 2 innebär att artiklarna hade hög alternativ 

medel vetenskaplig kvalitet. Vid urvalet av artiklar till litteraturöversikten lades det vikt vid 

artiklarnas vetenskaplighet, pålitlighet, trovärdighet, etiken och resultatet. Innehållet skulle 

besvara eller beröra syftet i litteraturöversikten. I en av artiklarna, som ingår i resultat, 

belystes både närståendes och sjukvårdspersonalens upplevelser av PS. Det är endast 

närståendes upplevelser som togs upp och beskrevs från denna studie. 

Analys 

 

Analys i en litteraturöversikt innebär ett strukturerat arbetssätt. Ett selektivt urval av studier, 

som kan påverka resultat, ska undvikas. Ett kritiskt förhållningssätt i urvalet av studierna, 

vid läsningen av studierna och i själva skrivprocessen ska tillämpas (Friberg, 2012, ss. 134-

135). 

Artiklarna lästes flera gånger för att förstå innehåll och sammanhang. Varje artikel som 

valdes efter noggrann granskning sammanfattades först på några sidor så att all relevant 

information hade uppfattas och dokumenterats korrekt (Friberg, 2012, s. 140-141). Därefter 

analyserades artiklarna genom att söka skillnader och likheter i artiklarna för att på så sätt 

underlätta kategorisering i resultatet. Det skedde en konstant jämförelse av 
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originalartiklarna och artiklarnas sammanställning för att säkerställa att relevant information 

inte missats. Detta var även för att minimera tolkningsfel. Syfte, metod, urval och studiernas 

huvudresultat sammanställdes i en tabell för att få en överblick över artiklarnas 

resultat(bilaga 1).  Att utgå från viktiga områden som finns i resultatet var ett sätt att skapa 

en meningsfull struktur. Genom att använda teman (områden) som underrubriker och 

sammanföra data under respektive underrubrik skapades det en grundstruktur för resultatet 

(Axelsson, 2012, s.212).  

Författarna i denna litteraturöversikt valde att använda termen närstående i hela arbetet för 

att minimera förvirringsrisk hos läsarna, då vissa artiklar använde sig av olika termer 

(anhöriga, släktingar, familjemedlemmar) i sina resultat. Författarna valde att inte precisera 

vilken typ av PS som användes i artiklarna utan valde att använda PS som ett 

huvudbegrepp, det var för att få en övergripande bild av PS i sin helhet. 

Etiska överväganden 

 

Under granskningen av artiklarna kontrollerades det att deltagarna fick nödvändig skriftlig 

och muntlig information samt att de lämnade sitt samtycke. Det var viktigt att 

forskningsstudierna var godkända av en etisk kommitté eller genomgått ett noggrant etiskt 

övervägande av artiklarnas författare och litteraturöversiktens författare. Enligt Polit & Beck 

(2012) visar artiklar med etiska övervägande att studien genomförts med respekt för 

deltagarnas integritet (Polit & Beck, 2012, s.169-170). 

När artiklarna granskades närmare upptäcktes det att en av artiklarna (van Doreen et al., 

2009) inte hade något etiskt godkännande eftersom författarna inte hade ansökt om det. 

Däremot hade forskarna till denna artikel motiverat sitt beslut med att det var endast 

journalanteckningar som användes i studien och författarna kom aldrig i kontakt med 

närstående. Författarna till litteraturöversikten ansåg att forskarna hade genomfört ett etiskt 

övervägande och valde därmed att inkludera denna artikel i resultatet. 
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Resultat 

I resultatet till denna litteraturöversikt har 9 vetenskapliga artiklar använts, 4 kvantitativa 

och 5 kvalitativa. Efter analys av artiklarnas resultat framkom dessa områden: Information 

och kommunikation, Beslut om PS, Patienternas välbefinnande och närståendes känslor. 

Information och kommunikation 

 

Enligt Vayne- Bossert och Zulian (2013) hade majoriteten av närstående fått information om 

PS vid patienternas inläggning på hospice. En närstående fick information om PS några 

dagar innan PS påbörjades och en annan närstående några timmar innan.  Utifrån 

närståendes berättelser var patienterna också informerade om PS förutom vid enstaka fall, 

såsom när de hade delirium, och inte kunde kommunicera. Nästan alla närstående upplevde 

att informationen om PS var tillräcklig och adekvat, förutom en som hade fått för detaljerad 

information och en som inte mindes. 

I en studie av Morita et al. (2004, a) fick de flesta närstående tydlig information om PS från 

läkare, en liten del av sjuksköterskor och en fjärdedel från båda. Största delen av närstående 

var informerade om målet med PS, möjligheten att kommunicera med patienterna under PS, 

eventuella symptom under PS och prognoser om vilka konsekvenser som skulle tillkomma 

om inte PS hade påbörjats. Majoriteten av närstående ansåg att informationen var tillräcklig, 

men en del tyckte att informationsfrekvensen var otillräcklig. 

