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Sammanfattning  
Bakgrund: Vård i livets slutskede innebär att sjuksköterskor ger vård i lindrande syfte. Närstående 
tillhör patienters närmaste krets som blir en viktig del i denna process. Närstående behöver stöd som 
kan ges i olika former. En del av sjuksköterskors roll är att involvera närstående i vården. Syfte: Syftet 
var att beskriva närståendes erfarenheter av sjuksköterskors stöd vid livets slutskede. Metod: Metoden 
var en allmän litteraturstudie baserad på vetenskapliga orginalartiklar (n=13) som hämtades från 
databaserna PsycINFO, PubMed och Cinahl Complete, publicerade mellan 2016–2021. 
Kvalitetsgranskning gjordes utifrån Högskolan Kristianstads granskningsmallar för kvalitativa samt 
kvantitativa studier. Analysprocessen inspirerades av Fribergs femstegsmodell. Samtliga studier var 
etiskt godkända. Resultat: Resultatet visade att närståendes erfarenheter av sjuksköterskors stöd vid 
livets slutskede skilde sig åt. Sjuksköterskor som kommunicerade med närstående, delgav information 
och bjöd in till delaktighet i vården ansågs betryggande och stöttande. Närstående som inte fick ta del 
av detta kände stor oro och tappade förtroendet för sjuksköterskorna. 
Diskussion: Kvalitén i litteraturstudiens metod diskuteras utifrån Shentons trovärdighetsbegrepp för 
kvalitativa studier: Tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. De kvantitativa begreppen 
diskuterades utifrån: intern validitet, reliabilitet, statistisk validitet samt extern validitet. 
Nyckelfynden i resultatet var information och kommunikation kring patientens vård och vårdprocess, 
delaktighet i vården och emotionellt stöd under vårdtid och efter bortgång. Fynden diskuteras utifrån 
systemteorin och tidigare forskning med anknytning till samhällsperspektiv och etiska dilemman. 
Slutsats: Det finns behov av fördjupning och förlängning av utbildning på universitetsnivå samt 
verksamhetsnivå. Verksamheter bör införa närståendestöd samt uppföljningssamtal efter bortgång.  
 
 

Sökord 
Sjuksköterska, Närstående, Stöd, Erfarenhet, Livets slutskede 

  

 



 
 

 

Innehåll 
 

Inledning .............................................................................................................................. 4 

Bakgrund ............................................................................................................................. 4 

Syfte ..................................................................................................................................... 7 

Metod ................................................................................................................................... 7 

Design .............................................................................................................................. 7 

Sökvägar och Urval ......................................................................................................... 7 

Granskning och Analys ................................................................................................... 8 

Etiska överväganden ...................................................................................................... 10 

Förförståelse .................................................................................................................. 10 

Resultat .............................................................................................................................. 11 

Sjuksköterskors information och kommunikation med närstående............................... 11 

När det närmar sig livets slut ..................................................................................... 12 

Närståendes delaktighet i omvårdnad ............................................................................ 13 

Omvårdnad ................................................................................................................ 14 

Relationen mellan närstående och sjuksköterskor ..................................................... 14 

Närståendes behov av stöd ............................................................................................ 15 

Stöd under vårdtid ..................................................................................................... 15 

Stöd efter bortgång .................................................................................................... 16 

Diskussion ......................................................................................................................... 17 

Metoddiskussion ............................................................................................................ 17 

Resultatdiskussion ......................................................................................................... 20 

Slutsats ............................................................................................................................... 24 

Referenser .......................................................................................................................... 25 

Bilaga 1  

Bilaga 2



 
 

4 

 

Inledning  

En vanligt förekommande rädsla hos människor är tanken om döden. Denna rädsla är ofta 

förknippad med hjälplöshet över att inte kunna förhindra det som kommer ske trots 

kunskapen av att döden är ofrånkomlig och en naturlig process. När bortgången är 

konstaterad till att snart inträffa kan närstående ha en förmåga att förneka den. Andra 

närstående kan känna en lättnad över att en snar bortgång blir slutet av lidandet för 

patienter. Att som närstående få stöd från sjuksköterskor genom delvis information och 

förberedelse ger en känsla av att känna sig väl omhändertagen (Pinheiro et al., 2016).   

Bakgrund 

Vård i livets slutskede innebär att sjuksköterskor ger vård i lindrande syfte till personer 

med obotlig och livshotande sjukdom för att öka deras välbefinnande samt livskvalitet 

fram till livets slut. Vården baseras på teamarbete där flera professioner medverkar för 

bästa möjliga vård. Vård i livets slutskede kan utföras i hemmet, på en vårdavdelning 

eller på ett boende. Psykologiskt, socialt samt existentiellt stöd ska erbjudas både till 

patienter och till närstående vid behov (Nationella Rådet för Palliativ Vård, u.å.).  

 

Palliativ vård i livets slutskede vilar på fyra hörnstenar. Dessa hörnstenar beskrivs som 

Symtomlindring vid bemärkelse vilket innebär lindring av patientens psykiska, fysiska, 

sociala och existentiella symtom eller behov. Även patienters autonomi och integritet ska 

beaktas. Samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag vilket innebär att ett team med 

personer från olika professioner samverkar för bästa möjliga vård för patienter. 

Kommunikation och relation inom teamet, mellan team och patient samt närstående ska 

vara god för att främja patienters vård - och livskvalitet. Den sista hörnstenen belyser 

Stöd till närstående. Närstående ska erbjudas stöd under vårdtiden men även efter 

patienters bortgång (Socialstyrelsen, 2013). Palliativ vård kan ses som en process som 

består av två faser och övergången däremellan. Först kommer den tidiga fasen som sedan 

går över till den avslutande fasen. Den tidiga fasen sker oftast när patienter fått vetskap 

om att ha en obotlig skada/sjukdom som successivt kommer förvärras, denna fas kan ha 

ett livsförlängande syfte. Hur lång den tidiga fasen är skiljer sig. När livsförlängande 

behandling inte längre ska fortsätta övergår patienter till palliativ vård i livets slutskede 

som är den avslutande fasen. I denna fas är döden inom snar framtid och vården blir 
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inriktad på symtomlindring istället för att försöka förlänga livstiden. För äldre personer 

som vårdas med palliativ vård är döden ofta en lång process där många olika diagnoser 

kan vara inblandade såsom KOL, hjärtsvikt, Parkinsons sjukdom med flera. Vad för typ 

av symptom som behöver lindras skiljer sig från person till person samt vilka diagnoser 

som patienten har. Vanliga fysiska symptom kan vara smärta och aptitlöshet och psykiska 

symptom kan vara ångest, nedstämdhet och sömnproblematik. Att inkludera närstående i 

vården kan underlätta för patienter och göra vården mer individanpassad (Socialstyrelsen, 

2013). 

 

Begreppet närstående används inom hälso-och sjukvården för att sammanfatta personerna 

som är i patienters närmaste krets. När en person blir sjuk blir människorna i personens 

omgivning också påverkade. Inom vård och omsorg behövs ett närståendeperspektiv 

vilket innefattar att göra patienters närstående synliggjorda. När närstående bjuds in i 

dialog tillsammans med patienter kan delaktigheten hos alla öka samt att hälsan hos 

patienter kan vara sammanflätad med de närståendes hälsa vilket gör att närstående också 

behöver inkluderas (Socialstyrelsen, 2016a). Systemteori kan användas i detta 

sammanhang för att få en djupare förståelse för närstående. Genom att se över närståendes 

samspel och relationer kan närstående ses i sin helhet som ett system och varje närstående 

är en del av systemet. En metafor för detta kan liknas med ett kladdkaksrecept, alla 

familjemedlemmar kan vara en ingrediens: mjöl, kakao, smör, socker och tillsammans 

bildar familjen en helhet, en kladdkaka. I många fall där patienter ligger inför sista tiden 

i livet vistas många närstående i patienters närhet. Mötet mellan närstående och 

sjuksköterskor öppnar då möjlighet för samspel. Samspelet kan bidra till ökad tillit till 

sjuksköterskor och närstående kan ta del av sjuksköterskors omtanke och stöd (Ekern, 

2003; Socialstyrelsen, 2016a).  

 

Stöd inom vården kan ges i flera former. För att minska psykisk belastning hos närstående 

har socialnämnden infört närståendestöd som gäller för alla verksamheter inom 

socialtjänsten. Det som verksamheterna ska kunna erbjuda är bland annat: information 

om sjukdomstillstånd, prognos, enskilda/gruppsamtal, utbildning, hjälpmedel, avlösning 

och ekonomisk ersättning (Socialstyrelsen, 2019).  
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Sjuksköterskor har en central roll och kan påverka närståendes upplevelse vid livets 

slutskede. Sjuksköterskors utmaning är att hålla en öppen kommunikation och ge stöd till 

närstående under vårdtiden och även efter dödsfallet. Att tala om döden är ett ämne som 

kan väcka stor osäkerhet hos både patienter, närstående och sjuksköterskor. Det svåra 

samtalet har upplevts som positivt att föra då det kan hjälpa att sjuksköterskor sätter ord 

på tankar och känslor genom att lyssna och visa närvaro. Svaren som närstående söker 

finns ofta inom dem själva och med sjuksköterskors hjälp av att lyssna, vara lyhörda samt 

visa respekt och förståelse kan en reflektion ske tillsammans (Ekern, 2003).   

 

Patienters tillstånd kan många gånger ge närstående en ökad belastning av stress och oro. 

