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Sammanfattning 

Palliativ vård syftar till att se patienten och dess närstående som en helhet där målet är 
att bidra till välbefinnande och värdighet i livets slut. För att underlätta de närståendes 
situation spelar vårdpersonalen en stor roll. Syftet var att beskriva närståendes 
upplevelser av den palliativa vården. Metoden som användes var litteraturstudie som 
grundades på tolv vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att närstående är i stort 
behov olika stödjande insatser från vårdpersonalen. Tre teman framkom i resultatet; 
Närståendes upplevelser av information och kommunikation, Närståendes upplevelser 
av stöd samt Närståendes upplevelser av delaktighet. Fortsatt forskning behövs för att 
ytterligare belysa närståendes upplevelser av palliativ vård, då stor del av befintlig 
forskning främst inriktar sig på patienten eller sjuksköterskans upplevelser.   
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Abstract 

Palliative care aims to ensure patients and carers as a whole, where the goal is to 
contribute to the welfare and dignity in end of life. In order to facilitate the families’ 
situation caregivers plays a big role. The aim was to describe the families’ 
experiences of palliative care. The method used was literature study which was based 
on twelve scientific articles. The results showed that relatives are in great need of 
supportive action from the nursing staff. Three themes emerged in the results: 
Families’ experiences of information and communication, Families’ perceptions of 
support and Families’ experiences of involvement. Further research is needed to 
elucidate families’ perceptions of palliative care, where much of the existing research 
mainly focuses on the patient or the nurse’s experiences. 
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Inledning 
I Sverige dör majoriteten av befolkningen när de är över 80 år och ca 80 % av de som 
dör har varit i behov av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). De flesta palliativa, 
äldre personerna får ett bra sista levnadsår genom god symtomlindring 
(Socialstyrelsen, 2006).  Många friska personer har en önskan om att få somna in i sitt 
hem, men det är inte alltid personen vill det när de väl vårdas den sista tiden inför 
döden. I många fall finns inte de möjligheter i hemmet som behövs för att klara av 
den palliativa vården, vilket då utgör hinder för personens önskningar. Personen ska 
dock i den mån det går, själv få bestämma när och om det är dags att påbörja palliativ 
vård (ibid). En del patienter vill vara på sjukhus eftersom det känns tryggt medan en 
annan del är beroende av att vara på sjukhus då de ständigt drabbas av nya symtom 
(ibid). 
 
Den palliativa vården syftar till att se personen som en helhet (Socialstyrelsen, 2013). 
Målet är att få personen att uppleva välbefinnande och att känna värdighet, oberoende 
av hur gammal denne är eller vilken sjukdom som hen lider av (ibid). Att vara 
närstående till en person som får palliativ vård betyder att både ha kontroll över sin 
egen sorg, samt hjälpa den döende med dennes sorg (Andershed & Ternestedt, 2001). 
Detta kan bidra till att denna period i närståendes liv blir mycket påfrestande, inte 
minst i de fall närstående har annat förutom sorgen att lägga fokus på, exempelvis 
arbete. Andra orsaker till att denna tid blir mycket påfrestande kan vara att det är den 
första gången närstående kommer i kontakt med döden. Vårdpersonalen kan dock 
finnas som resurs även till närstående, då de genom att ge stöd kan underlätta för 
närstående att i sin tur kunna ge stöd till patienten. Detta är också ett av de mål som 
finns inom den palliativa vården, att vårdpersonal ska ha förmåga att ge bästa 
tänkbara stöd både till patient och närstående (ibid).  

Bakgrund 
Palliativ vård 
Fram till 1987 benämndes vård i livets slutskede som terminal vård, både nationellt 
och internationellt (Beck-Friis & Strang, 2012). Numera har terminal ersatts med 
ordet palliativ. Ordet härstammar från latinets pallium vilket betyder mantel. Manteln 
står för en symbolik i form av lindrande åtgärder vilket också den medicinska termen 
syftar till. Ett exempel kan vara att lindra de symptom som en viss sjukdom medför, 
utan att påverka sjukdomens förlopp (ibid.). Enligt World Health Organisation 
(WHO) innebär palliativ vård en strävan efter att till största möjliga mån öka både 
patientens och närståendes livskvalité, då patienten lider av en sjukdom som leder till 
döden (WHO, 2015). Detta innebär exempelvis att patienten ges tillräcklig 
smärtlindring samt att både patient och närstående får stöd både ur ett andligt och 
psykosocialt perspektiv (Dunne & Sullivan, 2000). 
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Palliativ vård utgår från fyra olika hörnstenar för att uppnå god vård (Socialstyrelsen, 
2013), dessa hörnstenar har sin utgångspunkt i slutbetänkandet från Kommittén om 
vård i livets slutskede (SOU 2001:6). Den första hörnstenen är symtomlindring, vilket 
inkluderar att besvärande symtom samt smärta lindras. Detta innebär också en 
helhetssyn på patienten och tar hänsyn till människan bakom sjukdomen genom att 
bevara dess integritet och autonomi. Samarbete är den andra hörnstenen. En 
förutsättning för att kunna bedriva god palliativ vård är att det finns ett samarbete 
mellan de olika professionerna där alla ska kunna ingå i vårdteamet kring patienten 
eller kunna bli konsulterade, allt efter patientens behov. Den tredje hörnstenen är 
kommunikation och relation. För att skapa en välfungerande vårdkedja kring 
patienten är relationerna mellan patient, närstående och vårdpersonal en viktig del. 
Kommunikation mellan parterna stärker förutsättningarna för att bedriva en god 
palliativ vård. Stöd är den fjärde hörnstenen. Vårdpersonalen ska förutom att ge stöd 
till närstående, göra dessa delaktiga i vården. Det är av stor vikt för närstående att de 
känner sig lyssnade på och att deras närvaro är betydelsefull för både patienten och de 
själva (Socialstyrelsen, 2013: SOU 2001:6).  
 
Under bemötande, information och undervisning i Kompetensbeskrivning för 
legitimerad sjuksköterska tas olika förmågor upp som en sjuksköterska bör ha 
(Socialstyrelsen, 2005). Att på ett respektfullt sätt kommunicera med patienter och 
dess närstående samt vara lyhörd och empatiskt i dialogen med dessa är av stor vikt 
(Doyle, Copeland, Bush, Stein & Thompson, 2011). Sjuksköterskor ska kunna ge stöd 
och vägledning till närstående för att möjliggöra deras delaktighet i vården, genom att 
ge information och undervisning till närstående optimeras möjligheterna för detta 
(Socialstyrelsen, 2005). En viktig del i informationsgivandet från sjuksköterskor är att 
de förvissar sig om att mottagaren av information förstår den fullt ut. Sjuksköterskor 
ska också kunna uppmärksamma när behov av information finns trots att patienten 
eller den närstående inte själva uttrycker informationsbehov. I rollen som 
sjuksköterska krävs förmåga att visa omsorg och respekt, inte bara för patienten utan 
även för de närstående. Det är sjuksköterskors roll att ta tillvara på närståendes 
erfarenheter, kunskaper och önskemål och föra deras talan vid behov (ibid). 

Kommunikation och stöd till närstående 
Ordet kommunikation kommer från latinets communis, vilket betyder ömsesidigt 
utbyte. Det innebär att information, känslor och tankar överförs mellan två eller flera 
människor (Holmberg, 2006). Kommunikation är ett viktigt verktyg i den palliativa 
vården. Att kommunikationen fungerar mellan de olika parterna, såväl närstående 
som patient och personal, kan vara avgörande för hur dessa uppfattar patientens sista 
tid i livet (Socialstyrelsen, 2004). Eide och Eide (2009) beskriver kommunikation som 
ett hjälpmedel till att etablera goda relationer människor emellan. Den viktigaste 
relationen en vårdgivare har är den till patienten och dennes närstående. 
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Sjuksköterskor med goda kommunikationsfärdigheter har en större chans att förstå 
närstående och kunna tolka deras behov för att på så sätt kunna ge bra stöd och hjälp 
(ibid). 
 
Eide och Eide (2009) menar att kommunikation kan ske på olika sätt, verbalt och 
icke-verbalt. Icke-verbal kommunikation beskrivs som en grundläggande, 
professionell färdighet hos vårdgivaren. Detta är ett viktigt hjälpmedel för att bygga 
upp och stimulera till bra relationer. Den viktigaste funktionen med icke-verbal 
kommunikation är att möta närstående på ett bekräftande och uppmuntrande sätt. 
Detta öppnar upp möjligheterna för närstående att våga öppna sig och dela med sig av 
sina tankar och känslor. Genom icke-verbal kommunikation kan vårdgivaren 
signalera att de finns där för närstående, för att hjälpa och lyssna (ibid). Exempel på 
icke-verbal kommunikation kan vara att vårdgivaren har ögonkontakt med den hen 
talar med samtidigt som hen har en öppen, mottagande kroppshållning utan korsade 
armar eller ben. Att bekräfta den som talar genom förstående nickar eller lugnande 
beröring samt att vara avslappnad och naturlig i sina rörelser är andra exempel på 
icke-verbal kommunikation (Holmberg, 2006).  
 
Bristande information skapar otrygghet och rädsla vilket bidrar till ångest och 
osäkerhet (Eide & Eide, 2009). En förutsättning för att kunna ge bra och tillräcklig 
information är att det finns en trygg relation etablerad mellan vårdgivare och 
närstående. Vårdgivaren måste kunna informera och undervisa närstående på ett 
tydligt sätt för att minska deras känsla av osäkerhet. Genom att ge bra information 
ökar tryggheten hos närstående och stärker deras känsla av att ha kontroll och 
delaktighet i vården (ibid). Information bidrar också till att göra situationen mer 
hanterbar för närstående (Waldrop et al., 2005). Andershed & Ternestedt (2001) 
betonar dock vikten av att låta närstående själva välja hur mycket information de vill 
ta emot och hur delaktiga de vill vara. 