De flesta närstående i en studie av Bruinsma et al. (2013) upplevde någon gång att de inte 

hade fått tillräcklig information. De var missnöjda på grund av otillräcklig information om: 

PS i allmänhet, läkemedel som användes, tidig start av PS, patientens välbefinnande under 

PS, förväntad varaktighet av PS, tidpunkt för dödsfall, eventuella symptom eller reaktioner 

hos patienten under behandling med sedativa läkemedel. 

Närstående uttryckte behov av information om patienternas symtom, behandling, 

döendeprocess och tidpunkt när patienterna förväntas att dö (Brajtman, 2003; Morita et al., 

2004,b). Enligt Morita et al. (2004,b) fanns det dock några närstående som inte ville ha 

information om förväntad tidpunkt för dödens inträde, då intresset endast var att veta om 

patienterna var tillräckligt smärtlindrade. Dessutom hade närstående velat veta om alla 
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andra medicinska åtgärder var vidtagna innan PS, eftersom PS skulle varit den sista 

åtgärden om inget annat fungerade. Många närstående hade önskat att kommunicera med 

patienterna före PS påbörjades för att förmedla några viktiga ord. Det var därför viktigt för 

närstående att veta när PS skulle administreras. Bajtman (2003) visade att närstående som 

försågs med relevant information, kände sig mindre förvirrade och ångestfyllda. När 

närstående underrättades om patienternas tillstånd, möjliga orsaker till patienternas symtom 

och behandlingsplanen, skapade närstående tillit till personalen och engagerade sig mer i 

patienternas omvårdnad. Närstående upplevde frustration och besvikelse när de inte fick 

relevant eller nödvändig information. 

Närstående var generellt sett nöjda med sjukvårdspersonalen och vården (Bruinsma et al., 

2013; Bruinsma et al., 2014; Vayne- Bossert & Zulian, 2013). De flesta närstående tyckte att 

samarbetet mellan vårdteam och närstående var gott (Mercandante et al., 2009). Nästan alla 

närstående upplevde att läkare besökte patienterna under PS lika ofta som innan PS och att 

patienterna fick minst lika bra eller bättre uppmärksamhet och omvårdnad från 

sjuksköterskor efter PS, som innan PS (Vayne- Bossert & Zulian, 2013). Majoriteten av 

närstående angav att patienterna fick PS av den läkare eller de sjuksköterskor som haft hand 

om patienterna tidigare (Morita et al., 2004,a). 

I en studie av Mercandante et al. (2009) var några närstående missnöjda med samarbetet med 

vårdpersonalen. Även enligt Morita et al. (2004, a) tyckte några närstående att 

sjukvårdspersonalen inte var tillräckligt empatiska och förstående. Även Bruinsma et al. 

(2013) visade att närstående ibland fick motstridig information från olika sjukvårdsaktörer, 

vilket gjorde dem osäkra och missnöjda. “They weren’t a team. They were all working 

individually and sometimes against each other. It just made you so uncertain about everything” 

(s.352).  Några närstående upplevde även att de ibland nonchalerades av läkare. 

Beslut om PS 

 

Enligt Bruinsma et al. (2013) hade ett ställningstagande om att starta PS antigen initierats av 

patienterna, av närstående eller av läkare. Ibland var det patienterna som specifikt bad om 

PS. I sådana fall hade patienterna och deras närstående tidigare haft diskussioner om PS med 

läkaren. Det var läkaren som tog det slutliga beslutet om att påbörja PS med närståendes 
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samtycke (Bruinsma et al., 2013). Även Morita et al. (2004, a) skrev i sin studie att ungefär 

hälften av alla patienter hade uttryckt en tydlig önskan om att få PS. I en studie av 

Mercandante et al.(2009) var det dock bara några få patienter som bad om PS själva. 

Vid några tillfällen föreslog närstående PS åt patienterna. Även då fattade läkaren det 

slutliga beslutet om att starta PS, vilket uppfattades som positivt av närstående (Bruinsma et 

al., 2013).  Ibland kom förslag om PS direkt från närstående eller både från vårdteam och 

närstående. Samtliga patienter hade en utsedd närstående som skulle delta i beslutsfattande 

om PS. En tredjedel av närstående uppgav att patienterna tidigare hade uttryckt önskemål 

om att bli sövda i livets slutskede för att slippa lidande (Mercadante et al., 2009). van Dooren 

et al. (2009) visade i sin studie att det förekom diskussioner med närstående om indikationer, 

mål och förväntat förlopp av PS innan PS påbörjades. Patienterna deltog i diskussionerna i 

två tredjedelar av fallen. I de resterande fallen led patienterna av svåra symtom som 

begränsade deras engagemang. Vid sådana händelser fördes diskussionerna endast med 

närstående. Enligt Vayne-Bossert & Zulian (2013) kände majoriteten av närstående ansvar 

för att fatta beslut om PS men det fanns också några som hade en motsatt känsla. 

Enligt Bruinsma et al. (2013) var symtom som smärta, delirium, respiratoriska problem, 

rastlöshet, förvirring, illamående, trötthet och ångest avgörande faktorer till att påbörja PS. 

De berörda närstående antog att patientens lidande var den största anledningen till att inleda 

PS. Det kom fram i deras beskrivning av ordet lidande att det inte bara gällde patientens 

lidande men också närståendes lidande. Enligt Morita et al. (2004, a) upplevde ungefär en 

tredjedel av alla närstående att det var påfrestande och tungt att ta beslut om PS. 