Emotionellt stöd kan ha en positiv inverkan hos närstående samtidigt som brist av 

emotionellt stöd kan hota närståendes välbefinnande som i sin tur kan leda till psykisk 

ohälsa (Ekern, 2003). Emotionellt stöd ges vanligtvis från närstående till patienter men 

även från sjuksköterskor till patienter. Det kan innebära att sjuksköterskor ger stöd genom 

att vara närvarande tillsammans med de närstående och patienter lyssnar på dem och 

skapar en känsla av att finnas tillgänglig. Beröring genom att hålla handen eller lägga en 

hand på axeln kan vara en typ av emotionellt stöd. En annan form av emotionellt stöd kan 

vara ögonkontakt med de närstående som visar att sjuksköterskor ser dem. Sjuksköterskor 

kan även ge informellt stöd som har betydelse för både patienter och närstående. Det 

informella stödet kan handla om att sjuksköterskor svarar på närståendes frågor eller ger 

både muntlig samt skriftlig information om sjukdom och behandling. Det informella 

stödet kan skapa en trygghet som i sin tur leder till minskad oro hos patienter och 

närstående (Felder et al., 2019; Mattila et al.; 2014). Andligt stöd uppkommer genom 

människors religiösa tro och i en del fall kan även förfrågan om att träffa en präst eller 

motsvarande vara betydelsefull för de närstående. Instrumentellt stöd handlar om att få 

stöttning med praktiska saker såsom läkemedel, påklädning och kontakt med andra 

yrkesgrupper. Instrumentellt stöd kan även ges efter patientens bortgång, då i form av till 

exempel kontakt med begravningstjänster (Nuñez et al., 2017).  
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Syfte 

Syftet var att beskriva närståendes erfarenheter av sjuksköterskors stöd vid livets 

slutskede.  

 

Metod 

Design 

Denna studie var en litteraturstudie där kvalitativa och kvantitativa artiklar användes. En 

litteraturstudie innebär att vetenskapliga artiklar utforskas och sammanställs för att få en 

djupare kunskap kring det valda området (Segesten, 2017).  

Sökvägar och Urval 

Datainsamlingen utfördes med utgångspunkt från syftet. Vid sökning efter vetenskapliga 

studier användes databaser som var indelade efter ämnesområde. I den inledande 

sökningen söktes relevanta studier i databasen Cinahl Complete som var inriktad på 

omvårdnadsvetenskap (Östlundh, 2017). Sökningen gjordes för att få reda på om det 

fanns tillräckligt med material till studien. Vid insamling av material till litteraturstudien 

användes databaserna PsycINFO, PubMed och Cinahl Complete. Manuell sökning 

gjordes utifrån referenslistor från olika kandidatuppsatser med liknande syfte samt 

referenslista i valda studier från de använda databaserna. Den manuella sökningen 

resulterade (n=1) vald studie. Inklusionskriterier var närstående som beskrev erfarenheter 

av att vara eller ha varit närstående till patienter i livets slutskede samt att studierna var 

godkända av etisk kommitté eller att etiska överväganden gjorts. Exklusionskriterier var 

studier med deltagare under 18 år.  

Syftet var centralt vid val av sökord. De centrala begreppen var följande; närstående, 

erfarenheter, sjuksköterska, stöd, samt livets slutskede. Synonymer till begreppen söktes 

fram gemensamt. Begrepp och dess synonymer översattes sedan till engelska. För att få 

fram ämnesord i Cinahl Complete användes Cinahl Headings som innehåller cirka 12 800 

ord. Cinahl Headings är en samling med ämnesord som bäst beskriver innehållet i studien. 

PsycINFO har motsvarande system med ämnesord, de kallas för thesaurus. Thesaurus 

användes för att göra sökningen mer framgångsrik och strukturerad. Trunkering (*) 
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användes för att få fram böjningar av termer med samma bas. Frassökning användes när 

två ord behövde hållas samman.  Begränsningar som användes i Cinahl Complete samt 

PsycINFO var publiceringsår 2016–2021, engelskspråkig samt peer-reviewed.  I PubMed 

fanns motsvarande samling med ämnesord, där kallas systemet för Medical Subject 

Headings (MeSH) och innehåller ca 26 000 ord. I PubMed användes begränsningarna 

publiceringsår 2016–2021 samt engelskspråkig. Därefter skapades sökblock genom att 

sökorden lades samman med hjälp av booleska operatorer så som AND samt OR 

(Karlsson, 2017), se bilaga 1.  

För att välja ut relevant material till litteraturstudien lästes först titeln på studierna i 

träfflistan. Urval av relevanta studier gjordes baserat på vilka sökord som ingick i titeln 

och på vilket sätt de skapade ett sammanhang. När passande studier valts ut granskades 

studiernas ämnesord. Det gjordes för att bedöma om studierna hade ett innehåll som 

kunde svara på studiens syfte. I de studier som valts ut lästes abstract, vilket var en 

sammanfattning av studien (Östlundh, 2017). Efter läsning av utvalda studiers abstract 

valdes några bort då de inte svarade på syftet. Därefter lästes de kvarvarande studierna 

med fokus på dess resultat för att se om de svarade på syftet samt uppfyllde de etiska 

kraven. Studier vars resultat inte svarade på syftet valdes bort. Sökning i databaser samt 

manuell sökning resulterade i totalt tolv kvalitativa studier samt en kvantitativ studie, se 

bilaga 2. 

Granskning och Analys 

Kvalitetsgranskning av inkluderande studier gjordes med hjälp av Högskolan 

Kristianstads granskningsmall för kvalitativa (Blomqvist et al., 2016) respektive 

kvantitativa studier (Beck et al., 2021), se bilaga 2. 

Vid granskning av de valda studiernas kvalitet förhöll sig författarna kritiskt till dessa. 

Med hjälp av granskningen kom författarna fram till om studien lyfter just det fenomen 

som studien syftar till eller inte. Efter granskningen bestämdes vilka studier som skulle 

analyseras. De studier som svarade på syftet och uppfyllde kvalitetskraven sparades och 

sammanfattades i en artikelöversikt (Friberg, 2017), se bilaga 2. 

Med inspiration från Friberg (2017) analyserades studierna i fem steg. Det första steget 

bestod av att läsa studierna ett flertal gånger med fokus på resultatdelen. I det andra steget 

identifierades nyckelfynd i varje studies resultat. Med nyckelfynd menas en mening eller 
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ett stycke i resultatet som är centralt för studien och som författaren vill belysa. Tredje 

steget bestod av att sammanställa resultatet från varje studie. Metoden användes för att få 

en överblick över det material som skulle analyseras.  I det fjärde steget jämfördes 

likheter och skillnader mellan studiernas centrala delar. Likheter sammanställdes och 

skapade nya teman och även nya subteman. Femte steget innebar att en ny helhet 

skapades, se Figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Tolkning av Fribergs analysmodell (Friberg, 2017).  

 

Resultaten skrevs ned utan inbördes ordning. Därefter färgkodades resultatet efter 

innehåll som passade ihop. Meningsbärande enheter valdes ut och bildade teman samt 

subteman. Meningsbärande enhet är den mening eller stycke som bäst beskriver 

budskapet i texten och samtidigt besvarar syftet (Danielson, 2017), se tabell 1.  

 

Tabell 1. Exempel på tillvägagångssätt vid analys 

Meningsbärande enhet   Huvudtema Subtema 

Whenever they come, they always ask how I’m doing, am I coping 

alright, do I need any more help, is there anything else they can do. 

… they always keep me aware of what's available, that's reassuring, too, 

that somebody’s watching out for me. (Jack et al, 2016, s. 2168) 

 

 

 

Stöd 

Stöd 

under 

vårdtid 

We received a condolence card a few days later, so thoughtful. And if we 

wanted to schedule a follow up meeting, this was possible. That was also 

written in the card. And I was called for a follow up meeting twice, yes, 

we appreciated that. 

(Noome et al, 2016, s. 62). 

Stöd 

efter 

bortgång 

1. Studierna läses 
flertal gånger med 

fokus på 
resultatdelen

2. Nyckelfynd 
identifierades i varje 

resultat

3. Resultat 
sammanställdes ifrån 

varje studie

4. 
Likheter/skillnader 

jämfördes mellan 
studiernas centrala 

delar, därefter 
skapades nya teman

5. En ny helhet 
skapades



 
 

10 

 

 

Etiska överväganden 

Vid forskning som involverar människor har Helsingforsdeklarationen (2018) utformats. 

Riktlinjerna finns till som stöd för etiska principer som bör eftersträvas. Författarna till 

litteraturstudien har valt ut ett par av punkterna från Helsingforsdeklarationen (2018) att 

ta extra hänsyn till såsom informerat samtycke och att samtliga studier är godkända av 

forskningsetisk kommitté. Det innebär att det ska framgå att deltagarna i studierna blivit 

väl informerade om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som. Deltagarna ska 

bland annat ha blivit informerade om vad studiens syfte är, vilka risker som finns och 

vilka metoder som används. En etisk kommitté består av en forskningsgrupp som är 

oberoende av forskaren som tar hänsyn till lagar och förordningar 

(Helsingforsdeklarationen, 2018). Innehållet i litteraturstudien är insamlat från tidigare 

studier där det aktuella ämnet har behandlats vilket gör att målet blir att läsa igenom 

studierna noggrant med utgångspunkt från Helsingforsdeklarationen (2018) för att se över 

etiska överväganden.  

Förförståelse  

Bilden av hur mötet mellan vårdpersonal och närstående upplevs vid livets slutskede var 

för författarnas del mest sedd från vårdpersonalens sida då båda författarna arbetar inom 

vården. Som vårdpersonal har mötet upplevts som väldigt känsligt och komplext med 

många funderingar kring vad som anses vara rätt och fel i bemötandet. Författarna har en 

uppfattning om att alla människor hanterar sorg på olika sätt och därför också vill bli 

bemötta på olika vis av vårdpersonalen. Författarna tror att många människor försöker 

vara så stöttande och lösningsinriktade som möjligt i situationer där andra människor är i 

behov av tröst och ständigt är ute efter det magiska ordet, meningen eller handlingen som 

kommer göra att situationen ska lätta. Vid mer logiskt tänkande finns det nog ingen 

magisk formel för det utan att det bästa stödet som finns är att vara lyhörd och öppen för 

kommunikation med närstående och våga ta upp de svåra samtalen. Eftersom författarna 

inte har mycket erfarenhet av att vara närstående i mötet med vårdpersonalen ligger 

intresset av att vilja undersöka hur närståendes upplevelser har varit i hopp om att få en 

djupare förståelse i ämnet.   
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Resultat 
 

Resultatet baserades på tolv kvalitativa studier och en kvantitativ studie. 