Att ge stöd betyder att utgå både från det emotionella och det sociala stödet, samt ha 
en förmåga att kunna ha en god kommunikation och att ge information (Fridriksdottir, 
Sigurdardottir & Gunnarsdottir, 2006). Närstående som upplever sig få ett bra stöd av 
vårdgivarna upplever oftast vården som positiv trots sin svåra situation. I de fall stöd 
uteblir blir närstående psykiskt och emotionellt påverkade i större uträckning och får 
svårare att hantera situationen (Aoun, Connors, Priddis, Breen & Colyer, 2012). För 
att kunna ge rätt stöd är det dock viktigt att särskilja närståendes behov från patientens 
(Bolmsjö & Hermerén, 2003). Att hela tiden sätta en annan människas behov och 
känslor före sina egna kan skapa en stor emotionell belastning (Eide & Eide, 2009: 
Waldrop, Kramer, Skretny, Milch & Finn, 2005). Särskilt vanligt är detta i situationer 
där människor som inte klarar att ta hand om sig själva behöver hjälp, till exempel på 
grund av svår sjukdom. Speciellt sårbara är närstående som lever i stor osäkerhet och 
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upplever att de inte själva klarar av att hjälpa på rätt sätt. Det är därför viktigt för 
vårdpersonal att skapa en god kontakt och bra kommunikation med närstående (ibid). 

Problemformulering 
Närstående till en person som får palliativ vård ska både ha kontroll över sin egen 
sorg och kunna finnas till hands för den döende personen. Vårdpersonal kan vara en 
resurs till närstående, då de genom att stödja närstående kan underlätta för dessa att i 
sin tur kunna ge stöd till personen som är döende. Detta är också en av hörnstenarna 
inom den palliativa vården, att vårdpersonal ska ha förmåga att ge bästa tänkbara stöd 
både till patient och närstående. För att kunna tillmötesgå de behov och önskemål som 
uppkommer hos närstående, ses det som angeläget att få en tydligare bild och djupare 
förståelse av hur närstående upplever den palliativa vården.  

Syfte 
Syftet var att undersöka hur närstående till personer i palliativ vård upplever 
information, kommunikation och stöd i samband med denna vårdform. 

Metod 
För att uppnå studiens syfte användes Fribergs (2012) modell för systematiska 
litteratursökningar.  

Datainsamling 

Två olika databaser användes för att genomföra sökningar, CINAHL och PubMed, då 
de innehåller vetenskapliga artiklar kopplade till omvårdnad (Forsberg & Wengström, 
2013; Henricson, 2012). 

Sökningen i CINAHL begränsades genom att söka efter artiklar publicerade de 
senaste fem åren, att artiklarna var kategoriserade som research article samt att de 
skulle vara skrivna på engelska. I PubMed begränsades sökningen genom att 
artiklarna skulle vara publicerade de senaste fem åren samt skrivna på engelska. 
Inklusionskriterier var att artiklarna skulle handla om närstående till personer i 
palliativ vård och hur de upplevde denna tid. Patienter och närstående skulle vara över 
18 år.  

Vid sökningar i Cinahl användes ämnesorden palliative care, family och 
communication, samt fritextorden experience, support och information. I PubMed 
användes palliative care, family och communication som MeSH-termer och 
experience, support och information som fritextord. Ämnesorden valdes med 
utgångspunkt från syftet samt genom Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) POR-
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modell. Sökorden valdes först ut på svenska för att sedan översättas till engelska. 
Detta resulterade i orden: communication, support och information som delades in i 
tre egna sökningar med palliative care, family och experience som fasta 
utgångspunkter. 

Samtliga abstrakt som uppkom vid sökningarna lästes igenom. De abstrakt som 
presenterade information i resultatdelen relaterat till litteraturstudiens syfte valdes ut 
för granskning av artikelns vetenskapliga kvalité. Av 127 funna artiklar valdes 30 
artiklar ut till granskning av den vetenskapliga kvalitén enligt Carlsson och Eimans 
bedömningsmallar (2003). Artiklarna graderades utefter kriterier i mallen och 
poängsattes därefter. En total poängsumma översattes till procent och ledde till en 
gradering I-III där I innebar hög kvalité, II innebar bra kvalité och III innebar låg 
kvalité (Carlsson & Eiman, 2003). Antalet artiklar som graderades med grad I var åtta 
stycken och grad II fyra stycken. Resterande artiklar graderades med grad III, eller 
bedömdes inte ha ett innehåll som besvarade litteraturstudiens syfte och valdes 
därmed bort efter denna granskning. Artikelöversikterna redovisas i bilaga C. 
Sammanlagt blev det elva kvalitativa artiklar och en kvantitativ artikel som kom att 
ingå som resultatartiklar. 

Databearbetning 
De tolv artiklar som valdes ut till resultatet granskades i enlighet med Fribergs 
struktur för databearbetning (2012). Detta innebär att varje artikel granskades till en 
början enskilt för att få en uppfattning om innehållet. Därefter jämfördes och 
diskuterades artiklarnas innebörd till dess att konsensus nåtts.  När detta skett gjordes 
korta, skriftliga översikter av varje vald artikels resultatdel för att få en 
sammanfattning av materialet. De delar i artiklarnas resultat som motsvarade 
litteraturstudiens syfte färgkodades för att kunna urskilja skillnader och likheter. 
Genom färgkodning underlättades även identifieringen av teman till litteraturstudiens 
resultat. Utifrån denna bearbetning av artiklarna identifierades sju olika teman. Dessa 
teman bearbetades och diskuterades ytterligare för att sedan sammanföras i tre större 
huvudteman: Närståendes upplevelser av kommunikation och information, 
Närståendes upplevelser av stöd samt Närståendes upplevelser av delaktighet.  

Forskningsetiska överväganden 
Sveriges riksdags Lag om etikprövning (SFS 2003:460) innehåller bestämmelser 
kring forskning avseende människor. Syftet med denna lag är att vid forskning skydda 
den enskilda människan och respekten för människovärdet. Elva av de tolv studierna 
som resultatet baserats på var etiskt granskade och godkända av etiska kommittéer. 
Den återstående studiens alla förfaranden har godkänts av en institutionell 
prövningsnämnd. I enlighet med Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) ska alla 
personuppgifter behandlas konfidentiellt. För att känsliga personuppgifter ska få 
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användas i forskningsändamål krävs det godkännande enligt Lagen om etikprövning 
(SFS 2003:460: SFS 1998:204). Enligt 17 § i SFS 2003:460 får forskning endast 
utföras om deltagaren gett sitt frivilliga samtycke. För att samtycke ska gälla ska 
deltagaren innan samtycke ges, fått information om forskningen enligt 16 § i SFS 
2003:460. Samtliga deltagare i granskade artiklars redovisade studier har gett sitt 
godkännande till att medverka. 

Resultat 
Närståendes upplevelser av information och kommunikation 
I tolv studier (Braithwaite, Philip, Tranberg, Finlayson, Gold, Kotsimbos & Wilson, 
2011; Metzger, Norton, Quinn & Gramling, 2013; Mossin & Landmark, 2013; Payne, 
Burton, Addington-Hall & Jones, 2010; Weber, Claus, Zepf, Fischbeck & Escobar 
Pinzon, 2012; Steinvall, Johansson & Berterö, 2011; Lundberg, Olsson & Fürst, 2013; 
Boucher, Bova, Sullivan-Bolyai, Theroux, Klar, Terrien & Kaufman, 2010; 
Duggleby, Penz, Leipert, Wilson, Goodridge & Williams, 2011; Rydahl-Hansen, 
2013; Andersson, Ekwall, Hallberg & Edberg, 2010; Henriksson, Benzein, Ternestedt 
& Andershed, 2011) framkom resultat avseende närståendes upplevelser av 
information och kommunikation i palliativ vård.  

De flesta närstående uppgavs ha liten eller ingen erfarenhet av palliativ vård och vad 
det innebar. Deras upplevelser kring palliativ vård baserades främst på information 
från den vårdenhet som hänvisat till palliativ vård samt information från det palliativa 
teamet (Braithwaite et al., 2011; Metzger et al., 2013). Närstående hade också 
begränsade förväntningar på vad vårdpersonal kunde och borde bidra med vad det 
gällde dem själva (Mossin & Landmark, 2013). 

Närstående fokuserade främst på informationsflödet mellan personal och dem själva 
då de upplevde sig behöva interaktion med vårdpersonal samt deras närvaro, även om 
de inte fanns någon förändring eller ny information (Payne et al., 2010; Braithwaite et 
al., 2011). Närstående upplevde att de blev väl informerade av vårdpersonal, att alla 
alternativ diskuterades, att de fick svar på sina frågor samt att informationen gavs på 
ett respektfullt sätt utifrån den enskilde individens behov och livssituation (Mossin & 
Landmark, 2011; Metzger et al., 2013; Weber et al., 2012). Sex studier visade att 
närstående uppskattade när vårdpersonal gav rak, ärlig och tydlig information vilket 
gjorde att eventuella frågetecken suddades ut samt minskade deras oro (Mossin & 
Landmark, 2011; Steinvall et al., 2011; Lundberg et al., 2013; Payne et al., 2010; 
Braithwaite et al., 2011; Boucher et al., 2010). Närstående uttryckte också att den 
icke-verbala kommunikationen var lika viktig som den verbala. Det kunde vara att 
vårdpersonal visade känslor genom att vara ledsna eller att de gav kramar. Detta 
upplevdes som att de gav vård med respekt och värdighet vilket gav tröst till 
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närstående (Boucher et al., 2010). Närstående som fick information angående att 
döden närmade sig för deras anhörige, uppskattade den direkta informationen vilket 
bidrog till att de kände sig förberedda (Mossin & Landmark, 2011; Braithwaite et al., 
2011).  Närstående medgav dock att de kunde ha misslyckats att höra eller förstå 
information de fick på grund av stressen de upplevde vid vård i livets slut 
(Braithwaite et al., 2011).  