Majoriteten av närstående hävdade att det var läkaren som föreslog användningen av PS. I 

de flesta fall fördes det diskussioner mellan läkaren och närstående kring patienternas behov 

av symptomlindring innan läkaren föreslog att använda PS. Några närstående hävdade dock 

att läkaren beslutade om PS utan att involvera dem i beslutsprocessen.  Det var ofta oklart 

för dessa närstående varför PS påbörjades (Bruinsma et al., 2013). Även enligt Mercandante 

et al. (2009) var det läkaren som föreslog PS i fler än hälften av alla fall. 

Diskussioner om alternativ palliativ behandling som skulle vara lämplig om patienternas 

tillstånd försämrades fördes i lika stor utsträckning mellan närstående och patienter (79 %) 
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som mellan närstående och sjukvårdspersonalen (75 %). Tidsintervallen mellan första 

diskussionen om PS och initiering av PS varierade mellan dagar, veckor och ibland månader 

(Morita et al., 2004, a). 

De flesta närstående tyckte att PS påbörjades vid rätt tidpunkt (Vayne- Bossert & Zulian, 

2013). Även enligt Morita et al. (2004, a) upplevde majoriteten av närstående att PS startades 

vid rätt tillfälle. Dock tyckte vissa att PS påbörjades antingen för tidigt eller för sent. Beslutet 

att starta PS ansågs som lämpligt av nästan alla närstående (Mercadante et al., 2009). Ibland 

uppstod det konflikter på grund av skilda åsikter om PS, antingen mellan närstående, 

närstående och patienten eller mellan närstående och sjukvårdspersonalen (Morita et al., 

2004,a). 

Patienternas välbefinnande och närståendes känslor 

 

Enligt van Dooren et al. (2009) upplevde 18 % av närstående besvärande känslor under PS 

förlopp. Dessa belastande känslor orsakades av sömnbrist men även av att behöva se sin 

familjemedlem eller släkting dö. Morita et al. (2004,b) visade också att närstående upplevde 

skuld, hjälplöshet, fysisk och psykisk i samband med att patienterna sederats. Även 

Bruinsma et al. (2014) visade att många närstående hade oro kring sitt eget välbefinnande. 

Vayne- Bossert och Zulian (2013) visade hur närstående med hjälp av VAS skalan skattade 

sina egna upplevda svårigheter i samband med PS. Svårighetsgraden varierade mycket 

eftersom alla hade individuella emotionella erfarenheter och svårigheter att uttrycka sina 

känslor. Medelvärdet var 5, 6 (av 10). 

De flesta närstående var positiva till behandling med PS (Bruinsma et al., 2013; Bruinsma et 

al., 2014; Mercandante et al., 2009; Morita et al., 2004,a ). De tyckte att PS var den bästa 

lösningen för patienternas symtomlindring (Bruinsma et al., 2013). Även i studien av Vayne- 

Bossert och Zulian (2013) tyckte nio av totalt tio närstående att PS var nödvändigt för att 

lindra patienternas lidande. Med hjälp av VAS skalan fick närstående bedöma patienternas 

grad av lidande både före och efter PS. Det framkom att PS hade en god effekt på patienterna 

enligt resultaten från skattningen. Även Morita et al. (2004,a) visade att de flesta närstående 

upplevde att patienterna var oroliga och ångestfulla innan PS, vilket avsevärt förbättrades 
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efter PS. Enligt närstående var det en kraftig minskning på hur ofta symtomen uppkom hos 

patienterna efter PS. 

I en studie som undersökte närståendes upplevelse av PS i tre olika länder (Belgien, 

Nederländerna och Storbritannien) framkom det att många närstående tyckte att PS bidrog 

till att patienten hade en god död, och döden beskrevs som “vacker, fridfull, underbar och 

värdefull”. Närstående beskrev PS som ett effektivt sätt att lindra patientens symtom, 

avkopplande för patienterna men också ett sätt att låta patienterna dö i fred och med 

värdighet (Bruinsma et al., 2014). 

Några närstående kände också att PS bidrog till att patienterna fick en god död, eftersom att 

patienterna kunde få sina önskemål uppfyllda (Bruinsma et al., 2014). “Because of the 

palliative sedation (…) we knew: look, she still got what she wanted at the very end” 

(Bruinsma et al., 2014, s. 3247). 

Närstående uppskattade även möjligheten att ha kunnat uppfylla patienternas önskemål om 

vart den skulle dö eftersom det var förutbestämt, tack vare PS (Bruinsma et al., 2013). “Well, 

then she expressed the wish to die here at home. And that is what I did...I helped. (...) A 

hospice would have been easier for me of course. But that is not the point, it’s what she 

wanted” (Bruinsma et al., 2013, s.353) 

Enligt Bruinsma et al. (2014) visade många närstående oro kring patienternas välbefinnande. 

Flera närstående kände att patienterna inte “somnade” lika fort som de hade förväntat sig 

och beskrev patienter som “vaknade” under PS. Andra närstående var oroliga att 

patienterna inte var tillräckligt nedsövda eller att medvetslösheten var djupare än vad som 

hade behövts. 