Litteraturstudiens resultat utgörs av 13 vetenskapliga studier från olika länder (n=8); 

Australien, England, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Sydafrika, Tyskland samt 

USA. Författarna har valt att inte rikta in sig på en viss kontext då vård i livets slutskede 

kan utföras på varierande platser. I resultatet framkom tre huvudteman: Sjuksköterskors 

information och kommunikation med närstående, Närståendes delaktighet i omvårdnad 

samt Närståendes behov av stöd. Det framkom även fem subteman: När det närmar sig 

livets slut, Omvårdnad, Relationen mellan närstående och sjuksköterskor, Stöd under 

vårdtid samt Stöd efter bortgång. Citaten speglar närståendes upplevelser och känslor som 

författarna anser passar in under respektive tema.  

Sjuksköterskors information och kommunikation med 

närstående 

Det första huvudtemat beskriver närståendes erfarenheter av hur information och 

kommunikation förmedlas från sjuksköterskor. En välfungerande kommunikation från 

sjuksköterskor ger trygghet och ökat förtroende hos de närstående.  

 

Vid fråga om hur närstående (n=366) upplevde att de blev informerade om vilka 

omvårdnadsalternativ som fanns så uttryckte 55% positiva erfarenheter (Kinley et al., 

2018). När det kom till kommunikation mellan närstående och sjuksköterskor fanns det 

både positiva och negativa aspekter. Det fanns en viss balansgång mellan att behöva veta 

prognosen hos patienter och att vilja veta den. En del samtal med sjuksköterskor var 

öppna och ärliga och vid andra tillfällen önskade närstående att sjuksköterskor hade tagit 

viktiga diskussioner med dem först. Ett exempel kunde vara beslut om 

livsupprätthållande åtgärder som först hade diskuterats med närstående så att de hade haft 

möjligheten att själva ta samtalet vidare med patienter (Odgers et al., 2018). 

 

Närstående uppskattade när sjuksköterskor fanns tillgängliga och kunde närvara vid 

besök. Sjuksköterskor ingav en trygghet för de närstående genom att förklara hur 
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patienters status var för dagen och vad som förväntas hända inom den närmsta tiden. 

Möjligheten att ställa frågor till sjuksköterskor ansågs dock som begränsad. 

Sjuksköterskor kunde svara på omvårdnadsfrågor kring patienter men gällande det 

medicinska hänvisades de närstående till ansvarig läkare. De närstående upplevde då 

förvirring och en brist på kommunikation och information gällande deras sjuka 

familjemedlem (Gott et al., 2019; Kisorio & Langley., 2016). ”…we need to understand 

what is happening in the process. Nurses must explain things so that we can understand 

because surely, most of the time is like we are in the darkness because we don’t know 

what is happening” (Kisorio & Langley, 2016, s. 61). 

 

De närstående önskade att sjuksköterskor kunde hjälpa till att informera samtliga 

närstående i de fall där relationerna inom den närmsta familjen inte var välfungerande 

(Kutcher & Soroka, 2019). Sjuksköterskor anpassade även information vid 

kommunikationssvårigheter som nedsatt hörselförmåga. Sjuksköterskor undervisade i 

diagnos och prognos och kunde även ibland förklara genom att rita bilder (Gott et al., 

2019). Närstående berättade att de kände sig sedda och betydelsefulla när sjuksköterskor 

delgav information antingen personligen eller via telefon om deras närstående. 

Informationen behövde nödvändigtvis inte bara handla om de allvarligaste händelserna 

utan uppskattades om det bara var en uppdatering eller att berätta om små framsteg för 

att dela lyckan, det gjorde att deltagarna kände sig respekterade och inkluderade (Retinger 

et al., 2018). Vid besök uppgav närstående att de uppskattade när sjuksköterskor följde 

med dem till patienters rum och gav dem information kring patienters mående (Noome et 

al., 2016). Det fanns tillfällen då närstående upplevde brist på stöd och information från 

sjuksköterskor. Det ledde till att de kände sig ensamma och den känslomässiga smärtan 

blev svårare att hantera (Kutcher & Soroka, 2019).  

När det närmar sig livets slut 

När det var konstaterat att livets slutskede var nära kände många närstående att de hade 

blivit väl informerade av sjuksköterskor om hur behandlingen såg ut och hur 

sjukdomsförloppet skulle gå till. Samtidigt betonades också vikten av att inte bara känna 

till om tidsaspekten för bortgången utan också hur processen skulle se ut och eventuellt 

påverka familjesituationen (Tarberg et al., 2019). När patienter var nära livets slut 

upplevde de närstående att sjuksköterskor visade stor respekt för patienter och behandlade 

dem som en helhet. Däremot framkom även upplevelser från närstående att de 
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försummats då sjuksköterskor bara tog hänsyn till patienter. När tiden för bortgång 

närmade sig gällde inte längre besökstiderna. Närstående fick då möjlighet att vara hos 

patienter när de ville och i största möjliga mån flyttades patienter till ett enkelrum. 

Omvårdnaden gick lugnt till och de närstående kunde därför fokusera på att ta avsked 

(Noome et al., 2016; Tarberg et al., 2019). Närstående uppfattade att sjuksköterskor som 

kom till hemmet och vårdade patienter vid livets slutskede var effektiva och 

ordningsamma. Det gav trygghet och en känsla av att ha kontroll över situationen. Ibland 

kontaktades sjuksköterskor på natten när patienter var oroliga, det var skönt att ta tillgång 

till sjuksköterskor dygnet runt vilket också möjliggjorde att patienter kunde leva sin sista 

tid i hemmet. Närstående upplevde att de hade för lite kunskap av palliativ vård och 

undvek att ta hjälp av det tidigare. Palliativ vård kopplades till den vård som sker precis 

när patienter ska gå bort och inte tidigare. När de förstod att palliativ vård hade mer med 

symtomlindring att göra för att förbättra livskvalitén hade de önskat att ta del av det 

tidigare (Spelten et al., 2019). Närstående kunde uppleva brist på information vid livets 

slutskede. Likaså kunde informationen upplevas som otydlig eller att sjuksköterskor gav 

informationen för sent. Det kunde leda till att de närstående kände en större oro och 

minskat förtroende för sjuksköterskor. Sjuksköterskor kunde använda uttryck som: “her 

time is near” (Odgers et al., 2018, s. 25) vilket inte berättade om det rörde sig om minuter, 

timmar eller dagar. Närstående önskade att sjuksköterskor skulle tala öppet och ärligt om 

döden samt hur länge deras familjemedlem förväntades vara kvar i livet. Även om det var 

ett svårt ämne att tala om så ville de närstående veta då de inte hade tillräcklig kunskap 

om det själva. I vissa fall nämnde inte sjuksköterskor att slutet var nära alls, precis som 

att det skulle ha varit underförstått. Det gjorde att själva bortgången upplevdes som 

plötslig och chockartad. Andra närstående uppfattade vården som väldigt god och 

uttryckte att sjuksköterskor var bra på att göra tillsyner och förklara vad de skulle göra 

(Barlund et al., 2021; Odgers et al., 2018).    

Närståendes delaktighet i omvårdnad  

Det andra huvudtemat delaktighet beskriver hur närstående blev delaktiga i vården genom 

att delta i omvårdnaden och beslutstagandet. Genom att sjuksköterskor bjuder in 

närstående till att delta i vården skapas också en relation mellan närstående och 

sjuksköterskor. 
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Omvårdnad 

Närstående (n=366) som fick frågan om hur de upplevde att de blev involverade i 

planering och omvårdnad så uttryckte 87% god erfarenhet av att bli delaktiga (Kinley et 

al., 2018). Att som närstående bli tillfrågad av sjuksköterskor om att vara med och ta hand 

om sin närstående med tvättning, påklädning och andra omvårdnadsuppgifter var väldigt 

uppskattat (Retinger et al., 2018). Närstående beskrev att de gärna ville vara delaktiga i 

omvårdnaden av sin familjemedlem även efter att hen gått bort. Delaktighet kunde både 

innebära att hjälpa till eller bara att närvara i rummet under tiden omvårdnaden utfördes.  

Alla blev dock inte tillfrågade om att vara med och visste inte att möjligheten fanns 

(Noome et al., 2016). De närstående upplevde att deras familjemedlem fortfarande hörde 

vad som sades i rummet och kände sina närståendes närvaro. Därför ville de vara 

delaktiga i omvårdnaden i den mån det gick. Dessa närstående menade att de själva hade 

uppskattat att vara omgiven av nära och kära om de varit i liknande situation. Att vara 

närvarande hos sin familjemedlem upplevde de också skulle ge dem ro och frid även efter 

familjemedlemmens bortgång (Kisorio & Langley, 2016).  

I can do the care because it is another method of saying goodbye in a nice way, of 

not dying   alone. At least the family is there doing this, doing that. To my side I 

must be satisfied that I did something for him. The patient needs us as family as 

much as we need him and he becomes more comfortable when he is with us as 

family. (Kisorio & Langley, 2016, s. 62) 

 

Närstående som fick vara delaktiga i vårdbeslut upplevde att vårdkvalitén höjdes när 

deras åsikter blev hörda och de kände sig respekterade (Retinger et al., 2018). Närstående 

som tillsammans med sjuksköterskor fick vara delaktiga i att planera vården den sista 

tiden kände sig mindre oroliga inför bortgången (Frey et al., 2020).  I andra fall upplevde 

närstående att delaktigheten brast när det kom till planering och förberedelser inför 

bortgången. De visste inte vem de skulle vända sig till och ingen tog upp frågan förrän de 

närstående förde det på tal. När kontakt hade skapats med sjuksköterskor blev samarbetet 

mycket bättre och de hade en kontakt att ringa vid behov (Tarberg et al., 2019). 