Närstående upplevde ibland att de aktivt själva fick be om information istället för att 
vårdpersonal självmant informerade dem. Dock anpassade sig de närstående efter 
situationen och upplevde den som välfungerande (Mossin & Landmark, 2011). Det 
upplevdes positivt när vårdpersonal visade empati och var flexibla samt när de tog sig 
tid att sitta ner och prata en stund (Lundberg et al., 2013; Payne et al., 2010). Vissa 
upplevde däremot att det rådde brist på tillfällen att få prata med vårdpersonal och att 
vårdpersonal inte lyssnade eller tog de närståendes bedömningar av deras anhöriges 
skick på allvar (Mossin & Landmark, 2011; Payne et al., 2010; Boucher et al., 2010).  

Ibland brast kommunikationen på grund av brist på kontinuitet och öppenhet från 
vårdpersonalen (Rydahl-Hansen, 2013; Lundberg et al., 2013; Braithwaite et al., 
2011). Närstående som upplevde dålig kommunikation, menade att de saknade viktig 
information kring patienten. Dock upplevdes kommunikationen i de flesta fall som 
god (Duggleby et al., 2011; Payne et al., 2010).  

Att få information beskrevs av närstående som en stöttande funktion. De upplevde att 
det gav en känsla av säkerhet och trygghet samt att känslan av trygghet behölls om 
informationen upprepades (Lundberg et al., 2013; Braithwaite et al., 2011). Om 
närstående inte fick någon, eller endast lite information upplevde de sig oviktiga och 
uteslutna. Närstående som kände sig ignorerade av vårdpersonal, upplevde att detta 
försvårade kommunikationen (Andersson et al., 2010).  

I vissa fall upplevde närstående att de stod utanför vården av patienten vilket gav en 
känsla av att inte förstå (Rydahl-Hansen, 2013). Närstående ville därför vara 
involverade i den anhöriges vårdmöten, då detta gav dem en chans att få samma 
information (Steinvall et al., 2011). I de fall närstående fick all information kring sin 
anhörige gjordes det lättare för närstående att förstå, acceptera och hantera situationen 
(Mossin & Landmark, 2011; Henriksson et al., 2011; Weber et al., 2012). De litade på 
att vårdpersonalen gav dem så mycket information som de klarade av att hantera 
(Payne et al., 2010).  
 
Närstående ansåg sig ha goda kunskaper om patientens sjukdom och behandling och 
ville behålla det så genom en effektiv kommunikation (Mossin & Landmark, 2011; 
Braithwaite et al., 2011). Kunskapen närstående fick genom att vara närvarande fick 
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dem att se helheten, därmed blev situationen mer naturlig. Det blev också lättare att 
acceptera fakta och förstå vad som hände den anhörige. Detta upplevdes emellertid 
inte enbart vara en positiv upplevelse, eftersom det kunde göra ont för närstående att 
få veta. Dock uppgav närstående att det ha varit en större påfrestning att inte få veta 
(Mossin & Landmark, 2011).  

Närstående upplevde att de saknade kunskaper att förstå, utvärdera och bidra till att 
hantera patientens lidande. De kände sig lättade när de förstod att de fanns hjälp att 
tillgå för att underlätta för den sjuke personen (Rydahl-Hansen, 2013; Henriksson et 
al., 2011). Ökad tillgänglighet på information önskades, både skriven och verbal då 
närstående upplevde att de fick en känsla av trygghet genom att bland annat läsa 
informationsböcker (Lundberg et al., 2013; Braithwaite et al., 2011).  

Närståendes upplevelser av stöd 
I tio studier (Lundberg et al., 2013; Metzger et al., 2013; Steinvall et al., 2011; 
Andersson et al., 2010; Mossin & Landmark, 2011; Braithwaite et al., 2011; Weber et 
al., 2012; Payne et al., 2010; Rydhal-Hansen, 2013; Boucher et al., 2010) framkom 
resultat avseende närståendes upplevelser av stöd i palliativ vård. Många närstående 
upplevde sig vara i goda händer i den palliativa vården samt rapporterade att närhet 
till det palliativa vårdteamet hade en positiv inverkan på deras sjukhusupplevelse 
Genom närhet till det palliativa vårdteamet kände de närstående sig stöttade och 
lugnade (Lundberg et al., 2013; Metzger et al., 2013). Närstående hyste en stark tilltro 
till vårdpersonal och deras kunnighet (Steinvall et al., 2011).  

Olika typer av stöd skapar en viktig del i de närståendes beskrivningar av det dagliga 
livet på sjukhus. Eftersom det för många närstående är en ny situation att se sin 
anhörige ligga för döden, är det mycket viktigt att få stöd. Stöd kan komma från 
vårdpersonal, personer i samma situation samt från familj och vänner (Andersson et 
al., 2010; Mossin & Landmark, 2011). Känslan av gemenskap mellan 
familjemedlemmar gav praktiskt och känslomässigt stöd under den svåra perioden. 
Närstående upplevde att stödet från familjen var starkt både innan, under och efter 
sjukhusvistelsen (Mossin & Landmark, 2011). Braithwaite et al., (2011) belyste 
vikten för familj och närstående att ta emot stöd av vårdpersonal. 
 
I en studie gjord av Weber et al., (2012) uppgav mer än hälften av närstående att de 
ville att vårdpersonalen skulle erbjuda emotionellt stöd. Behovet av stöd mellan män 
och kvinnor var liknande, dock uppgav bara ungefär hälften, 54, 1 %, av dem som 
velat ha emotionellt stöd att de fått det. Närstående uppgav att den palliativa vården 
gav viktigt emotionellt stöd genom att vårdpersonal var närvarande samt att de 
lyssnade och lugnade (Metzger et al., 2013). Vårdavdelningar vilka bedrev palliativ 
vård beskrevs som mer medkännande av de närstående. De palliativa 

8 

 



 

vårdavdelningarna upplevdes ha en helhetssyn, där vårdpersonal spenderade mer tid 
även åt närstående (ibid). Stödjande samtal från vårdpersonal stärkte närstående och 
gjorde det lättare för dem att uthärda situationen (Lundberg et al., 2013; Andersson et 
al., 2010). Genom att bli behandlade med vänlighet, bli bekräftade och lyssnade på 
upplevde närstående att de kände sig starkare och mer uppskattade. Att bli bekräftade 
som delaktiga i situationen och i patientens vård var viktigt för närstående (Steinvall 
et al., 2011; Andersson et al., 2010).  
 
För att närstående skulle få emotionellt och praktiskt stöd krävdes en bra 
kommunikation med vårdpersonalen (Payne et al., 2010). Läkare och sjuksköterskor 
som visade empati och flexibilitet i sitt handlande, samt tog sig tid att sitta ner och 
samtala med samt lyssnade på de närstående värderades högt (Lundberg et al., 2013; 
Metzger et al., 2013). Över 80 % av närstående upplevde att vårdpersonal avsatte 
tillräckligt med tid när det behövdes (Weber et al., 2012). Uppföljande telefonsamtal 
om hur närstående hanterade situationen efter patientens död var något som 
värderades högt, speciellt när samtalen gjordes av en läkare (Lundberg et al., 2013).  
När patienten låg för döden upplevde närstående känslor av osäkerhet och ångest, ofta 
på grund av patientens fysiska förändringar mot slutet. Många beskrev känslan som 
att de förlorade kontroll över situationen (Steinvall et al., 2011; Andersson et al., 
2010, Rydhal-Hansen, 2013). En stöttande dialog efter förlusten av den anhörige 
kunde därför stärka närstående och ge dem även en försäkran om att de inte gjorde 
något fel (Lundberg et al., 2013).  

 
I de fall uppföljande samtal uteblev trots löften om det, upplevdes detta som mycket 
negativt av närstående och väckte känslor av osäkerhet och skuld (Lundberg et al., 
2013). När närståendes sätt att hantera situationen inte uppmärksammades av 
vårdpersonal upplevdes detta som brist på stöd. Närstående upplevde i dessa fall att 
vårdpersonal inte tog deras situation på allvar (Andersson et al., 2010; Rydhal 
Hansen, 2013). När närstående upplevde sin ångest och sorg ignorerad av 
vårdpersonal tolkades detta som brist på värme. Anledningar till att närstående kände 
sig ignorerade uppgav dem i de flesta fall bero på tidsbrist och personalbrist 
(Lundberg et al., 2013; Boucher et al., 2010; Mossin & Landmark, 2011). 
 
Tre studier belyste sjukhusmiljöns funktion som stöd för patienten och de närstående 
(Lundberg et al., 2013; Payne et al., 2010; Boucher et al., 2010). Generellt sätt 
upplevdes sjukhusmiljön som lämplig för palliativ vård, speciellt då enskilda rum 
erbjöds. Sjukhusmiljön erbjöd för de flesta närstående en känsla av stöd. Storleken på 
rummen, att rummen var rena, mat till familjemedlemmar och närstående liksom 
vacker konst och trivsamma möbler gjorde att sjukhusvistelsen i de flesta fall 
upplevdes som harmonisk och värdig (ibid). I Boucher et al., (2010) studie 
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rapporterade dock flera närstående att sjukhusrummen inte upplevdes som tillräckligt 
rena.   
 