Raus et al. (2014) visar några närstående upplevde att det var hemskt att se att deras 

släktingar (patienterna) lida av svåra plågsamma symptom, trots att de hade fått PS. Även i 

studien av Morita et al. (2004, b) hade några närstående bevittnat tillfällen då PS var 

otillräckligt och till följd av detta hade patienterna vaknat, varit oroliga, förvirrade och 

verbalt aggressiva. Detta var en bedrövlig upplevelse för närstående. Det uppstod oro till 

exempel när patienterna hade andnöd eller grimaserade. Detta skapade en ängslighet hos en 

Kommenterad [DK1]: Det här förstår jag inte riktigt. 
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del närstående eftersom de uppfattade symtomen som ett tecken på lidande trots att 

patienterna var sederade. 

van Dooren et al.(2009) visade också att en tredjedel av närstående uttryckte oro kring 

eventuellt lidande hos patienterna även under PS. I sådana fall löstes dessa angelägenheter 

genom en tydlig beskrivning av karaktäristiska symtom som eventuellt kunde uppstå i 

samband med PS eller genom läkemedelsjustering vid symtom som rastlöshet. Bruinsma et 

al.(2013) visar i sin studie att några närstående fick en negativ upplevelse av användning av 

PS som ibland hade med symtom att göra eller reaktioner hos patienter under sedering. 

Dessa närstående var för det mesta oroliga över patienternas välbefinnande.  Även i en 

studie av Mercandante et al. (2009) var en dotter till en sederad patient orolig och ville öka 

sederings intensitet, men hon underrättades att hennes far inte led av sina symtom. Morita et 

al. (2004, a) visade också att några närstående kände sig oförberedda inför fysiska 

förändringar i patientens tillstånd. 

Funderingar om andra alternativa metoder som skulle vara lämpligare istället för PS var 

också en källa till oro hos några närstående.  De tyckte att det skulle varit lämpligt med en 

tidigare start av PS eller att dödshjälp hade varit ett bättre alternativ. En närstående från 

Storbritannien tyckte att PS hade kunnat vara djupare och en annan från Nederländerna 

undrade över syftet med PS och om den gynnade patienterna eller närstående. Plötsliga 

händelser såsom när patienterna återfick medvetandet upplevdes som oroande och störande 

i processen att ta farväl. En ytterligare stressande faktor var tiden mellan att ha tagit farväl 

och väntan på att patienterna skulle dö (Bruinsma et al., 2014). 

Enligt Brajtman (2003) hade närstående en stark önskan om att kunna kommunicera med 

sina döende släktingar, speciellt när döden var nära. De var medvetna om patienternas 

lidande, och ville ha patienterna symtomfria med hjälp av PS, men upplevde samtidigt ilska 

och frustration över att inte kunna kommunicera med dem. Detta resulterade ibland i 

ambivalenta känslor. En närstående hade exempelvis vägrat PS, för att kunna fortsätta 

kommunicera med patienten. Några närstående var osäkra på om det var PS eller patientens 

snabba fysiska försämring som hade orsakat kommunikationssvårigheter. Enligt Morita et al. 

(2004,a) var hälften av alla närstående besvikna eftersom de inte kunde kommunicera med 

patienterna under PS. 15 % av närstående tyckte att det var värdelöst att ha patienterna Kommenterad [DK2]: ”värdelöst” 
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sederade eftersom de inte kunde integrera med patienterna och därmed fann de ingen 

mening att vara med dem. Enligt Bruinsma et al. (2013) var det dock inga närstående som 

tyckte att avsaknad av kommunikation med patienterna under PS var negativ. 

Tack vare PS hade närstående möjlighet att förberedda sig till en viss del inför förlusten av 

en nära person eftersom de var medvetna om att döden var nära (Bruinsma et al., 2013; 

Bruinsma et al., 2014). Enligt Bruinsma et al. (2014, a) var möjligheten att ta farväl mycket 

uppskattad av både närstående i Belgien och i Nederländerna.  De var medvetna om att 

döden var oundviklig och hade därmed påbörjat förbereda sig för att ta farväl. Att ta farväl 

var oftast en planerad händelse antingen före PS eller under PS innan patienten förlorade 

medvetandet i Belgien och Nederländerna. I motsats till Belgien och Nederländerna var 

tillfällen som patienterna återfick sitt medvetande välkommande och mycket uppskattade av 

vissa närstående i Storbritannien. 