Relationen mellan närstående och sjuksköterskor 

Närstående ansåg att en bra vårdkultur innebar att det skapades en relation mellan 

närstående och sjuksköterskor vilket värderades högt. Relationen kunde skapas genom att 

närstående fick uppleva att de blev sedda, ibland behövdes inte ord utan bara en blick 

som visar att sjuksköterskor ser och inte tittar ner på en. Närstående beskrev hur 
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sjuksköterskors förmåga att visa empati ingav en trygghet i rummet, både för dem själva 

och deras familjemedlem (Devik et al., 2018; Retinger et al., 2018). 

 

My father knew and trusted this nurse more than the doctors at the hospital. She 

lived in our neighbourhood. I think that she was newly qualied, but her human 

qualies was…. She created safety in the room. And I don’t know whether you can 

learn that at school…. We saw the person in her…. That was the important thing. 

(Devik et al., 2018, s. 5) 

 

 

Att sjuksköterskor tog sig tid att lära känna de närstående och skapa en relation visade på 

ett genuint intresse för att förstå, lindra och visa välvilja. Närstående uppskattade när 

sjuksköterskor involverade dem i beslutfattandet (Gott et al., 2019). Genom att 

sjuksköterskor var öppna för samtal skapades en relation mellan sjuksköterskor och 

närstående som ökade närståendes psykiska välmående. Närstående upplevde att 

sjuksköterskor ville deras bästa och ansåg att deras hälsa och välmående var minst lika 

viktigt som patienters (Jack et al., 2016). Närstående saknade ibland någon att prata med. 

De beskrev en önskan om att ha mer öppna samtal med sjuksköterskor. Närstående hade 

önskat att sjuksköterskor visade mer empati och medkänsla, att de tillsammans kunde 

skapa en förståelse för situationen. Det hade i sin tur bidragit till en ökad trygghet för de 

närstående (Barlund et al., 2021; Kisorio & Langley, 2016).  

Närståendes behov av stöd 

Det sista huvudtemat stöd innefattar stödet som närstående upplevde från sjuksköterskor 

under själva vårdtiden både i form av emotionella samtal och praktiskt stöd. I sista delen 

framkommer även närståendes behov av stöd efter patienters bortgång i form av 

uppföljning.  

Stöd under vårdtid  

Av deltagande närstående (n=366) uttryckte 92% att det fanns tillräckligt med personal 

för att bemöta och stötta dem i deras oro (Kinley et al., 2018). Närstående ansåg att 

sjuksköterskor påverkade kvalitén av vården med sin kunskap och sitt skickliga utförande 

som gjorde att närstående blev trygga i att ta beslut och att de respekterades och stöttades 

av sjuksköterskor (Jack et al., 2016). Sjuksköterskor har som uppgift att vårda patienter 

samt stötta närstående vars familjemedlem vårdas i livets slutskede. Närstående uppgav 

att sjuksköterskors bemötande och närvaro betydde mycket för dem. Sjuksköterskor 

kunde vara med på samtal med läkaren som stöd för de närstående. Som närstående kunde 
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det vara svårt att uppfatta samt ta till sig allt som sägs på ett läkarsamtal. Sjuksköterskor 

fanns därför tillgängliga efteråt för att kunna diskutera och förklara det som närstående 

inte förstått eller hade funderingar kring (Noome et al., 2016). Närstående förväntade sig 

inte att sjuksköterskor skulle ta sig tid för dem. De blev därför positivt överraskade när 

sjuksköterskor ville lyssna på deras berättelser, frågade om de ville sitta ned och samtala 

eller om de ville ha något att äta eller dricka (Jack et al., 2016).  

 

Whenever they come they always ask how I’m doing, am I coping alright, do I 

need any more help, is there anything else they can do.… they always keep me 

aware of what's available, that's reassuring, too, that somebody’s watching out for 

me. (Jack et al, 2016, s. 2168) 

 

Sjuksköterskor erbjöd sig även att ringa samtal till andra närstående när den sista tiden 

började närma sig (Gott et al., 2019; Noome et al., 2016). En vanlig fråga som många 

närstående tog upp var samtalet om döden. Deras frågor var riktade kring när, hur och 

vem de kunde vända sig till angående dessa samtal. Närstående berättade att det kändes 

som att de var i goda händer med sjuksköterskor som kunde prata om dessa frågor och att 

sjuksköterskor var duktiga på att ta upp frågorna på ett respektfullt vis. Sjuksköterskor 

förklarade för närstående kring den sista fasen som väntade vilket de uppskattade (Frey 

et al., 2020; Jack et al., 2016; Spelten et al., 2019). De närstående upplevde att 

sjuksköterskor anpassade sig efter patientens behov men att sjuksköterskor var där lika 

mycket till de närståendes förfogande som till patienters (Spelten et al., 2019). Närstående 

uppskattade att det fanns tid och utrymme för dem att ta avsked på sitt eget sätt. De 

beskrev att de fann stöd i sin religiösa tro genom böner, ritualer, att sjunga en sång eller 

att lägga sig i sängen bredvid sin familjemedlem (Kisorio & Langley, 2016; Noome et 

al., 2016). Andra gester som uppskattades kunde vara att få växla lite ord emellanåt, bli 

erbjuden kaffe eller bara få en kram (Retinger et al., 2018). Närstående uppskattade den 

fysiska kontakten som sjuksköterskor gav som tröst som att exempelvis lägga armen om 

axlarna vilket var precis det som behövdes vid tillfället. Vid bortgången hade 

sjuksköterskor gjort fint hos patienter med blommor, ljus och nedsläckt belysning vilket 

uppskattades av de närstående (Gott et al., 2019). 

Stöd efter bortgång 

Efter bortgången fanns det olika upplevelser kring uppföljning. Vissa närstående träffade 

sjuksköterskor en tid efter bortgången och pratade mycket kring processen att gå bort 
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(Tarberg et al., 2019). Närstående uppskattade även att de fick stöd från sjuksköterskor 

efter att patienter gått bort. Sjuksköterskor kom med frågan om de närstående ville ha 

besök i efterhand och närvarade även på begravningen vilket uppskattades mycket och 

hjälpte i sorgeprocessen (Retinger et al., 2018; Spelten et al., 2019).  

 

We received a condolence card a few days later, so thoughtful. And if we wanted 

to schedule a follow up meeting, this was possible. That was also written in the 

card. And I was called for a follow up meeting twice, yes, we appreciated that. 

(Noome et al, 2016, s. 62) 

 

Andra närstående upplevde inte samma stöd från sjuksköterskor efter bortgången. 

De upplevde ett stort behov av att ha uppföljande samtal efteråt men istället kändes 

det som om att dörren bara stängdes. De fick aldrig något erbjudande om 

uppföljande samtal men hade önskat att de fått det. I efterhand hade några 

närstående velat bli erbjudna att samtala med en präst eller motsvarande som även 

kunde be för deras familjemedlem (Kisorio & Langley, 2016; Noome et al., 

2016).  Närstående påtalade att de tyckte det borde finnas en systematisk process 

angående uppföljningssamtal efter en bortgång då det kunde tillkomma många 

frågor i efterhand. Samtal efter patienters bortgång kan vara värdefullt för att 

bearbeta sin sorg och förlust (Kutcher & Soroka, 2019; Odgers et al., 2018; Tarberg 

et al., 2019). En make uttryckte att han önskat att han hade fått lite mer kontakt 

efteråt med frågor om hur han mådde (Odgers et al., 2018). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En allmän litteraturstudie genomfördes med syfte att beskriva närståendes erfarenheter 

av sjuksköterskors stöd vid livets slutskede. Litteraturstudien var baserad på tolv 

kvalitativa studier och en kvantitativ studie.  För att påvisa kvalitén i den kvantitativa 

studien diskuterades metoden med hjälp av Högskolan Kristianstads granskningsmall 

(Beck et al., 2021). De kvalitativa studierna diskuterades utifrån Högskolan Kristianstads 

granskningsmall för kvalitativa studier samt Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp: 

Tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. 

Tillförlitlighet (Credibility) - I forskningsstudier som hade en kvalitativ metod ansågs 

tillförlitligheten som en viktig faktor för studien. Tillförlitligheten stärks av att studiens 
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resultat svarade på syftet och att passande design, metod, urval, analys och datainsamling 

användes. Att en pilotsökning gjordes innan studien påbörjades kan stärka studiens 

tillförlitlighet då antal träffar med passande studier visade att det fanns tillräckligt med 

material för att påbörja studien. Tillförlitligheten ökade även genom att flera databaser 

användes (Shenton, 2004). Sökningar utfördes i databaserna Cinahl Complete, PubMed 

och PsycINFO då dessa rekommenderades till studier med inriktning på omvårdnad. 

Manuella sökningar gjordes som komplement varav en studie användes till 

litteraturstudiens resultat.  Majoriteten av valda studier var dubbletter som påträffades i 

flera av databaserna vilket stärker tillförlitligheten. Att endast använda engelskspråkiga 

studier gjorde att författarna kunde göra en korrekt översättning med ett språk som 

behärskades. Dock sållades vissa studier bort av denna anledning vilket kunde sänka 

tillförlitligheten. I litteraturstudien användes relevanta citat som ansågs vara väsentliga 

för litteraturstudiens syfte och gav ett intryck av att intervjuerna var sanningsenliga vilket 

kunde stärka tillförlitligheten. Enligt Blomqvist et al. (2016) stärks tillförlitligheten av 

studien om citat från deltagarna finns med då det kan öka övertygelsen av att intervjuerna 

gått på djupet. 