Närståendes upplevelser av delaktighet 
I sju studier (Mossin & Landmark, 2011; Steinvall et al., 2011; Andersson et al., 
2010; Braithwaite et al., 2011; Metzger et al., 2013; Payne et al., 2010; Boucher et al., 
2010) framkom resultat avseende närståendes upplevelser av delaktighet i palliativ 
vård. 

Tre studier visade att närstående uttryckte en önskan om att vara delaktiga i vården av 
sin anhörige (Mossin & Landmark, 2011; Steinvall et al., 2011; Andersson et al., 
2010). Genom att vara delaktiga och finnas där som stöd för sin anhörige ville 
närstående förmedla en känsla av trygghet. Många närstående hade dock blandade 
känslor kring denna situation. De ville vara delaktiga och hjälpa till i den mån de 
kunde hantera men kände också en stor osäkerhet när de inte visste vad som 
förväntades av dem (Steinvall et al., 2011; Mossin & Landmark, 2011). Närstående 
upplevde att de hade ett stort ansvar då de själva ansågs sig vara dem som kände till 
patienten och dess behov bäst. Det fanns även en oro hos närstående att patienten inte 
skulle få den vård hen hade rätt till om inte de närstående var närvarande (Andersson 
et al., 2010).  

De flesta närstående ville vara en aktiv del i vårdandet, att vara involverade i 
vårdandet hjälpte närstående att hantera situationen bättre (Andersson et al., 2010; 
Mossin & Landmark, 2011). Önskan att vara delaktig blev starkare ju närmare döden 
den anhörige kom. Att gå igenom denna tid tillsammans gav familjen och närstående 
styrka. Genom att närstående deltog i vården och på så sätt upplevde samma sak 
hjälpte de varandra att hantera situationen vilket gav en känsla av stabilitet och frid 
(Andersson et al., 2010). Att delta i vårdandet gav en känsla av tillfredsställelse hos 
närstående och fick dem att känna sig viktiga och uppskattade. Det var också ett sätt 
för närstående att bibehålla kontrollen. Att helt lämna över ansvaret till vårdpersonal 
upplevdes ofta som mycket svårt. Trots att vårdandet ibland var fysiskt krävande och 
stressigt ville närstående delta, både för att de kände ansvar men även som ett sätt att 
bibehålla kontrollen. (Andersson et al., 2010; Mossin & Landmark, 2011).  

Närstående upplevde sig ibland uteslutna från vårdandet på grund av vårdpersonalens 
fokus på patienterna. Att inte få delta i diskussioner kring den anhöriges vårdande gav 
de närstående en känsla av övergivenhet och brist på kontroll. Många närstående 
uttryckte en rädsla av att inte vara erkända och accepterade som delaktiga av 
vårdpersonal (Mossin & Landmark., 2011; Braithwaite et al., 2011). Genom 
delaktighet delaktiga upplevde närstående sig få samma information från vårdpersonal 
som patienten och känslan av kontroll stärktes (Steinvall et al., 2011). Att inte få vara 
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delaktig väckte missnöje och känslor av skuld hos närstående. Närstående ville ha 
kontroll över situationen vilket medförde att de nästan alltid deltog i vården och sällan 
lämnade patienten mer än en kort stund. Många satte patientens behov före sina egna 
och anpassade sina liv efter detta, något som ibland skapade ångest då det inte alltid 
fanns möjlighet att vara närvarande och delta i vården. När dessa situationer uppstod 
kände närstående stor otillfredsställelse och skam (Andersson et al., 2010). Några 
närstående upplevde att bristen på personal gjorde att de fanns små möjligheter för 
dem själva att delta i vårdandet (Mossin & Landmark, 2011).  

De flesta närstående uppgav att mötet med den palliativa vården varit mycket positiv. 
Närstående kände sig tacksamma för att ha fått vara närvarande under hela 
sjukhusvistelsen och hyllade personalens insatser (Mossin & Landmark, 2011; 
(Metzger et al., 2013). För många närstående var det viktigt att relationen till 
patienten fortsatte fungera och möjligheten att vara tillsammans uppskattades av de 
närstående. Sjukhusbesök blev en naturlig del av livet (Steinvall et al., 2011; Rydhal-
Hansen, 2013).  

Fyra studier visade att närstående hyste en stark önskan om att få vara närvarande vid 
den anhöriges dödsögonblick (Mossin & Landmark, 2011; Andersson et al., 2010; 
Payne et al., 2010; Boucher et al., 2010). Närstående som inte hade möjlighet att vara 
närvarande och delaktiga uttryckte ånger och besvikelse. Att en sjuksköterska var 
närvarande vid dödsögonblicket uppskattades högt i de fall närstående inte själva 
kunde närvara. (Boucher et al., 2010). Vid tiden för döden ville närstående vara så 
delaktiga som möjligt och fokuserade enbart på patientens behov och önskemål. I de 
fall döden var förväntad sågs den som tröstande för de närstående (Andersson et al., 
2010). Då döden var oundviklig var det av stor vikt för närstående att döden skedde 
på ett fridfullt och värdigt sätt (Andersson et al., 2010; Payne et al., 2010; Boucher et 
al., 2010).  Det var ett viktigt moment för närstående att få vara delaktiga och ta farväl 
av sin anhörige (Boucher et al., 2010; Mossin & Landmark, 2011).  

Diskussion 
Metoddiskussion 
Databaserna CINAHL och PubMed valdes på grund av att de innehåller 
omvårdnadsrelaterade vetenskapliga artiklar (Forsberg & Wengström, 2013; 
Henricson, 2012). Att endast två databaser användes beror på att både CINAHL och 
PubMeds sökresultat motsvarade litteraturstudiens syfte och det sågs därför inte som 
nödvändigt att söka mer information i ytterligare databaser. Att begränsa sökningen 
för samtliga databaser, genom att artiklarna skulle vara publicerade de senaste fem 
åren, gjordes för att få aktuell forskning samt begränsa resultatmängden. 
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En inledande allmän sökning gjordes för att få en uppfattning om vad som fanns 
skrivet om ämnet. Antalet sökträffar i CINAHL och PubMed visade att det fanns 
mycket material att tillgå, varför det efter den allmänna sökningen enbart gjordes 
systematiska sökningar. Att studierna skulle vara publicerade de senaste fem åren 
anses vara en styrka eftersom forskningsresultaten som bearbetats är aktuella. 
Sökorden valdes utifrån vad som ansågs vara relevant till litteraturstudiens syfte. 
Tolkningar av sökorden kan ha inneburit att översättningen till engelska inte blivit 
exakt, vilket kan ses som en svaghet. Exempelvis översätts MeSH-termen family till 
familj vilket kan göra att sökningarna gick miste om studier som riktade in sig på 
närstående och inte specifikt familjemedlemmar. Ett annat exempel är fritextordet 
experience som kan översättas till erfarenhet och upplevelse.  

Studier som tog upp palliativ vård av barn exkluderades. Även studier som enbart tog 
upp sjuksköterskors eller patientens upplevelser exkluderades. Studier som tog upp 
perspektiv från flera parter (Braithwaite, Philip, Tranberg, Finlayson, Gold, 
Kotsimbos & Wilson, 2011; Duggleby, Penz, Leipert, Wilson, Goodridge & 
Williams, 2011; Metzger, Norton, Quinn & Gramling, 2013; Payne, Burton, 
Addington-Hall & Jones, 2010), exempelvis närstående och patient, inkluderades för 
att inte gå miste om väsentlig information. Dock valdes enbart det resultat ut som 
svarade mot syftet i litteraturstudien, alltså närståendes upplevelser. Att sex av 
artiklarna inriktar sig på specifika sjukdomstillstånd (Braithwaite et al., 2011: 
Duggleby et al., 2011; Metzger et al., 2010; Payne et al., 2010: Rydhal-Hansen, 2013; 
Steinvall, Johansson & Berterö, 2011) i förhållande till palliativ vård kan ses som en 
svaghet. I de fall har de delar av artikeln som enbart presenterar de närståendes 
upplevelser av den palliativa vården valts ut till litteraturstudiens resultat. Att 
artiklarna inkluderar specifika sjukdomstillstånd bedöms därför inte ha påverkat 
resultatet i litteraturstudien.  

Att det var ojämn fördelning mellan kvalitativ och kvantitativ metod i studierna som 
togs med kan ses som en svaghet då resultatet i stort sett bara baseras på kvalitativa 
studier. De flesta studier tog upp likartade upplevelser vilket anses styrka resultatet. 
Åtta studier var från Europa (Andersson, Ekwall, Hallberg & Edberg, 2010; 
Henriksson, Benzein, Ternestedt & Andershed, 2011; Lundberg, Olsson & Fürst, 
2013; Mossin & Landmark., 2011; Payne et al, 2010; Rydhal-Hansen, 2013; Steinvall 
et al., 2011; Weber, Claus, Zepf, Fischbeck & Escobar Pinzon, 2012), varav sex 
stycken var från Norden (Andersson et al., 2010; Henriksson et al., 2011; Lundberg et 
al., 2013; Mossin & Landmark, 2011; Rydhal-Hansen, 2013; Steinvall et al., 2011). 
Vidare var två var från USA (Boucher, Bova, Sullivan-Bolyai, Theroux, Klar, Terrien 
& Kaufman, 2010; Metzger et al., 2010), en från Kanada (Duggleby et al., 2011) och 
en från Australien (Braithwaite et al., 2011). I samtliga studier togs palliativ vård upp 
från ett närståendeperspektiv vilket gör studierna relevanta till litteraturstudiens syfte. 
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Resultaten i studierna från USA, Kanada och Australien bör vara jämförbara med de 
europeiska upplevelserna inom den palliativa vården, då levnadsförhållandena ser 
ungefär likadana ut som i Europa.  