I en studie från Nederländerna kände en tredjedel av närstående oro angående syftet med PS 

efter att det hade påbörjats. Närstående hänvisade då till tidigare önskan om dödshjälp och 

var frustrerade över att dödshjälp inte kunde genomföras längre. Å andra sidan var några 

närstående oroliga att PS liknade dödshjälp med avseende att framkalla död. I samtliga fall 

kunde de närstående lugnas genom upprepad information (van Dooren et al., 

2009).  Ungefär en tredjedel av alla närstående upplevde att PS kunde ha förkortat 

patienternas liv. Dessa närstående tyckte att det skulle ha funnits andra metoder för att 

lindra patienternas symptom än med PS (Morita et al., 2004, a). Även i en studie av Brajtman 

(2003) upplevde några närstående att PS påskyndade patienternas död. De tyckte att 

sjukvårdpersonalen var för generösa med mängden av läkemedel som användes under PS, 

då patienterna ändå redan var nära döden. Detta kunde också ha påskyndat döden. Enligt 

Bruinsma et al. (2014) uttryckte några närstående också en oro om att PS hade förkortat 

patientens liv. Denna typ av oro berörde främst de närstående från Storbritannien. Även 

Vayne- Bossert och Zulian (2013) visade att det var en liten del närstående som tyckte att PS 

kunde ha förkortat patientens liv. Däremot enligt Bruinsma et al. (2013) tyckte närstående att 

påskyndandet av patienternas död inte var en negativ effekt av PS.    

Ju längre varaktighet av PS desto större börda kände närstående. När patienterna sövdes 

runt 46 timmar, upplevde flera närstående belastande känslor jämfört med när patienter 
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sövdes en kortare tid (van Dooren, 2009). I en studie av Bruinsma et al. (2013) varierade PS 

varaktighet från fem timmar till en vecka. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa närståendes upplevelser av PS. På grund av ett 

litet antal begränsades inte sökningarna tidsmässigt då få studier hade publicerats. Det var 

endast artiklar med grad 1 och 2 som inkluderades i resultatet. Grad 1 och 2 betyder att 

artiklarna hade hög alternativ med vetenskapligkvalitet. Detta styrker resultatets 

trovärdighet. Att vissa studier genomfördes i flera länder gav möjlighet till jämförelse och en 

bättre bild över problemområdet. Några av artiklarna var skrivna av samma forskare och det 

förstärker resultatet då det tyder på att forskarna är kunniga inom området (Polit & Beck, 

2012, 122-123).   

 

Resultatet byggdes på 9 artiklar, varav 5 kvalitativa och 4 kvantitativa. Eftersom 4 av 

artiklarna var kvantitativa försökte författarna till litteraturöversikten att beskriva utfallen 

med ord med mål att få med så få siffror som möjligt men med samma innebörd. Alla 

artiklar som inkluderats i resultatet är primärkällor. Detta stärker trovärdigheten i arbetet 

och tyder även på att ingen annan tolkat artiklarna resultat (Axelsson, 2012,s. 210). Att 

resultat innehåller ett litet antal artiklar kan anses som svaghet i detta arbete. Dock är det 

valda ämnesområde generellt sett sparsamt utforskat. 

 

Artiklar i vårt resultat genomfördes i olika länder: Nederländerna, Japan, Storbritannien, 

Italien, Belgien, Kanada och Schweiz. Detta anses som styrka i arbetet eftersom det gav 

möjlighet till en bättre överblick över problemområdet i olika länder. Att många studier var 

genomförda i Europa gör att det möjligen går att generalisera och 

överföra litteraturöversiktens resultat även i den svenska palliativa vården. Det är betydligt 

vanligare att använda PS i länder såsom Storbritannien, Schweiz och Nederländerna jämfört 

med Sverige, vilket måste beaktas vid överföring av studiernas resultat. Ingen av studierna 
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Kommenterad [DK4]: ”styrker” 
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var genomförd i Sverige, vilket försvårar överförbarheten av studiernas resultat till svensk 

klinisk verksamhet och anses därmed som en svaghet i denna litteraturöversikt. 

 

Eftersom engelska är ett modersmål för en av författarna till denna litteraturöversikt, 

underlättade det översättningen av artiklarna och minimerade risken för feltolkning av 

texter, vilket kan anses som en styrka. 

Resultatdiskussion 

Vårt resultat belyser vikten av information till närstående i samband med PS, men också 

närståendes upplevelser av den försedda informationen av sjukvårdspersonalen. Många 

närstående i denna litteraturöversikt var överlag nöjda med PS. Dock fanns det några delar 

som närstående inte var tillfredsställda med av olika anledningar. 

Vissa närstående var missnöjda med den information som de hade fått. Hermsen och ten 

Have (2005) säger att information ska vara detaljerad och tydlig då informationen i sig är en 

förutsättning för närstående och patienterna att fatta ett självständigt beslut om en viss 

behandling. Information inom palliativ vård är viktig då både patienternas och närståendes 

autonoma önskemål är mycket viktiga i beslutsfattande. Andershed (2006) visar att brister i 

information och dålig kommunikation kan leda till känslor av besvikelse, ångest och 

isolering. Vårt resultat visar också att sådana känslor har förekommit hos närstående som 

inte hade blivit informerade om kommunikationen med patienterna under PS. Heyland et al. 

(2003) visar sambandet med tillfredställelse och information. Det framkom att närstående 

som uppgav sig vara nöjda med vården oftast hade uppgett att de försågs med god 

information under vårdtiden. Även Andershed (2006) säger att det är viktigt att förse 

närstående med regelbunden information och att kontroll av närståendes förståelse av 

informationen kan vara ett bra redskap för att främja tillfredsställelse med PS. Författarna till 

litteraturöversikten anser att ge information till både patienterna och närstående är en av 

sjuksköterskans viktigaste roller inom sjukvården. Socialstyrelsen (2005) säger att en 

legitimerad sjuksköterska ska kunna bemöta, informera, undervisa och kommunicera med 

patienterna och närstående med respekt, lyhördhet och empati.  