Verifierbarhet (Dependability) - Studiens verifierbarhet avgjordes beroende på hur väl 

metoden var beskriven så att studien gick att göra om. Om studien skulle göras om igen i 

ett liknande sammanhang med samma metod så skulle resultatet se likadant ut om studien 

hade en noggrant beskriven metod (Shenton, 2014). Under rubriken “Sökvägar och 

Urval” fanns litteraturstudiens sökblock tillsammans med hänvisningar till ett bifogat 

sökschema där sökningarna fanns väl beskrivna vilket stärkte litteraturstudiens 

verifierbarhet. Analysen var inspirerad av Fribergs (2017) analysmodell där 

analysprocessen fanns beskriven steg för steg, där fanns också hänvisning till en figur för 

att underlätta att följa med i analysprocessen för läsaren vilket stärkte verifierbarheten. 

Enligt Blomqvist (2016) var en del av verifierbarheten att se över intervjufrågorna så de 

fanns väl beskrivna. I en del av de kvalitativa studiernas intervjuer så fanns intervjumallar 

med ämnesord då flera av frågorna var ’öppna’ för deltagarna att själva berätta om sina 

upplevelser/erfarenheter. Detta kan till viss del sänka verifierbarheten då forskaren skulle 

kunna leda samtalet åt ett visst håll. 

Pålitlighet (Confirmability) - Pålitlighet stärks av att studiens resultat framställdes 

objektivt och inte påverkades av författarnas förförståelse (Shenton, 2004). Författarnas 

förförståelse bör redovisas för att läsaren ska kunna bedöma huruvida författarnas 
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förförståelse påverkade resultatet i litteraturstudien eller ej. Pålitligheten i studier stärks 

även genom att mer än en person deltog i analysen (Blomqvist et al., 2016). I 

litteraturstudien har författarna skrivit ner sin förförståelse individuellt, vilket kan stärka 

pålitligheten. Då båda författarna har erfarenhet från att ha arbetat i vården kan 

litteraturstudiens resultat ha påverkats omedvetet, det kan leda till att pålitligheten sänks.  

Överförbarhet (Transferability) - En studies överförbarhet handlar om i vilken mån 

resultatet från studien kan tillämpas i andra kontexter (Shenton, 2004). Litteraturstudien 

baseras på resultat från 13 vetenskapliga artiklar från åtta olika länder; Australien, 

England, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Sydafrika, Tyskland samt USA. 

Författarna har valt att inte rikta in sig på en viss kontext då vård i livets slutskede kan 

utföras på varierande platser såsom sjukhus, i hemmet, på boende med flera. Det kan 

stärka överförbarheten då erfarenheterna speglas från en bredare grupp. Erfarenheten av 

sjuksköterskors stöd kan dock tillämpas i andra omvårdnadssituationer vilket kan stärka 

överförbarheten. Det är alltså möjligt att resultatet kan överföras till flera sammanhang 

med liknande kontexter samt urval. Samtidigt är deltagarantalet oftast lägre vid 

kvalitativa studier än vid kvantitativa studier vilket gör att studien blir svår att överföra 

till större populationer. I litteraturstudien exkluderas personer under 18 år vilket gör att 

det finns en tveksamhet kring hur studiens resultat kan överföras till en patientgrupp 

under 18 år. Detta kan sänka överförbarheten. Enligt Shenton (2004) stärks 

överförbarheten genom att inklusions - och exklusionskriterier redovisas, kontexten samt 

metod bör vara väl beskriven. 

En kvantitativ studies kvalitet bedöms utifrån begreppen intern validitet, reliabilitet, 

statistisk validitet samt extern validitet. Intern validitet handlar om hur väl studiens 

resultat svarar på syftet, om det sker något bortfall under studiens gång samt hur 

datainsamlingsmetod och urval utförts (Beck et al., 2021). Den interna validiteten sänktes 

i studien av att en större andel valde att inte slutföra enkäten. Intern validitet kan till 

exempel påverkas av att enkäten missförstås eller att deltagarna inte svarar 

sanningsenligt. Enligt Beck et al. (2021) så påverkas reliabilitet i en studie av om det 

valda frågeformuläret/mätinstrumentet är tillräckligt tillförlitligt och tillräckligt känsligt 

för att upptäcka skillnader samt om blir resultatet detsamma om mätningen 

replikeras.  Den statistiska validiteten i en studie handlar om en relevant metod använts 

för ändamålet och om en oberoende forskare fått samma resultat. Extern validitet bedöms 

utifrån hur väl studiens resultat kan generaliseras till liknande grupper, hur väl kontexten 
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där studien är gjord är beskriven. Den externa validiteten värderades som låg då 

populationen som resultatet generaliseras till var betydligt större än antal deltagare som 

besvarade studien.  

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva närståendes erfarenheter av sjuksköterskors stöd 

vid livets slutskede. Resultatet visar olika kategorier som beskriver det. Nyckelfynden i 

resultatet är Sjuksköterskors information och kommunikation med närstående, 

Närståendes delaktighet vid omvårdnad och Närståendes behov av stöd. Fynden 

diskuteras utifrån tidigare forskning samt systemteori. 

Information och kommunikation från sjuksköterskor är en viktig del för närstående vid 

vård i livets slutskede för att skapa trygghet och förtroende. Ett av litteraturstudiens 

nyckelfynd är information och kommunikation kring patientens vård och vårdprocess 

mellan närstående och sjuksköterskor. Närstående har både positiva och negativa 

upplevelser kring det. Närstående uppskattar att sjuksköterskor finns nära till hands för 

information om patienters mående. Att sjuksköterskor delger information och undervisar 

om patienters sjukdomsprocess upplevs som en trygghet. Närstående uppfattar 

sjuksköterskor som tillmötesgående gällande att anpassa informationen vid 

kommunikationssvårigheter. Samtidigt håller inte alla närstående med om det utan känner 

att informationen upplevs som otydlig och bristfällig. Vilket gör att närstående i stället 

kan känna oro och tappar förtroende för sjuksköterskor. Tidigare forskning har visat att 

även hos andra patientgrupper var information och kommunikation betydelsefullt för 

närstående. Föräldrar till barn som vårdats i livets slutskede har upplevt att sjuksköterskor 

som informerat om barnets medicinska tillstånd och den troliga processen framöver ökade 

förtroendet för sjuksköterskor. Dessutom säkerställde sjuksköterskor att föräldrar 

uppfattat informationen korrekt vilket föräldrar upplevde som positivt och det i sin tur 

ökade tryggheten (Yu et al., 2019; Falkenburg et al., 2018). Samtidigt har andra föräldrar 

beskrivit hur de uppskattat att få information om vad som ’händer nu’ och kring det troliga 

förloppet de följande dagarna. Föräldrar ville ha information om medicinska detaljer för 

att känna sig som en närvarande förälder trots att hen själv kanske inte förstod allt (Butler 

et al., 2018; Falkenburg et al., 2018). Inom systemteorin är kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och närstående av stort intresse. Kommunikationen som sjuksköterskor 

framför både i skriftlig och muntlig form kan många gånger ses som sanningar, något 
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som närstående påverkas av. Kommunikationen är ett redskap för att framföra egen 

verklighetsuppfattning, dela upplevelser och synpunkter. Samtidigt kan också 

kommunikation leda till missförstånd och otydlig information (Ekern, 2003; 

Socialstyrelsen, 2016a). En av sjuksköterskors kompetensområden som ingår i 

sjuksköterskors sex kärnkompetenser är informatik. Det innebär att sjuksköterskor på ett 

säkert vis ska framföra information genom kommunikation under hela vårdprocessen. 

Informationen ska vara anpassad efter personer som tar emot den och finnas väl 

tillgänglig. Ett sätt att anpassa informationen är att undersöka vilken kunskap som 

personer besitter sedan innan och ta reda på vilken information som personer känner 

behov av att känna till (Svensk sjuksköterskeförening, 2021). Att som närstående inte få 

information eller en bra kommunikation med sjuksköterskor leder till att de närstående 

känner oro och minskat förtroende till sjuksköterskor. Vid vård i livets slutskede ställs 

sjuksköterskor inför etiska dilemman när både patienter och närstående ska involveras. 

En av sjuksköterskors uppgifter var att förse närstående med information om patienter. 

För att detta skulle ske behövde sjuksköterskor samtycke från patienter vilket inte alltid 

var en självklarhet. En del patienter hade svårigheter att uttrycka ett medgivande medan 

andra patienter inte ville att närstående skulle bli informerade. Sjuksköterskors plikt var 

att patienter kom först men samtidigt behövde också närståendes behov uppfyllas (Ekern, 

2003). Inom systemteori ses närstående som en resurs och informationskälla under 

vårdtiden (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). I sådana situationer behöver 

sjuksköterskor diskutera varje enskilt fall med kollegor för att hitta lösningar som gynnar 

både patienters och närståendes behov och önskemål (Ekern, 2003).  