Den vetenskapliga kvalitén på studierna granskades enligt Carlsson och Eimans 
bedömningsmall (2003).  Åtta studier bedömdes som grad I och fyra studier 
bedömdes som grad II vilket anses visa god vetenskaplig kvalitet. En svårighet var att 
artiklarna bedömdes subjektivt, detta påverkade dock inte graderingen av studierna då 
samtliga artiklar hamnade inom sitt graderingsområde med god marginal och hade 
således inte påverkats av fler eller färre poäng. 

Resultatdiskussion 
Närståendes upplevelser av information och kommunikation 
De närstående upplevde att de behövde interaktionen med vårdpersonalen samt deras 
närvaro även om det inte fanns någon förändring eller ny information (Payne, Burton, 
Addington-Hall & Jones, 2010; Braithwaite et al., 2011). De närstående upplevde att 
informationen från vårdpersonalen var god, innehöll tillräckligt med information samt 
att den var respektfull (Mossin & Landmark, 2011; Metzger et al., 2013; Weber, 
Claus, Zepf, Fischbeck & Escobar Pinzon, 2012). I studien av Boucher et al. (2010) 
framkom det att närstående upplevde att den icke-verbala kommunikationen var lika 
viktig som den verbala eftersom det gav tröst då de upplevdes som respektfullt och 
värdigt. Detta stärks genom Eide och Eide (2009) där icke-verbal kommunikation kan 
vara ett hjälpmedel för att bygga upp relationer samt skapa tillit och trygghet. Enligt 
Patientsäkerhetslagen (2010:659) och Svensk sjuksköterskeförening (2014) ska 
vårdpersonalen ge sakkunnig och omsorgsfull vård med värdighet och respekt (SFS 
2010:659). I sex studier framkom det att de närstående uppskattade när vårdpersonal 
gav rak, ärlig och tydlig information (Mossin & Landmark, 2011; Steinvall, 
Johansson & Berterö, 2011; Lundberg, Olsson & Fürst, 2013; Payne et al., 2010; 
Braithwaite et al., 2011; Boucher, Bova, Sullivan-Bolyai, Theroux, Klar, Terrien & 
Kaufman, 2010). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2012) ska sjuksköterskan se 
till att patienten och enskilda personer får korrekt, tillräcklig och lämplig information 
på ett kulturellt anpassat sätt.  Dock upplevde de närstående i studien av Mossin och 
Landmark (2011) ibland att de själva fick be om information istället för att 
vårdpersonalen självmant informerade dem även om detta sätt fungerade bra. De 
närstående erkände att de kunde misslyckas att höra information på grund av stress 
kring vård i livets slut framkom det i studien av Braithwaite et al. (2011). Att som 
sjuksköterska vara öppen för hur de närstående vill och behöver få information är av 
stor vikt för att interaktionen mellan sjuksköterska och närstående ska upplevas som 
bra.  
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Enligt Lundberg et al. (2013) upplevde de närstående att det var positivt när 
vårdpersonalen visade empati samt att de var flexibla och kunde sitta ned och prata en 
stund, medan det enligt studierna av Mossin och Landmark (2011), Payne et al. 
(2010) och Boucher et al. (2010) upplevdes finnas brist på tillfällen att få prata med 
vårdpersonal samt att vårdpersonalen inte lyssnade. Studierna av Rydahl-Hansen 
(2013), Lundberg et al. (2013) och Braithwaite et al. (2011) tog upp att dålig 
kommunikation kunde bero på brist på kontinuitet och öppenhet från vårdpersonalen 
vilket motsäger vad vårdpersonalens uppgift är enligt Eide och Eide (2009). 
Vårdpersonalens uppgift är att lyssna aktivt, vara närvarande samt att ge stöd (ibid). 
Den dåliga kommunikationen kunde leda till avsaknad av viktig information kring 
patienten (Duggleby et al., 2011; Payne et al., 2010). Enligt studierna av Lundberg et 
al. (2013) och Braithwaite et al. (2011) upplevde de närstående en känsla av trygghet 
och säkerhet att få information, och att dessa känslor behölls om informationen 
upprepades. Om informationen uteblev eller upplevdes fattig kunde detta dock leda 
till att de närstående kände sig utanför vilket i sin tur försvårade kommunikationen 
(Andersson et al., 2010). Eide och Eide (2009) beskriver att en avslutande 
sammanfattning kan hjälpa de närstående att förstå bättre samt bidra till att bekräfta 
och erkänna den andre. Enligt Rydahl-Hansen (2013) studie upplevde de närstående 
att det var svårt att förstå om de hamnade utanför i vården, vilket enligt studien av 
Steinvall et al. (2011) ledde till att närstående upplevde att de ville vara involverade i 
alla patientens vårdmöten för att på så sätt få tillgång till samma information. Detta 
gjorde det lättare för de närstående att få förståelse för situationen så att de kunde 
acceptera och hantera den (Mossin & Landmark, 2011; Henriksson et al., 2011; 
Weber et al., 2012). Waldrop et al. (2005) bekräftar detta och menar att information 
bidrar till att göra situationen mer hanterbar för de närstående. Närstående som fick 
all information och fick vara delaktiga upplevde dock, enligt studien av Mossin och 
Landmark (2011) inte det enbart som en positiv upplevelse eftersom det även kunde 
göra ont att veta. Det är av stor vikt för sjuksköterskor att försäkra sig om att de 
närstående har förstått informationen som givits. Ett sätt att göra det är att närstående 
får upprepa informationen för att försäkra sig om att närstående uppfattat 
informationen korrekt. 

Närståendes upplevelser av stöd 
För många närstående var det en ny upplevelse att vara i kontakt med den palliativa 
vården, vilket gjorde stödet till en viktig del där både vårdpersonal, familj och vänner 
ingick. (Andersson et al., 2010; Mossin & Landmark, 2011). Detta stärktes genom 
studien av Braithwaite et al. (2011) som tog upp vikten av stöd från vårdpersonal, där 
det enligt studien av Metzger et al. (2013) ingår att lyssna och vara närvarande för att 
skapa lugn. Detta bekräftas av Eide och Eide (2009) som menar att dialoger kan leda 
till en förståelse för de närstående och på så sätt ge bra stöd.  Enligt studierna av 
Lundberg et al. (2013) och Metzger et al. (2013) framkom det att de närstående 
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uppskattade när vårdpersonalen visade empati och flexibilitet samt att de tog sig tid 
att sitta ned och prata en stund. Enligt Edberg och Wijk (2009) har vårdpersonalen till 
uppgift att se de närstående och vid behov åtgärda deras problem. Om det rådde brist 
på tid med personalen kunde detta enligt studierna av Lundberg et al. (2013), Boucher 
et al. (2010) och Mossin och Landmark (2011) leda till de närstående kände sig 
ignorerade. Detta stärks av Aoun et al. (2012) som menar att de närstående blir mer 
psykiskt och emotionellt påverkade i de fall som stöd uteblir samt får allt svårare att 
hantera situationen. En av de fyra hörnstenarna för att uppnå god vård enligt 
Socialstyrelsen (2013) är förekomsten stöd. Det blir därför viktigt för sjuksköterskor 
att visa de närstående att stöd finns tillgängligt, detta kan visas bland annat genom att 
uppmärksamma närstående om att tid för stödjande åtgärder finns. 
 
Tre studier belyste sjukhusmiljön som en del av stödet (Lundberg et al., 2013; Payne 
et al., 2010; Boucher et al., 2010). Sjukhusmiljön upplevdes som lämplig för palliativ 
vård och framförallt var storleken på rummen, hygienen, mat till närstående samt 
konst och möbler det som gav de närstående en upplevelse av harmoni och värdighet 
(ibid). I studien av Boucher et al. (2010) uppgav dock flera närstående att de upplevde 
att rummen inte var tillräckligt rena. Edberg och Wijk (2009) menar på att en av 
vårdpersonalens viktigaste uppgifter är att skapa en stödjande, säker och välkomnande 
miljö både ur ett fysiskt och psykosocialt synsätt.  
 
Närståendes upplevelser av delaktighet 
De flesta närstående ville enligt studierna av Mossin och Landmark (2011), Steinvall 
et al. (2011) och Andersson et al. (2010) vara delaktiga i vården av deras sjuke 
närstående då det upplevdes svårt att överlämna ansvaret helt till vårdpersonalen.  
Enligt Socialstyrelsen (2013) och slutbetänkandet från Kommittén om vård i livets 
slutskede (SOU 2001:6) ska vårdpersonalen göra de närstående delaktiga i vården då 
det är viktigt för de närstående att få uppleva att de är lyssnade på samt att deras 
närvaro är viktig för både patienten och de själva. Genom att vara delaktiga i 
vårdandet upplevdes hjälpa de närstående att hantera situationen samt att det gav dem 
styrka att gå igenom tiden tillsammans i familjen (Andersson et al., 2010; Mossin & 
Landmark, 2011). Deltagandet i vården gjorde också att de närstående kände sig 
viktiga och uppskattade, att de fick samma information samt att de upplevde kontroll 
över situationen (Andersson et al., 2010; Mossin & Landmark, 2011; Steinvall et al., 
2011). Att inte få delta i vårdandet kring patienten kunde ge de närstående upplevelser 
av att vara utanför samt känslor av brist på kontroll vilket kunde leda till missnöje 
(ibid). Det är dock av stor vikt att låta de närstående själva välja hur delaktiga de vill 
vara (Andershed & Ternestedt, 2001). Sjuksköterskor har en stor uppgift när det 
gäller att bedöma och avgöra vid vilka tillfällen de närstående bör vara delaktiga och 
när de inte bör vara det. Det blir en ständig balansgång mellan att tillfredsställa de 
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närståendes behov men samtidigt avgöra om situationen kan bli för påfrestande för 
dem.   