20 
 

Många av närståendes negativa upplevelser som framkom i resultatet orsakades för det 

mesta av bristfällig information, dålig informationsfrekvens och dålig kommunikation 

genom motstridig information till närstående. Till exempel närståendes oro för patienternas 

välbefinnande under PS eller oro för om patienterna led under PS. Cherny och Radbruch 

(2009) menar att sjukvårdspersonalen regelbundet ska informera och uppdatera närstående 

om patienternas tillstånd, förväntade förändringar och grad av lidande. Det ska även 

anmälas när döden närmar sig samt eventuella förväntningar inför döendeprocessen. 

Författarna till litteraturöversikten anser att det kan tyckas vara självklart att ha god 

information och kommunikation med närstående eftersom det är ett sätt att få närstående att 

engagera sig i patienternas omvårdnad. Det är även ett sätt att ta reda på de olika behoven 

hos de närstående.    

Vårt resultat visar att en del närstående upplevde att det var påfrestande och tungt att ta 

beslut om PS. Enligt Verkerk, van Wijlick, Legemaate och de Graeff (2007) kräver beslutet om 

PS en undersökning av patientens situation. Relevant information behöver inhämtas från 

patienten, närstående och vårdgivare. Detta utförs i syftet att genomföra en adekvat 

bedömning av patientens tillstånd. Kontinuitet av lagarbete, god samordning och utbyte av 

information och kommunikation mellan de olika vårdgivarna är viktiga. Brist på någon av 

dessa komponenter kan leda till bristande bedömning, informationsavvikelse och 

oroligheter. En överenskommelse mellan alla inblandade är avgörande, speciellt när vården 

ges hemma. Dessa diskussioner ska genomföras för att underlätta beslutet, men det är den 

ansvariga läkaren som fattar det slutliga beslutet om PS. Författarna till litteraturöversikten 

anser att det är viktigt att informera närstående att de inte behöver fatta sådana beslut på 

egen hand eftersom det ansvaret ligger hos läkaren. Det ska däremot poängteras att 

närståendes åsikter är värdefulla och kommer att beaktas av den ansvariga läkaren. De ska 

även underrättas att deras åsikter underlättar för läkaren att fatta det rätta beslutet om PS. 

Det anses även att tidigare diskussioner med patienter om PS under vårdtiden kan vara ett 

sätt att undvika att närstående känner sig ansvariga för beslutet. 

Några närstående upplevde dålig symtomkontroll i samband med PS. De hade varit med om 

att patienterna hade vaknat, varit verbalt aggressiva, förvirrade eller oroliga. Denna ovisshet 

om varför patienterna betedde sig på detta vis skapade en oro hos närstående för att 



21 
 

patienterna led även under PS. Nunn (2014) säger att sjukvårdspersonal och särskilt den som 

förskriver läkemedel(läkare) bör ha en förståelse för situationen och förväntningarna. 

Läkaren ska tala om vad det är för läkemedel som används, vad det är till för och hur ofta 

läkemedlet kommer att administreras. Läkaren ska även belysa läkemedlets möjliga 

bieffekter men även tillvägagångsättet om symtomen kvarstår. Quill och Brody (1995) säger 

att det kan uppstå sällsynta fall där sjukvården inte lyckas behandla patientens symtom trots 

utmärkt palliativ vård. Sådana fall hanteras med förståelse och ska erkännas utan att förneka 

uppkomsten eller förenkla problemet. 

Att några närstående i vårt resultat uttryckte oro för att PS eventuellt förkortat patienterna 

liv anser författarna till litteraturöversikten vara begripligt till en viss del. Rietjens et al. 

(2008) säger att om patientens livslängd förväntas vara kort då har PS ingen eller endast en 

begränsad effekt som skulle kunna förkorta patientens liv. Den effekten som eventuellt 

skulle kunna förkorta livet anses vara för liten för att motsvara dödshjälp. Rietjens, Voorhes, 

van der Heide och Drickamer (2014) visade att amerikanska läkare ansåg att PS kunde 

förkorta patientens liv men att det inte var det primära syftet med PS. Även Broeckaert 

(2009) visade i sin studie att PS kan förkorta liv om det inte utförts på rätt sätt.   Författarna 

till litteraturöversikten anser inte att PS har en livsförkortande effekt, därför att PS inleds på 

patienterna i ett sent palliativt skede då patienten har mycket kort tid kvar att leva. Enligt 

författarna till litteraturöversikten kan orsaken till den oron hos närstående bero på det 

faktum att döden oftast inträffar kort efter PS påbörjas.  