En god relation mellan närstående och sjuksköterskor är en förutsättning för att 

närstående ska bli involveras och känna sig delaktiga i vården vid livets slutskede. Ett 

nyckelfynd i litteraturstudien är att sjuksköterskor i en del fall bjuder in närstående att 

delta i vården både i form av omvårdnadsåtgärder och beslutsfattande. Resultatet i 

litteraturstudien visar att närståendes upplevelse av delaktighet var beroende av en god 

relation till sjuksköterskor. Att sjuksköterskor får de närstående att känna sig sedda bidrar 

till en minskad oro och psykisk belastning. Närstående uppskattar att få frågan om de vill 

vara delaktiga i omvårdnaden både under vårdtiden samt efter bortgången. Närstående 

vill vara delaktiga i den praktiska omvårdnaden men det kan också handla om att bara 

vara närvarande i rummet när omvårdnaden utförs. Samtidigt finns det närstående som 

inte känner sig delaktiga i vården. Delaktigheten brister inför bortgången när de 
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närstående inte känner sig delaktiga i planering och förberedelser. Närstående upplever 

att de inte har någon att vända sig till och prata med. De önskar att sjuksköterskor visar 

mer medkänsla och förståelse för situationen de befinner sig i. Liknande erfarenheter 

fanns hos föräldrar till barn som vårdades i livets slutskede. Föräldrar beskrev hur 

sjuksköterskor avvisade deras oro och delaktigheten brast på grund av att de inte fick en 

förklaring kring vad som hände deras barn och varför. En förälder berättade hur hen 

ibland kunde känna att föräldrarollen försvann och hen kände sig mer som en besökare 

hos sitt barn (Bulter et al., 2018; Gurkova et al., 2015). Föräldrar beskrev samtidigt att 

bra sjuksköterskor var någon som underlättade föräldrars delaktighet i omvårdnaden, 

visade medkänsla och kompetens, upprätthöll barnets integritet och samtidigt tog hand 

om närstående (Butler et al., 2018; Yu et al 2019). Att känna delaktighet och att få delta 

i omvårdnaden på något sätt var betydelsefullt för alla närstående, oavsett om det var barn 

eller vuxna som vårdades i livets slutskede. Enligt Ekern (2003) så förknippas ofta 

systemteori med familjeteori i samband om att skapa förståelse för hela familjen och se 

den som ett system. Sjuksköterskan har störst fokus på patienter men genom att observera 

interaktioner mellan familjemedlemmar skapas en förståelse om hur en förändring hos en 

i familjen kommer påverka hela systemet. Vad som betraktas som familj upplevs olika 

och avgörs av vad patienten anser är familj eller närmaste krets. Normen kan ofta anses 

bestå av föräldrar, syskon och barn men det är viktigt att ha i åtanke att dessa förhållanden 

kan skilja sig (Ekern, 2003; Socialstyrelsen, 2016a). Hos sjuksköterskor är dialogen med 

patienten av stor vikt för att ta reda på vilka som tillhör den närmsta kretsen för att kunna 

göra dem delaktiga i vården. Problem som kan uppstå när sjuksköterskor går efter sin 

egen tro om vem som tillhör den närmsta kretsen är att patienters behov kommer i andra 

hand och sjuksköterskor delger till fel personer. För att nå ut till närstående och göra dem 

delaktiga i vården behöver sjuksköterskor veta vilka de är och bjuda in dem för att sen 

kunna erbjuda sitt stöd. 

Det sista nyckelfyndet i studien är närståendes behov av stöd under vårdtiden samt efter 

bortgången. Stöd vid livets slutskede från sjuksköterskor är betydelsefullt för närstående 

för att känna empati och tröst. Att sjuksköterskor även har uppföljning med närstående 

efter patienters bortgång hjälper till att bearbeta sorgen. Närstående berättar att 

sjuksköterskors bemötande och närvaro betyder mycket för dem och det uppskattas när 

sjuksköterskor tar sig tid att sitta ner och prata med dem och lyssna på deras berättelser. 

Närstående upplever att de är i goda händer och kan ta upp olika frågor, sjuksköterskor 
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är också bra på att själva ta upp vissa samtal på ett respektfullt sätt. Närstående känner 

stöd och tröst i den fysiska kontakten som sjuksköterskor ger genom en kram eller en 

hand på axeln. Stöd från sjuksköterskor efter patienters bortgång finns det blandade 

upplevelser kring. Vissa närstående får förfrågan om uppföljande samtal efter bortgången 

vilket uppskattas och anses hjälpa i sorgeprocessen för att bearbeta sin förlust. Andra 

närstående får inte samma möjlighet utan upplever situationen som om att ’dörren 

stängdes’ trots att de känner stort behov av samtal. Närstående påtalar att 

uppföljningssamtal efter bortgång bör sättas i system då många frågor tillkommer i 

efterhand. Föräldrar som var närstående till barn som låg inför livets slutskede kände ett 

stort behov av stöd och fick uppleva att de blev väl omhändertagna av sjuksköterskor. 

Detta hjälpte dem att hantera situationen (Falkenburg et al., 2018). Föräldrar som 

förlorade ett barn beskrev att de saknade stöd efter barnets bortgång. Föräldrar berättade 

att de kände sig övergivna och försummade efter barnets bortgång och önskade att det 

fanns någon typ av uppföljningsvård. De önskade att sjuksköterskor hjälpte till med 

exempelvis psykologkontakt, medicinsk förklaring kring vad som hände deras barn samt 

vilka andra resurser som fanns att tillgå (Butler et al., 2018). Närstående oavsett om det 

är till vuxna eller barn känner stort behov av emotionellt stöd i form av närvaro, empati 

och samtal både under patientens vårdtid och efter bortgången. Att inte få möjlighet till 

uppföljande samtal efteråt gör att närstående känner sig bortglömda med obesvarade 

frågor som gör att sorgeprocessen tar längre tid och blir svårare.  

Varje år avlider 92 000 personer i Sverige vilket påvisar att vård i livets slutskede är ett 

arbete som sker konstant (Statistiska Centralbyrån, 2021). Som läroplanen ser ut så är 

utbildningen på grundnivå kort för vård i livets slutskede. Det skiljer sig en del mellan 

olika regioner i Sverige och andra vårdprogram saknar utbildningen helt (Socialstyrelsen, 

2016b). I största utsträckning vill närstående vara delaktiga i vården. Att detta ska bli 

verklighet är en vision som hälso- och sjukvården strävar efter och kan uppfylla i vissa 

fall, men inte alla. Brist på personal, utbildning och resurser är bidragande faktorer som 

gör att detta fortfarande är en vision och inte en verklighet. Att synliggöra närstående och 

bjuda in till att samverka innebär att uppmärksamma patientens behov av sin omgivning. 

Närstående är i behov av stöd i form av information, kommunikation och delaktighet för 

att känna förtroende och trygghet till sjuksköterskor. Stödet behöver även erbjudas efter 

patienters bortgång i form av uppföljande samtal med sjuksköterskan eller hänvisning 

vidare till andra professioner. Det finns behov av fortsatt utveckling och förbättring i 
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arbetet inom systemteori samt att skapa fler möjligheter för ökad utbildning vid vård i 

livets slutskede. Arbetsrutiner behöver ses över för att kunna sätta uppföljningssamtal i 

system i framtiden. Detta är ett ämne av stor samhällsrelevans då alla människor vid 

någon tidpunkt hamnar i livets slutskede och kommer vara i behov av närstående eller 

själv kommer vara närstående till någon. Vidare forskning inom området kan vara av 

betydelse för att bidra till förbättring av närståendestöd.  

Slutsats 

Det finns behov av kunskapsutveckling om hur sjuksköterskor bör bemöta närstående vid 

livets slutskede inom alla områden: Information/kommunikation, delaktighet och stöd. 

Utbildning på universitetsnivå och i verksamheter inom ämnet behöver fördjupas och 

förlängas. Att införa närståendestöd hos alla verksamheter inom hälso-sjukvården kan 

medföra förbättrat samarbete med närstående och öka förtroendet för sjuksköterskor. 

Resultatet visade att närstående vid många tillfällen saknade att få uppföljning efter 

bortgång. Detta är en arbetsrutin som det finns behov av att införa och sätta i system som 

hjälp i närståendes sorgearbete.  
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Databas: Cinahl Complete 

Datum: 2021-05-06 

Syfte: Beskriva närståendes erfarenheter av sjuksköterskors stöd vid livets slutskede. 

Sökning nr och 

namn 

Sökord  Antal 

träffar 

Valda 

artiklar  

1 <Närstående> <”Related parties*”> [fritext] OR 

<Relatives> [fritext] OR 

<Family> [fritext] OR 

<Spouse*> [fritext] OR 

<”Next of kin”> [fritext] OR 

<Significant others> [fritext] 

  

313 129  

2 <Erfarenhet> <Experience*> [fritext] OR 

<Attitude*> [fritext] OR 

<Perspective> [fritext] OR 

<Perception> [fritext] OR 

<Lived experience [fritext] 

 

857 836  

3 <Sjuksköterska> <Nurse> [fritext] OR 

<Nursing> [fritext] 

967 388  

4 <Stöd> <Support> [fritext] OR 

<”Emotional support*”> [fritext] OR 

<Psychosocial support> [fritext] 

563 813 

 

 

5 <Livets slutskede> <Palliative> [fritext] OR 

<Terminal”> [fritext] 

<“Last phase of life”> [fritext] OR 

<“End of life"> [fritext] 

 

85 652 

 

 

6 1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 1 368  

Begränsningar Sökning nr 6 och <2016–2021, peer-reviewed, 

engelskspråkig> 

470 4(2*) 
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*antal dubbletter 

 

 

Databas: PsycINFO  

Datum: 2021-05-06 

Syfte: Beskriva närståendes erfarenheter av sjuksköterskors stöd vid livets slutskede. 