Enligt studierna av Mossin och Landmark (2011) och Metzger et al. (2013) upplevdes 
den palliativa vården för det mesta av de närstående som positiv, där de kände 
tacksamhet över att fått vara delaktiga. Möjligheten över att få vara tillsammans 
uppskattades av de närstående, där en viktig del var att relationen till patienten 
fortsatte att fungera (Steinvall et al., 2011; Rydhal-Hansen, 2013). En av de fyra 
hörnstenarna i palliativ vård är också samarbete, vilket gör det viktigt för 
sjuksköterskan att göra de närstående till delaktiga i vårdandet. 

Konklusion och Implikation 
Resultatet visar att närstående är i stort behov av olika åtgärder inom palliativ vård 
där information, kommunikation, stöd och delaktighet är viktiga delar. För att 
närstående ska uppfatta den palliativa vården som god behöver sjuksköterskor visa 
empati, vara flexibla och kompetenta. Tidsbrist, personalbrist samt inkompetent 
personal beskrevs som negativa faktorer. Konsekvenser av dåliga upplevelser 
gällande information, kommunikation, stöd och delaktighet är att närstående känner 
sig förbisedda och är rädda att göra fel. För att närstående lättare ska förstå, acceptera 
och hantera situationen är det viktigt att de får all information kring sin sjuke 
anhörige. Det är viktigt för sjuksköterskor att använda kommunikation som ett 
hjälpmedel för att bygga upp och skapa en tillitsfull, trygg relation till närstående. 
Genom respektfull, värdig kommunikation samt ett empatiskt och flexibelt arbetssätt 
ger sjuksköterskor närstående tröst och stöd. Att göra närstående delaktiga i vården är 
ytterligare en positiv åtgärd inom palliativ vård som gör att närstående känner sig 
viktiga och uppskattade.  

Fortsatt forskning behövs kring hur sjuksköterskor och resterande vårdpersonal ska 
bemöta närstående inom palliativ vård. Litteraturstudiens resultat kan bidra till att 
sjuksköterskor känner sig bättre förberedda på att bemöta närståendes behov samt 
hantera de svårigheter som kan uppkomma i samband med den palliativa vården. 
Sjuksköterskeutbildningen kan utvecklas och förbättras vad de gäller detta ämne för 
att kunna förbereda kommande sjuksköterskor i deras framtida yrkesroll. 
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BILAGA A  

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord PubMed 
MeSH-term 

CINAHL 
Subject heading list 

Palliativ Palliative care Palliative care 

Kommunikation Communication Communication 

Stöd Support (fritext) Support (fritext) 

Information Information (fritext) Information (fritext) 

Upplevelse Experience (fritext) Experience (fritext) 

Närstående Family Family 

 

 



BILAGA B  

 Tabell 2: Sökhistorik 
 

*Funna i tidigare sökningar

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2015-03-11 CINAHL 

Sökord: (MH ”palliative care”) 
AND (MH ”family”) AND 
experience AND (MH 
”communication”) 
Limiters 20100101-20141231; 
English Language; 
Research Article 
Search modes - Boolean/Phrase 
 14 14 5 3 

2015-03-11 PubMed 

Sökord: (palliative care [MeSH]) 
AND family[MeSH]) AND 
experience) AND 
communication[MeSH] 
Limiters: 5 years; 
English language 
 15 15 (1)* 3 1 

2015-03-11 CINAHL 

Sökord: (MH ”palliative care”) 
AND (MH ”family”) AND 
experience AND support 
Limiters: 20100101-20141231; 
English Language; 
Research Article 
Search modes - Boolean/Phrase 
 27 27 (10)* 8 3 

2015-03-11 PubMed 

Sökord: (palliative care [MeSH]) 
AND family[MeSH]) AND 
experience) AND support 
Limiters: 5 years;  
English language 46 46(11)* 6 2 

2015-03-11 CINAHL 

Sökord: (MH ”palliative care”) 
AND (MH ”family”) AND 
experience AND information 
Limiters: 20100101-20141231; 
English Language; 
Research Article 
Search modes - Boolean/Phrase 
 10 10 (5)* 2 1 

2015-03-11 PubMed 

Sökord: (palliative care [MeSH]) 
AND family[MeSH]) AND 
experience) AND information 
Limiters: 5 years;  
English language 15 15 (6)* 6 2 

 

 



BILAGA C  

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Andersson, M., Ekwall, A., Hallberg, I., & Edberg, A. (2010). The experience of being next of kin 
to an older person in the last phase of life. Palliative & Supportive Care, 8(1), 17-26. 
doi:10.1017/S1478951509990666 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka upplevelsen av att vara närstående till en äldre person i livets slutskede. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Kvalitativ innehållsanalys valdes då man ville beskriva erfarenheter och perspektiv från 
deltagarna. 

Urval 17 deltagare, 11 kvinnor och 6 män. Strategiskt urval. 
Inklusionskriterier: Närstående till en patient som är 75 år eller äldre och som mottagit hjälp eller 
vård av en kommun i södra Sverige i slutskedet av livet. Deltagarna skulle kunna kommunicera på 
svenska. 

Datainsamling Intervjuer på plats vald av deltagare, varade mellan 31 minuter och 136 minuter. Intervjuerna 
skedde 1,5 till 13 månader efter dödsfallet.  

Dataanalys Intervjuerna analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys influerad av Berg (2004).  
Analysen genomfördes i flera steg, i det första steget ingick flera läsningar av texten som helhet 
för att komma fram till en övergripande förståelse.  Nästa steg innebär att enheter relaterade till 
syftet med studien identifierades och markerades. Därefter delades betydelsefulla enheter in och 
kodades efter innebörd för att hitta mönster. Till sist så skapades kategorier efter de olika 
erfarenheterna som kommit fram genom kodningen.  

Bortfall Bortfall presenteras ej. 

Slutsats Studien visar att vårdgivande involverar viktiga aspekter mer än de fysiska behoven, såsom den 
emotionella och sociala bördan av ansvar. Vårdpersonal har ett stort ansvar att underlätta 
närståendes delaktighet, omfattningen av delaktigheten bör baseras på de närståendes egna 
önskningar. Närståendes tillfredsställelse av palliativ vård beror på kvalitén hos kommunikation 
och information som ges från vårdpersonal. Det är av stor betydelse att utveckla palliativ vård och 
ge strukturerat och systematiskt stöd, om situationen för de anhöriga till en äldre person i slutet av 
livet ska underlättas.  

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I. 
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Artikel 2 

 
 
 
 
 
 

 

 

Referens Boucher, J., Bova, C., Sullivan-Bolyai, S., Theroux, R., Klar, R., Terrien, J., & Kaufman, D. 
(2010). Next-of-kin’s perspectives of end-of-life care. Journal Of Hospice & Palliative Nursing, 
12(1), 41-50. doi:10.1097/NJH.0b013e3181c76d53 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att beskriva närståendes negativa och positiva erfarenheter av vård i livets 
slutskede samt närståendes upplevelser av en nära anhörigs död.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Kvalitativ innehållsanalys valdes då man ville beskriva erfarenheter och perspektiv från 
deltagarna. 

Urval 186 deltagare. Slumpmässigt urval. 
Exklusionskriterier: Den avlidne fick inte vara under 18 år, inte heller skulle personen avlidit inom 
några minuter efter ankomst till sjukhus. Avlidna utan närmast anhörig listad på dödscertifikat 
exkluderades också.  

Datainsamling En mailenkät med en öppen sista fråga skickades ut till slumpmässigt valda deltagare som stod 
registrerade som närmast anhörig på dödscertifikat.  

Dataanalys Svaren analyserades med kvalitativt beskrivande tillvägagångssätt. Varje svar transkriberades 
ordagrant. Svaren kategoriserades efter positiva och negativa erfarenheter samt de olika teman 
som framkom från svaren. Efter ytterligare genomgång fastställdes två huvudkategorier och tre 
underkategorier.  

Bortfall 900 enkäter skickades ut. 373 returnerades, varav 218 hade svarat på den sista öppna frågan i 
enkäten. Av dessa 218 exkluderades sedan 32.  

Slutsats Vårdgivares kommunikation måste betonas i alla aspekter av vården. Vårdgivaren bör veta 
patientens och de närståendes preferenser, ge känslomässigt stöd samt förstå de närståendes 
önskan att vara närvarande vid tidpunkten för dödsfallet. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I 
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Referens Braithwaite, M., Philip, J., Tranberg, H., Finlayson, F., Gold, M., Kotsimbos, T., & Wilson, J. 
(2011). End of life care in CF: Patients, families and staff experiences and unmet needs. Journal 
of Cystic Fibrosis, 10, 253-257 doi:10.1016/j.jcf.2011.03.002 

Land  
Databas 

Australien  
PubMed 

Syfte Syftet var att utforska de otillfredsställda behov samt nyckelfrågor för patienter med cystisk fibros, 
deras familjer samt hur personal sköter vården i väntan på organtransplantation. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Tematisk analys  

Urval 42 deltagare, 12 patienter, 10 närstående samt 20 ur vårdpersonalen. Randomiserat urval. 
Inklusionskriterier: Deltagare skulle vara över 18 år och kunna tala och förstå engelska. 