Den teoretiska ansats som valdes för denna litteraturöversikt var Antonovskys teori 

“KASAM”. Denna teori består av tre centrala komponenter som kan kopplas ihop med 

litteraturöversiktens resultat. Vårt resultat belyser att orsaken till närståendes negativa 

upplevelser berodde mestadels på avsaknad av information om situationen. Detta kan 

kopplas till Antonovksy (1987/2005, s.44) som menar att genom att göra en situation 

begriplig kan människan hantera, ordna, förklara och hantera oförutsägbara och oönskade 

händelser som krig eller döden. Fler studier har visat att begriplighet hos närstående om den 

aktuella situationen gör att de kan hantera händelserna på ett bättre sätt. Denna komponent 

kan endast uppfyllas genom tydlig och strukturerad information från sjukvårdspersonalen 

till närstående. Vissa närstående upplevde att det var påfrestande och tungt att fatta beslut 
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om PS. Antonovksy (1987/2005, s.45) menar att oavsett de kraven som ställs på människan 

och de olyckliga händelser som kan inträffa i livet är det viktig att inte se sig själv som ett 

offer. Individen ska samtidigt ha resurser som hjälper till att hantera motgångarna. 

Sjukvårdpersonalen har som uppgift att stödja närstående i sådana svåra situationer och 

anses därför vara en resurs för närstående. Därför kan det tyckas att sjukvårdspersonalen 

inte uppfyllt de kraven och kvalitet på vården som garanteras både patienterna och dess 

närstående.  Med den sista komponenten menar (ibid., s.46) att individen ska finna 

meningsfullhet genom att hitta en positiv mening även i olyckliga sammanhang.  Denna 

komponent kan uppfyllas genom att sjukvårdspersonal lyckas genomföra god 

symtomlindring men också genom att involvera närstående i patientens vård. Det kan bidra 

till att närstående känner att de har gjort gott för patienten och därmed inte bär skuld för 

beslutet om PS eftersom patienten fick en god död.    

Slutsats 

 

Närstående var överlag positiva till behandlingen med PS men det fanns även en del 

upplevda brister och missnöje med PS. Närstående hade ett behov av tillräcklig och god 

information om PS, information om patientens välbefinnande, eventuella symtom under PS 

och durationen mellan PS start och tidpunkt för dödsfall.  Möjligheten att engagera sig i 

beslutsfattande uppskattades men eftersom detta ibland upplevdes som tungt och 

påfrestande var det betydelsefullt att närstående inte kände ett ensamt ansvar för beslutet. 

Det fanns även ett behov av att kommunicera med patienterna under PS samt ett behov av 

möjligheten att ta farväl innan PS påbörjades.  För fortsatt forskning vore det intressant att 

undersöka vad som orsakar dessa brister inom palliativ vård trots de fyra hörnstenarna som 

redan finns. Det vore även av intresse att utforska om PS har en livsförkortande effekt med 

hänsyn till ovissheten hos närstående kring detta. Att ämnet är sparsamt utforskat och att 

ingen av studierna var genomförd i Sverige är också en grund till vidare forskning för att 

öka kunskaper inom området.
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Bilaga 1 

Författare  

Land  

Årtal 

Studiens syfte Design, 

Ansats. 

Intervention 

Deltagare 

(bortfall) 

Analys- 

metod 

Huvuvdresultat 

8i förhållande till 

syfte) 

Studiens 

kvalité 

Brajtman, S. 

Canada, 

2003 

 

Belysa vilken 

påverkan har 

terminal rastlöshet 

och dess 

behandling på 

närstående 

Kvalitativ, 

fenomenologisk 

med kvalitativa 

intervjuer 

6 närstående. 

 2 fokus 

grupper: 

närstående och 

sjukvårdsperson

al. 

Innehållsanaly

s. 

Observatör 

var med under 

intervjuerna 

och val av 

deltagare, och 

under analys. 

Närstående hade ilska 

och frustration vid 

kommunikationsbrist 

med patienter under PS; 

samt önskade att patient 

skulle sluta lida. 

Närstående upplevde 

informationsbrist. 

Grad 1 

 

Bruinsma, SM., 

Rietjens, JA. & 

van der Heide, 

A.  

Nederländerna 

2013 

Undersöka 

närståendes 

upplevelser av PS 

och få mer insikt 

om faktorer, som 

påverkar som 

deras bedömning 

av PS. 

Kvalitativ. 

Fokusgrupper och 

semistrukturerade 

individuella 

intervjuer. 

14 närstående Konstant 

jämförande 

metod 

De flesta närstående var 

nöjda med PS. Några 

närstående var 

missnöjda med hur de 

fick information om PS. 

Kommunikationsavsakn

ad och sannolikhet att 

PS skulle påskynda 

döden ansågs inte vara 

negativa. 

Grad 1 

 

Bruinsma, SM., 

Brown, J., van 

der Heide,  A., 

Deliens, L., 

Anquinet, L., 

Payne, SA., 

...Rietjens, JA. 

Belgien, 

Nederländerna,  

Storbritannien 

2014 

Undersöka 

närståendes 

upplevelser av PS 

under palliative 

vård av 

cancerpatienter. 

Undersöka 

skillnader i 

närståendes 

upplevelser i  

Belgien, 

Nederländerna,  

Storbritannien. 

Kvalitativ. 

Semistrukturerade 

djupintervjuer 

38 närstående. 

 

Kvalitativ 

analys. 