Sökning nr och 

namn 

Sökord  Antal 

träffar 

Valda 

artiklar  

1 - <Närstående> <Relatives> [anywhere except full text 

NOFT] OR <Related parties> [anywhere 

except full text NOFT] OR <Family> 

[anywhere except full text NOFT] OR 

<Spouse*> [anywhere except full text 

NOFT] OR <Significant others> [anywhere 

except full text NOFT] OR <“Next of kin”> 

[anywhere except full text NOFT] 

1 698 399  

2 - <Erfarenheter> <Experience*> [Thesaurus] OR 

<Perspective> [anywhere except full text 

NOFT] OR <Attitudes> [anywhere except 

full text NOFT] OR <Lived experience> 

[anywhere except full text NOFT] OR 

<Perceptions> [anywhere except full text 

NOFT] 

1 806 423  

3 - 

<Sjuksköterska> 

<Nurse> [Thesaurus] OR <Nursing> 

[anywhere except full text NOFT] 

174 722  

4 - <Stöd> <Support> [Thesaurus] OR 

<“Emotional support”> [anywhere except 

full text NOFT] OR <Psychosocial 

support> [anywhere except full text NOFT] 

573 132  

5 – 

<Livets slutskede> 

<Terminal> [Thesaurus] OR <Palliative> 

[anywhere except full text NOFT] OR 

<“End of life ”> [anywhere except full text 

NOFT] OR <Last phase of life*> 

26 055  

6 1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 896  

Begränsningar Publikationsår 2016–2021, engelskspråkig, Peer 

-Reviewed 
283 3 (2*) 



 
 

 

 

 

 

 

*antal dubbletter

Databas: PubMed 

Datum: 2021-05-06 

Syfte: Beskriva närståendes erfarenheter av sjuksköterskors stöd vid livets slutskede 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1 - Närstående <Family> [MeSH] OR  

<Family> [Title/Abstract] OR 

<Next of kin> [Title/Abstract] OR 

<Spouse> [Title/Abstract] OR 

<Spouses> [MeSH] OR 

<Significant other> [Title/Abstract] 

1 095 719  

2 – Erfarenhet  <Experience> [Title/Abstract] OR  

<Perspective> [Title/Abstract] OR 

<Perception > [MeSH] OR 

<Perception> [Title/Abstract] OR 

<Attitude> [MeSH] OR 

<Lived experience> [Title/Abstract]  

1 917 104  

3 - Sjuksköterska <Nurse> [Title/Abstract] OR  

<Nurse> [MeSH] OR 

<Caring> [Title/Abstract] OR 

<Caring> [MeSH] OR 

<Nursing> [Title/Abstract] 

460 009  

4 – Stöd  <Emotional support> [Title/Abstract] OR 

<Support> [Title/Abstract] OR 

<Psychosocial support> [Title/Abstract] OR 

<Psychosocial support systems> [MeSH] 

1 058 646  

5 – Livets slutskede <Terminal> [Title/Abstract] OR  

<Palliative> [Title/Abstract] OR 

<Hospice> [Title/Abstract] OR 

<End of life> [Title/Abstract] 

503 795  

6  1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 615  

Begränsningar Engelskpråkig, Pubiceringsår 2016–2021 234 5(3*) 

 



 

 

 

Bilaga 2 

Tabell: Sammanfattning av kvalitetsgranskade empiriska studier (n=13) 
Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Barlund, A S., 

André, B., Sand, 

K., & Brenne, A-T 
 A qualitative study 

of bereaved family 

caregivers: feeling 

of security, 

facilitators and 

barriers for rural 

home care and 

death for persons 

with advanced 

cancer. 
Norge, 2021. 

Syftet var att 

utforska 

faktorer som 

påverkar 

känslan av 

trygghet hos 

närstående till 

patienter med 

avancerad 

cancer som 

vårdade 

patienten 

hemma i slutet 

av livet.  

Ändamålsenligt urval. 

Inkl: Närstående över 18 

år till patient som gått 

bort 2–12 månader 

sedan. Erfarenhet av att 

vara närstående till 

någon i livets slutskede. 

Haft kontakt med 

vårdpersonal i 

kommunen. Tala/förstå 

norska eller engelska. 10 

närstående deltog.  

Semistrukturerade 

fördjupningsintervjuer 

Rekrytering utfördes september - 

december 2018 av sjuksköterskor, 

carncerkoordinatorer samt palliativt 

vårdteam i 10 kommuner samt på ett 

sjukhus. Intervjuerna genomfördes, 

spelades in och transkriberades.  

Intervjufrågor/guide redovisades. 

Induktiv innehållsanalys. Analysen 

genomfördes av minst 2 forskare. 

Förförståelse fanns ej. Deltagarna blev 

informerade om studien och fick lämna 

muntligt samt skriftligt samtycke. 

Forskningsprotokollet godkändes av 

Norwegian Center for Research Data.   

Närstående beskrev vilka 

faktorer som påverkade 

känslan av trygghet vid 

vård i livets slutskede. 

Kvalificerad och 

hjälpsam vårdpersonal av 

avgörande för 

tryggheten. Behovet av 

förståelig och ärlig 

information bidrog till 

trygghet. 

Tillförlitlighet: Stärks då resultat 

svarar på syftet. Sänks då citat ej 

finns med. Verifierbarhet: Stärks 

då metoden är väl beskriven. 

Intervjufrågor presenteras. 

Pålitlighet: Stärks då minst två 

forskare gjorde analysen och 

metod för detta finns beskriven. 

Sänks då det inte framgår någon 

förförståelse. Överförbarhet: 

Kontexten är ej beskriven. 

Medelhög abstraktionsnivå då 

resultatet till viss del kan gå att 

föra över till andra populationer 

och vårdformer.  

Devik, S.A., 

Hellzen, O., & 

Enmarker, I.  

Bereaved family 
members' 

perspectives on 

suffering among 

older rural cancer 

patients in 

palliative home 

nursing care: A 

qualitative study.  

Norge, 2016. 

 

Syftet var att 

utforska 

efterlevda 

familjemedle
mmars 

uppfattning av 

lidande hos 

äldre på 

landsbygden 

som får 

palliativ vård i 

hemmet.  

Ändamålsenligt urval. 

Inkl: Närstående över 18 

år. Erfarenhet av att vara 

närstående till person 
som gått bort för 2 

månader – 24 månader 

sedan och vårdats 

palliativt i hemmet. 10 

kvinnor deltog i åldern 

45–61 år. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Rekrytering av deltagare gjordes hösten 

2015 av sjuksköterskor som samordnade 

hemsjukvård. Intervjuer utfördes på 

forskarkontoret i 9/10 fall, en intervju i 
hemmet. Intervjuerna varade i 53–124 

min, spelades in och transkriberades. 

Öppna frågor ställdes först, därefter 

riktade frågor, dessa redovisas. Riktad 

kvalitativ innehållsanalys. Studien 

analyserades av forskarna. Förförståelse 

fanns inte med. Deltagarna lämnade 

skriftligt samtycke att delta. Studien är 

godkänd av ”The Norwegian Data 

Inspectorate”. 

Känsla av lidande var 

relaterad till sjukdom, 

vård och liv. Känsla av 

välbefinnande var 
relaterade till människor 

(t.ex. bekanta och 

sjuksköterskor), hem och 

aktivitet. Sociala och 

kulturella faktorer kan 

bidra till välbefinnande 

när bot inte är målet. 

Tillförlitlighet: Stärks då resultat 

svarar på syftet. Citat finns med. 

Verifierbarhet: Stärks då 

metoden är väl beskriven. Sänks 
då intervjufrågorna ej redovisas. 

Pålitlighet: Stärks då alla 

forskare var delaktiga i analysen. 

Sänks då det inte framgår någon 

förförståelse. Överförbarhet: 

Medelhög abstraktionsnivå då 

studien är riktad till närstående till 

patienter som bor på landsbygden 

och får palliativ vård och kan 

troligen användas till andra 

populationer på landsbygden.  



 

 

 

 
Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmet

od 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Frey, R., Barham, S., 

Balmer, D., Boyd, M., 

Robinson, J., & Gott, 

M. 

Palliative care delivery 

in residential aged 

care: bereaved family 

member experiences of 

the Supportive Hospice 

Aged Residential 

Exchange (SHARE) 

intervention.  

Nya Zeeland, 2020. 

Syftet var att 

beskriva de 

efterlevande 

familjemedle

mmarnas 

erfarenheter 

av palliativ 

vård för 

deras 

släkting i 

RAC-

anläggningar 

som 

implementer

ar SHARE. 

Ändamålsenligt urval. 

Inkl: Närstående över 

18 år till en patient som 

vårdats palliativt och 

gått bort på 

äldreboende det senaste 

året.18 närstående 

deltog. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

intervjuschema. 

Rekrytering utfördes genom att kontakta 

20 äldreboenden, 9 svarade. All 

datainsamling utfördes november 2017 – 

april 2019. Intervjuerna varade ca 60 

minuter, spelades in och transkriberades.  

Intervjufrågor/guide redovisas. 

Reflexiv tematisk analys.  

Framgår ej vem som analyserat 

intervjuerna.  

Deltagarna blev informerade om studien 

och fick lämna muntligt samt skriftligt 

samtycke. Förförståelse redovisades ej. 
Etiskt godkänt av universitetets etiska 

kommitté.  

Viktiga faktorer för de 

efterlevda familjernas 

upplevelse var 

kommunikation med 

personalen, vårdsystem 

och involvering i 

vården. Skillnaden på 

omvårdnaden innan 

och efter SHARE-

utbildningen var stor 

och förändrades till det 

bättre efteråt. 

Citat finns.  

Tillförlitlighet: Stärks då resultat 

svarar på syftet. Stärks då citat 

finns med.  

Verifierbarhet: Stärks då metoden 

är väl beskriven. Intervjufrågor 

presenteras.  

Pålitlighet: Sänks då det ej framgår 

vem som deltar i analysen samt att 

ingen förförståelse redovisas. 

Överförbarhet: Låg 

abstraktionsnivå då resultatet 

jämförs innan och efter en SHARE-

utbildning. Men kan ev. överföras 

till liknande kontexter 

Gott, M., Robinson, J., 

Moeke-Maxwell, T., 

Black, S., Williams, 

L., Wharemate, R., & 

Wiles, J. 

It was peaceful, it was 

beautiful: A qualitative 

study of family 

understandings of good 

end-of-life care in 

hospital for people 

dying in advanced age. 

Nya Zeeland, 2019. 

 

Syftet var att 

identifiera 

bra exempel 

av vård som 

mottagits på 

sjukhus 

under de 3 

sista 

månaderna i 

livet hos 

patienter 

som går bort 

av hög ålder 

ifrån 

närståendes 

perspektiv. 

Bekvämlighetsurval. 

58 olika familjer 

deltog. Inkl/exkl 

framgår inte. Studien 

utfördes på olika 

sjukhus. 

Individuella 

intervjuer. 

 

Deltagarna blev tillfrågade via forskarna. 

Intervjuerna utfördes av forskarna där 

deltagarna själva fick välja plats. Ett 

frågeformulär användes. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades. Studien 

analyserades av flera forskare. Induktiv 

analys. Förförståelse framgick ej. Etiskt 

godkännande för studien erhölls.  