Datainsamling Bandinspelade individuella semistrukturerade intervjuer med patienter och närstående. För 
personalen skapades fyra fokusgrupper med sessioner. Alla intervjuer och sessioner via 
fokusgrupper genomfördes på sjukhuset.  

Dataanalys Intervjuerna och sessionerna i fokusgrupperna blev inspelade och transkriberades samt 
analyserades med hjälp av tematisk analys som är en form av mönsterkänning via data där nya 
teman blir kategorier för analys. Alla utredare läste och kodade oberoende. Forskningsteamet 
genererade kodningskategorier från uppgifterna tills det inte fanns någon mer kategori och sedan 
försökte man identifiera teman. Sessionerna från fokusgrupperna och intervjuerna upphörde då det 
stod klart att inga nya teman framkom.  

Bortfall 9 personer valde att ej delta. 18 patienter och 13 närstående kontaktades, av dessa valde 12 
patienter och 10 närstående att delta.  

Slutsats Patienter och deras familjer kan dra nytta av kontinuitet, delaktighet i vården, symtomfokus och 
känslomässigt stöd. En modell behövs som genom kommunikationsstrategier behandlar fysiska 
och psykologiska frågor men samtidigt är flexibel för att införliva individuella skillnader och kan 
maximera patientens livskvalité. Information kan tidigt bidra till att främja diskussioner och 
normalisera processen för samtliga grupper. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I. 
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Referens Duggleby, WD., Penz, K., Leipert, BD., Wilson, DM., Goodridge, D., & Williams, A. (2011). ‘I 
am part of the community but…’ The changing context of rural living for persons with advanced 
cancer and their families. Rural and Remote Health 11(3) 1733 

Land  
Databas 

Kanada 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka i vilket sammanhang äldre patienter på landsbygden som får palliativ vård 
och hur deras familjer upplever övergångar.   

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Grounded theory 

Urval 28 deltagare, 6 patienter, 10 närstående samt 12 ur vårdpersonalen. Strategiskt urval. 
Inklusionskriterier: patienterna skulle vara över 60 år, diagnostiserade med avancerad cancer, leva 
i ett landsbygdsområde och vara i stånd att delta. Anhöriga skulle vara familj eller vänner som 
känt patienten i 18 år eller mer, upplevt döden av en äldre familjemedlem de senaste 12 
månaderna, levde i landsbygdsområde och hade kontakt med den avlidne minst en gång per vecka 
under den sista månaden av den avlidnes liv. Inklusionskriterier för vårdpersonalen var att de 
skulle vara minst 18 år, och att de gav direkt palliativ vård till äldre i lantlig miljö. 

Datainsamling Deltagarna fick fylla i ett formulär och de fick även göra intervjuer med öppna frågor utifrån en 
intervjuguide. Ytterligare frågor anpassades till deltagarnas svar. Deltagarna intervjuades två 
gånger och i den andra intervjun anpassades frågorna baserat på svaren och pågående dataanalys. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades ordagrant, blev kodade och analyserades. Bearbetningarna från varje 
grupp analyserades separat på individnivå för patienter och anhöriga och på gruppnivå för 
vårdgivare. Om liknande teman som beskrev sammanhanget framkom delades de in i teman. Man 
använde sig av analyserande beskrivning där koder utvecklades till teman och underteman. 

Bortfall Bortfall presenteras ej.  

Slutsats Resultatet visar att landsbygden har en stor inverkan på de typer av stöd och vårdtjänster som 
behövs av äldre med en avancerad sjukdom och deras familjer. Det finns ett behov av att 
omförhandla samhällsstöd för personer med avancerad sjukdom som genomgår flera övergångar i 
livets slut. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

 

 



BILAGA C  

Artikel 5 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Henriksson, A., Benzein, E., Ternestedt, B.M., & Andershed., B. (2010). Meeting needs of family 
members of persons with life-threatening illness: A support group program during ongoing 
palliative care. Palliative and Supportive Care, 9(3), 263-271. doi:10.1017/S1478951511000216 

Land  
Databas 

Norge 
PubMed 

Syfte Syftet var att beskriva närståendes upplevelser av innehåll, struktur och strategi i ett stödprogram 
för närstående till personer med livshotande sjukdom. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Kvalitativ innehållsanalys valdes då man ville beskriva erfarenheter och perspektiv från 
deltagarna. 

Urval 29 deltagare. Strategiskt urval. 

Datainsamling Telefonintervjuer mellan mars-juni 2009, 2 dagar till en vecka efter det sista stödgruppsmötet.  

Dataanalys Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). 
Intervjuerna transkriberades ordagrant, därefter lyssnades och lästes de igenom flera gånger för att 
få ett helhetsintryck av deras innehåll. Texten delades därefter in efter betydelsefulla enheter och 
kodades. Koderna jämfördes baserat på likheter och skillnader och delades därefter in i tre 
kategorier.  

Bortfall 3 personer valde att ej delta, 7 personer exkluderades. 39 potentiella deltagare kontaktades, av 
dessa valde 29 att delta. 

Slutsats Stödgruppen för närstående med anhöriga i palliativ vård upplevdes som en positiv upplevelse för 
de deltagande. Stödgruppen tog upp ämnen relaterade till det de närstående ville veta samt 
skapade en varm atmosfär där närstående kunde dela sina tankar och känslor.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I.  

 

 



BILAGA C  

Artikel 6 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Lundberg, T., Olsson, M., & Fürst, C.J. (2013). The perspectives of bereaved family members on 
their experiences of support in palliative care. International Journal of Palliative Nursing, 19(6), 
282-288. 

Land  
Databas 

Sverige 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka de stödjande interaktioner inom palliativ vård som familjemedlemmar 
upplever och de emotionella erfarenheterna som familjemedlemmarna förknippar med dessa 
interaktioner.   

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenografisk design 

Urval 25 deltagare, 12 kvinnor och 13 män. Strategiskt urval.  
Inklusionskriterier: Den person som i patientens journal angetts vara den som påverkats mest av 
patientens bortgång.  

Datainsamling Datainsamling skedde 6-9 månader efter dödsfallet. Intervjuerna varade mellan 1-1,5 timmar.  

Dataanalys Alla intervjuer transkriberades ordagrant. Därefter gjordes en induktiv kvalitativ innehållsanalys 
enligt Elo och Kyngäs (2008).  Öppen kodning användes för att ytterligare kondensera texten. 
Koderna grupperades efter begreppens släktskap i underkategorier och kategorier.  

Bortfall 5 valde att ej delta. 30 potentiella deltagare kontaktades, av dessa valde 25 att delta.  

Slutsats Genom god kommunikation med de närstående ges en känsla av trygghet och bidrar till styrka och 
säkerhet. Detta ses speciellt vid möten speciellt anpassade efter de närståendes behov. Stödjande 
interaktion med personal hjälper till att bygga motståndskraft anpassad till de närståendes behov. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I. 

 

 



BILAGA C  

Artikel 7 

 

 

 

 

 

Referens Metzger, M., Norton, S. A., Quinn, J. R., & Gramling, R. (2013). Patient and Family Members’ 
Perceptions of Palliative Care in Heart Failure. Heart & Lung : The Journal of Critical Care, 
42(2), 112–119. doi:10.1016/j.hrtlng.2012.11.002 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet var att beskriva perspektiv från en grupp av personer med hjärtsvikt och deras 
familjemedlemmar vad de förväntar sig av konsultationer i den palliativa vården, av deras 
upplevelser av samråden är samt vilken roll de känner och bör ha i den palliativa vården. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Kvalitativ innehållsanalys valdes då man ville beskriva erfarenheter och perspektiv från 
deltagarna. 

Urval 40 deltagare, 24 patienter och 16 närstående. Strategiskt urval 

Datainsamling Bandinspelade, semistrukturerade intervjuer som skedde 48 timmar efter den första palliativa 
vårdkonsultationen. Vid möjlighet gjordes två intervjuer/patient och anhörig. Tiden på intervjun 
anpassades utefter deltagarnas behov och önskemål. Det gjordes anteckningar efter varje intervju.  

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys gjordes för att identifiera mönster och teman. Anteckningarna från 
intervjuerna lästes noggrant och kodades rad för rad. Koder som relaterade till varandra gjordes till 
kategorier. Man använde sig av trovärdiga kriterier från Lincoln, Guba44 och Maxwell. Man 
använde sig av målmedveten provtagning för att vägleda datainsamlingen åt rätt håll genom 
noggrann dokumentation genom hela forskningsprocessen, man bad personer med kvalitativ 
expertis läsa igenom för att genomföra parallella analyser och senare inbjudna deltagare att ge 
feedback på de teman som framkommit – allt för att styrka pålitligheten. 

Bortfall 13 personer valde att ej delta. 37 potentiella deltagare bland patienter identifierades, av dessa 
valde 24 att delta. Bortfall bland närstående presenteras ej.  

Slutsats Majoriteten av personer med hjärtsvikt har aldrig remitterats till en palliativ vårdkonsultation. 
Detta beror på omedvetenhet kring palliativ vård. Trots detta upplever de flesta att den palliativa 
vården förbättras. Vården kan förbättras ytterligare så att den uppfyller behoven bättre hos de 
personer med hjärtsvikt och deras närstående. En djupare förståelse av deras perspektiv krävs för 
att uppnå detta. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I. 