Materialet från 

Belgien och 

Nederländern

a översattes 

till engelska 

av 

professionella 

översättare. 

Många närstående 

upplevde oro om sin 

egen och patientens 

välbefinnande, och att 

PS hade förkortat 

patientens liv. Det fanns 

några skillnader i 

närståendes upplevelser 

i dem tre länderna. 

Grad 1 

 

Mercadante, S., 

Intravaia, G., 

Villari, P., 

Ferrera, P., 

David, F., & 

Casuccio, A.  

Italien 

2009 

Bedöma behovet 

och effekten av PS i 

livets slutskede och 

närståendes 

synpunkter om PS.  

 

prospektiv 

kohortstudie. 

Konsekutivt urval 

av deltagare. 

Kvantitativ med 

kvantitativa 

intervjuer.  

 

42 patienter. 

Antal 

närstående - 

inte presenterat. 

 

Kvantitativ 

frekvensanaly

s. 

Envägs 

variansanalys 

I de flesta fall 

vårdpersonal  föreslog 

PS. Närstående var 

nöjda med PS och trode 

att patient inte lidit av 

svåra symtom efter PS. 

Grad 2 

Morita, T., 

Ikenaga, M., 

Adachi, I., 

Narabayashi, I., 

Kizawa, Y., 

Honke Y., 

...Uchitomi, Y.  

Japan 

2004, a 

Belysa närståendes 

upplevelser under 

palliative sedering, 

inkl. nöjdhetens 

och missnöjes nivå 

och faktorer som 

leder till det 

Tvärsnittsstudie, 

kvantitativ, med  

kvantitava 

frågeformulär 

185 (67) 

närstående. 

Univariat 

analys, 

Mann- 

Whitney U- 

test, 

Chi square 

test. 

P value var 

0,001 

De flesta patienter lidit 

av svåra symtom innan 

PS; mer är hälften av 

patienter önskade PS; de 

flesta närstående fick 

tydlig info om PS och 

var nöjda med PS. En 

del var oroliga under PS. 

Grad 1  

Morita, T., 

Ikenaga, M., 

Adachi, I., 

Narabayashi, I., 

Kizawa, Y., 

Honke, Y.,... 

Uchitomi, Y.  

Japan; 2004, b 

Samla närståendes 

beskrivningar om 

deras upplevelser 

av PS 

Kvalitativ. 

Kvalitativa 

frågeformulär, 

skickades hem till 

närstående. 

Kompletterande 

analys av de fria 

kommentarer, som 

185 

(67)närstående. 

 

Innehållsanaly

s av 48 

upplevelser, 

som beskrevs 

av 

närstående.2 

observatörer 

kategoriserade 

Närstående upplevde 

skuld, hjäplöshet och 

utmattning under PS. De 

var oroliga att patienter 

lider av svåra symtom 

även under PS. De 

önskade mer 

information om PS. 

Grad 2 



   

närstående 

lämnade. 

dessa 

upplevelser. 

Raus, K.,  Brown, 

J., Seale, C., 

Rietjens, J. AC., 

Janssens, R., 

Bruinsma, S., 

...Sterckx, S.  

Belgien, 

Nederländerna, 

Storbritannien 

2014 

Hur PS påverkar 

läkare, 

sjuksköterskor och 

närstående 

känslomässigt. 

Kvalitativ. 

UNBIASED studie, 

i 3 länder: 

Storbritannien, 

Nederländerna, 

Belgien. Kvalitativa 

intervjuer 

32 (2) närståene Kvalitativ 

analys,- 

konstant 

jämförande 

metod. 

Materialet från 

Belgien och 

Nederländern

a översattes 

till engelska. 

Närstående hade neg 

känslor när pat plågades 

av svåra symtom under 

PS. Några närstående 

upplevde att de inte var 

delaktiga i beslut om PS. 

Grad 1 

 

Vayne- Bossert, 

P. & Zulian, G. 

B.  

Schweiz 

2013 

Belysa närståendes 

upplevelser av PS 

Kvantitativ. 

Retrospektiv 

pilotstudie. 

Kvantitativa 

anonyma 

frågeformulär. 

Likertskala 

 

10 (7) 

närstående. 

 

Beskrivande 

analys. Ingen 

jämförelse 

mellan 

grupper. 

De flesta närstående var 

nöjda med info om PS, 

och upplevde att PS 

påbörjades i rätt tid. 

Patienters svåra symtom 

minskade signifikant 

efter PS. 

 

Grad 1 

van Dooren, S., 

van Velum, HT., 

van Zuylen, L., 

Rietjens, JA., 

Passchier, J., van 

der Rijt, CC. 

Nederländerna 

2009 

 

Utforska och 

utvärdera 

närståendes 

bekymmer i 

samband med PS 

Kvantitativ. 

Retrospektiv studie. 

Analys av 

anteckningar från 

patienternas journal 

Närstående till 

45 patienter. 

3-4 närstående 

per patient. 

 

Beskrivande  

Analys. 

Mer än hälften av 

närstående upplevde 

bekymmer i samband 

med PS. Det var 

relaterad till syfte med 

PS, patientens eller 

närståendes 

välbefinnande. 

Grad 2  
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