 

 



BILAGA C  

Artikel 8 

 

 

 

 

Referens Mossin, H., & Landmark, B.T.(2011) Being present in hospital when the patient is dying – A 
grounded theory of spouses experiences. European Journal Of Oncology Nursing. 15(5). 382-389. 
doi:10.1016/j.ejon.2012.11.005 

Land  
Databas 

Norge 
CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att få djupare förståelse av anhörigas erfarenheter av palliativ vård, och att 
få bättre kunskap för att kunna förbättra palliativ vård i förhållande till vårdgivaren. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Grounded Theory 

Urval 8 deltagare. Strategiskt urval..                                                                                                                  
Inklusionskriterier: Deltagarna skulle vara över 20 år och kunna norska i både text och tal. 
Patienten skulle ha varit intagen på sjukhus minst 2 dagar före döden och partnern skulle ha 
tillbringat tid på sjukhuset, dock ej nödvändigt att ha bott där eller sovit över. 

Datainsamling Bandinspelad intervju två månader efter partnerns död med var och en av deltagarna som ägde 
rum i deltagarnas hem. Intervjuerna varade mellan 40 minuter till 2 timmar och 20 minuter.  

Dataanalys Bandinspelningar avlyssnades noga och anteckningar lästes igenom helt. Data delades upp och 
klassificerades för att hitta beskrivande kategorier. Data som kodades lika jämfördes för att hitta 
skillnader och liknelser. Nya koder utvecklades. Efter detta placerades liknande koder i större 
överordnade grupper, namngavs och kategoriserades. Sista steget var selektiv kodning där en 
central kategori som representerade huvudtemat bestämdes. Analys och kodning enligt Strauss & 
Corbin (1998).  

Bortfall 7 personer valde att ej delta. 15 potentiella deltagare kontaktades, 10 kvinnor och 5 män. Av dessa 
valde 8 kvinnor att delta. 

Slutsats Studien visar vikten av kontinuitet i förhållandet till deras döende partner, både fysiskt och 
emotionellt. Det är viktigt för både partner och patient att dem närstående finns vid deras sida i 
livets slutskede vilket kommer påverka upplevelsen både genom mening och sammanhang. Hälso- 
och sjukvårdspersonal sträva efter att ha en god kommunikation med anhöriga för att kunna ta 
hänsyn till deras önskemål och behov. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I.  

 

 



BILAGA C  

Artikel 9 

 

 

 

 

 

Referens Payne, S., Burton, C., Addington-Hall, J., & Jones, A. (2010). End-of-life issues in acute stroke 
care: a qualitative study of the experiences and preferences of patients and families. Palliative 
Medicine, 24(2), 146-153. doi:10.1177/0269216309350252 

Land  
Databas 

Storbritannien. 
CINAHL 
 

Syfte Syftet var att identifiera patienten och dess närståendes erfarenheter av stroke och vård i livets 
slutskede. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Kvalitativ innehållsanalys valdes då man ville beskriva erfarenheter och perspektiv från 
deltagarna. 

Urval 53 deltagare, 28 patienter och 25 anhöriga. Strategiskt urval. 
Inklusionskriterier: Vuxna med stroke, infarkt ej blödning som bekräftats av CT. 
Exklusionskriterier: Barn, patienter som ej fått CT, patienter som låg i koma och patienter som var 
oförmögna att ge medgivande till deltagande. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer, mellan oktober 2006 till juni 2007. Varje intervju varade ca 20 
minuter.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades ordagrant och deltagarna fick ett unikt identifieringsmärke. 
Intervjuerna analyserades med hjälp av principerna för ständig jämförelse där sakfrågor 
identifierades i texten och tilldelades en kod. Koderna kategoriserades in efter olika erfarenheter. 
Analysen underlättades genom användandet av Atlas-Ti qualitative data management software. 
Trovärdighet stärktes genom att författarna kodade självständigt för att därefter jämföra resultaten 
tills överenskommelse nåddes.  

Bortfall Bortfall presenteras ej.  

Slutsats Kommunikation mellan patient, närstående och vårdpersonal är en mycket central del i den 
palliativa vården. Ärlighet och tydlighet vid informationsgivande är viktigt.  

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad II. 
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Artikel 10 

 

 

 

 

 

 

Referens Rydahl-Hansen, S. (2013). Conditions That Are Significant for Advanced Cancer Patient’s Coping 
with Their suffering – as Experienced by Relatives. Journal of Psychosocial Oncology 31(3). 334-
355. doi:10.1080/07347332.2013.778933 

Land  
Databas 

Danmark 
CINAHL 

Syfte Syftet var att identifiera och beskriva de villkor som har betydelse för anhöriga till patienter med 
avancerad cancer och hur de klarar att hantera sitt lidande i samarbete med sin omgivning. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Grounded theory 

Urval 12 deltagare, 7 kvinnor och 5 män. Strategiskt urval. 
Inklusionskriterier: deltagarna skulle vara över 18 år, vara födda i Danmark, tala danska och ha 
haft kontakt med patienten minst två gånger i veckan under patientens sjukdomsperiod. Det skulle 
gått 6 månader efter patientens död. 

Datainsamling Bandinspelade, semistrukturerade intervjuer som varade mellan 70 till 140 minuter. Intervjuerna 
skedde i deltagarnas hem. Intervjuguiden var inspirerad av Lazarus teorier om stress, känslor, 
bedömning och coping.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades ordagrant. En abduktiv och induktiv analys utfördes som en konstant 
jämförelseprocess i form av öppen, selektiv och teoretisk kodning (Corbin & Strauss, 2008;1998). 
En konstant jämförande process identifierade likheter och skillnader och skapade övergripande 
huvudkategorier samt underkategorier.  

Bortfall Bortfall presenteras ej.  

Slutsats Närstående bör inkluderas tidigare i patientens sjukdomshistoria för att få möjlighet till kunskap 
och förståelse av patientens sjukdom, samt få chans till känslomässigt stöd. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad II. 

 

 



BILAGA C  

Artikel 11 

Referens Steinvall, K., Johansson, H., & Berterö, C. (2011). Balancing a Changed Life Situation: The Lived 
Experience From Next of Kin to Persons With Inoperable Lung Cancer. American Journal Of 
Hospice & Palliative Medicine, 28(2), 82-89. Dio:10.1177/1049909110375246 

Land  
Databas 

Sverige 
CINAHL 

Syfte Syftet var att kartlägga och beskriva livssituationer som upplevs av anhöriga till personer med 
inoperabel lungcancer. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk, hermeneutisk design 

Urval 11 deltagare, 7 män och 4 kvinnor i åldrarna 56-73. Strategiskt urval. 
Inklusionskriterier: deltagarna skulle vara äldre än 18 år, anhöriga till en person som 
diagnostiserats med inoperabel lungcancer och patienten hade kommit överens att de kunde delta i 
studien 6-8 veckor efter diagnos. Patienten skulle vara under palliativ vård, få cellgifter och/eller 
strålbehandling.  

Datainsamling Bandinspelade intervjuer som varierade i längd mellan 30-90 minuter.  

Dataanalys Analyser börjar redan under datainsamlingen, där forskaren försöker förstå och hitta en mening i 
vad som berättas och sedan fortsätter analysen med transkription. I denna process står de talande 
språket som text. I denna studie används fenomenologisk, hermeneutisk metod för analysen och 
analysen utfördes i flera steg. 

Bortfall 12 personer valde att ej delta. 23 patienter tillfrågades om sin närståendes deltagande, av dessa 
valde 11 att godkänna deltagandet.  

Slutsats Anhöriga måste hitta en balans mellan den tidigare livssituationen och den nya för att upprätthålla 
sin livskvalitet. Det omfattar bland annat att kunna reflektera över sin egen livssituation.  Det är av 
stor vikt att vårdpersonal har en god kommunikation med de närstående för ge stöd och på så sätt 
reducera känslor som ångest och hopplöshet.  

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad II. 
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Referens Weber, M., Claus, M., Zepf., Fischbeck, S., Escobar Pinzon., L. (2012). Dying in Germany – 
Unfulfilled Needs of Relatives in Different Care Settings. Journal of Pain and Symptom 
Management, 44(4), 542-551. doi:10.1016/j.jpainsymman.2011.10.024 

Land  
Databas 

Tyskland 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka behov och personliga upplevelser hos närstående till personer i livets 
slutskede samt upptäcka skillnader i deras behov och upplevelser. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Prospektiv tvärssnittstudie 

Urval 1378 deltagare vars närstående avlidit mellan 25 maj och 24 augusti 2008. Slumpmässigt urval. 
Frågeformuläret skickades ut till 5000 hushåll.   

Datainsamling Standardiserat och anonymiserat frågeformulär skickades ut till adressen där den avlidne bott. 
Datainsamling skedde mellan september 2008 och januari 2009. 

Dataanalys All statistisk analys gjordes med Stata/IC 10.1. Absoluta och relativa frekvenser beräknades för de 
allmänna egenskaper som fanns hos den avlidne och de anhöriga. I analysen ansågs associationer 
signifikanta när P <0.05 enligt Pearsons Chi2-test.  

Bortfall Externt bortfall: 3622  
Internt bortfall: 41   

Slutsats Den höga graden av ouppfyllda behov hos närstående i alla vårdmiljöer och alla typer av 
sjukdomar förstärker behovet av omfattande palliativ vård. Ökad medvetenhet om den 
psykologiska sårbarheten hos närstående bör leda till ökade ansträngningar att förbättra den 
palliativa vården. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II. 
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