 

Resultatet var baserat 

på vad närstående 

ansåg var viktigast när 

det gällde god vård; en 

relation baserad på 

empati, ett effektivt 

samarbete mellan 

närstående/patient och 

personal, kännedom av 

patientens närstående 

och att närstående fick 

vara delaktiga i vården. 

Citat finns. 

Tillförlitlighet: Stärks då studien 

svarade på syftet. Citat finns med 

som styrkte deltagarnas 

upplevelser. 

Verifierbarhet: Metoden sänktes 

då den inte presenterades i egen 

rubrik, vilket gör den svår att hitta. 

Stärks då intervjufrågor 

presenterades. 

Pålitlighet: Stärktes då analysen 

gjorts av flera forskare, sänks då det 

inte finns med förförståelse. 

Överförbarhet: Ligger på låg nivå 

då delar av resultatet inte gick att 

tillämpa i andra sammanhang men 

ev till liknande kontexter. 

 



 

 

 

*I kolumnerna redovisas endast de delar av resultatet som svarar på studiens syfte.    

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Jack, B-A., 

Mitchell, T-K., 

Cope-MPhil, L-C., 

& O´Brien, M-R. 

Supporting older 

people with cancer 

and life limiting 

conditions dying at 

home: A qualitative 

study of patient and 

family caregivers 

experience of 

hospice at home 

care. 

2016, England. 

Syftet 

var att 

utforska 

erfarenhe

ter hos 

patienter 

och 

närståend

e som 

ger 

palliativ 

vård i 

hemmet. 

Ändamålsenligt urval.  

25 närstående deltog i studien 

varav 7 män och 14 kvinnor. 2 

stycken hoppade av innan 

studien påbörjades. Inkl var att 

deltagarna var över 18 år, 

engelsktalande och kunde delta i 

studien under tre olika tillfällen. 

Exkl var att deltagarna kan ge 

ett medgivande att delta i 

studien. Semistrukturerade 

intervjuer. 

Deltagarna kontaktades av 

forskarna och intervjuerna 

utfördes i deltagarnas hem 

bortsätt ifrån en som gjordes 

över telefon. Ämnesguide 

användes till intervjuerna 

därefter fick deltagarna tala 

fritt. Tematisk analys. 

Studien analyserades utav 

tre av forskarna. 

Förförståelse fanns inte med. 

*Resultatet visade att 

närstående uppskattade öppna 

samtal med sjuksköterskorna. 

Närstående fann en trygghet i 

sjuksköterskans kompetens. 

Närstående kände att de kunde 

överlåta vårdandet då de fick 

förtroende för sjuksköterskor 

att ta över.   

 

Citat fanns. 

Tillförlitlighet: Stärktes då resultatet 

svarade på syftet och citat fanns med. 

Verifierbarhet: Stärktes då metoden 

var väl beskriven. Sänktes av att 

deltagarna fritt berättade utifrån 

ämnesguide. 

Pålitlighet: Stärktes då tre forskare 

gjorde analysen. Sänktes då det inte 

framgick någon förförståelse. 

Överförbarhet: Låg på medelhög nivå 

då resultatet troligen kan överföras till 

populationer i liknande kontext.  

 

Kinley, J., Hockely, 

J., Stone, L., & 

Brazil, K. 

Family perceptions 

of care at the end of 

life in UK nursing 

care homes.  

Storbritannien, 

2018.  

Syftet 

var att 

undersök

a 

närståend

es 

upplevels

e av vård 

i livets 

slutskede 

på 

vårdhem 

i 

Storbrita

nnien. 

Ändamålsenligt urval. 

Tvärsnittsstudie.  

Inkl. närstående till person som 

avlidit 3–6 mån sedan. Exl. 

hälsoproblem, haft närstående 

på vårdhem under studien, 

tala/läsa/skriva engelska, 

tillfrågade (n=869), deltagare 

(n=366). Ex. bf (n=503), in. bf 

(n=162) 66,1% kvinnor. Ålder: 

30–80+. Enkät FPCS (Family 

Perception of Care Scale) med 

25 frågor, 4 teman: vård av 

boende, familjestöd, 

kommunikation och rum. 

Poängskala 1-7, 7 var högsta.  

FPCS skickades ut 3–6 mån 

efter bortgång av chefen på 

boendet. 

Deltagarna fick information 

och ett 

medgivandedokument till 

frågeformuläret och ett 

adresserat kuvert som skulle 

skickas tillbaka. Etiskt 

godkänd av UCL/UCLH 

committees on etics of 

humanresearch. Data 

analyserades med IBM 

SPSS version 21. Statistisk 

analys. Signifikansnivå 

uppges ej. Cronbach alpha 

nämns ej.  

*FPCS totala slutresultatet 

(135 poäng) indikerade på att 

närstående överlag var nöjda 

med kvalitén på vården i livets 

slutskede, de kände sig 

informerade (M 5,2  SD 1,9) 

och delaktiga i 

vårdplaneringen (M 5,4 SD 

1,7) och ansåg att det fanns 

tillräckligt med personal att 

dela sina bekymmer med (M 

5,6 SD 1,7) 

 

Intern validitet stärktes genom att 

syftet besvarades. Sänktes av ett internt 

bortfall då en del enkäter inte blev 

korrekt ifyllda.  

Reliabilitet stärktes genom att FPCS 

var en väl använd enkät. Cronbach 

alpha värde uppgavs ej vilket sänkte 

reliabiliteten. 

Objektivitet - ingen powerberäkning 

fanns. Sänktes pga inga signifikanta 

eller ickesignifikanta värden uppgavs 

Extern validitet stärks av att studien 

gjordes på flera boenden. Sänks pga 

stort externt bortfall (42%) men kan 

sannolikt generaliseras till liknande 

sammanhang 



 

 

 

 

 
Författare 

Titel 

Land, År 

Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Kisorio, L. C. 

& Langley, G. 

C. 

End-of-life 

care in 

intensive care 

unit: Family 

experiences. 

Sydafrika, 

2016. 

Syftet var att 

beskriva 

närståendes 

upplevelse av 

vård i livets 

slutskede på 

en 

intensivvårdsa

vdelning för 

vuxna. 

Ändamålsenligt urval 

19 st. tillfrågades.  

17 st. deltog i studien. 

10 st. kvinnor.  

7 st. män. 

Inkl. vuxen närstående på 

IVA med palliativ vård, 0 

HLR/ingen vidare behandling. 

Engelsktalande. Genomgått 

rådgivning om sin närståendes 

vårdbyte från botande till 

palliativ vård och var över 18 

år. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Rekrytering av deltagare gjordes av 

forskare i samråd med enhetschefer. 

Studien genomfördes på tre 

akademiska specialistsjukhus i 

Johannesburg och Pretoria i Sydafrika. 

Intervjuer genomfördes februari - april 

2012. Varade i 30–45 minuter. 

Närstående valde tid och plats på 

sjukhuset. En forskare höll i 

intervjuerna som spelades in och 

transkriberades. Forskaren ställde 

öppna frågor som presenteras i studien. 

Induktiv innehållsanalys. Utfördes av 

båda forskarna. Förförståelse 

presenteras ej. Forskningsetiskt 

tillstånd redovisades. 

Närstående till 

patienter på IVA 

upplevde otillräcklig 

vård. Närstående var ej 

nöjda med den vård 

som gavs. De hade fler 

negativa upplevelser än 

positiva  

Citat fanns. 

Tillförlitlighet: Stärktes eftersom 

studien svarade på syftet. Citat fanns 

med. Verifierbarhet: Stärktes 

eftersom intervjufrågor 

presenterades. Pålitlighet: Stärktes 

då analysen utfördes av båda 

forskarna. Sänktes då ingen 

förförståelse var beskriven. 

Överförbarhet: Stärktes eftersom 

metod och kontext var beskriven. 

Medelhög abstraktionsnivå då 

resultatet gick att tillämpa vid 

palliativ vård. Överförbarhet: Låg 

nivå då delar av resultatet inte gick 

att tillämpa i andra sammanhang. 

Men ev överföring till likande pat. 

Kutcher, G. 

R., & Soroka, 

J. T. 

Deactivating a 

Pacemaker in 

Home Care 

Hospice: 

Experiences of 

the Family 

Caregivers of 

a Terminally 

Ill Patient.  

USA, 2019. 

Syftet vara att 

bättre förstå 

närståendevår

dares 

erfarenheter 

av en patient 

med obotlig 

sjukdom som 

fick vård i 

hemmet och 

valde att 

avaktivera av 

sin 

pacemaker. 

Ändamålsenligt urval. 

Inkl. efterlevande närstående 

som fick stöd från 

hospiceprogrammet 

5 närstående intervjuades, alla 

var kvinnor, 50–72 år. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes och spelades 

in på en plats deltagarna själv valt, 

januari – maj 2018. Intervjufrågor och 

förförståelse framgick ej. 

Analyserades med hjälp av 

berättande forsknings pedagogik och 

"River Allegory." 

Deltagarna blev informerade om 

studien och fick lämna muntligt 

samtycke. Studien var etiskt godkänd 

av organisationens institutionella 

granskningsnämnd. 

Närstående kämpade 

med brist på stöd, 

förståelse och 

acceptans från 

vårdpersonal när deras 

familjemedlem 

bestämde sig för att 

avaktivera sin 

pacemaker, och de 

trodde att 

hospismodellen för 

vård var lämplig för att 

stödja och hjälpa dem i 

den processen. 

Citat fanns ej.  

Tillförlitlighet: Stärktes då resultat 

svarade på syftet. Sänktes då citat ej 

fanns med. Verifierbarhet: Sänktes 

då metoden ej var väl beskriven och 

intervjufrågor redovisades ej. 

Pålitlighet: Stärktes då två forskare 

gjorde analysen. Sänktes då det inte 

framgick någon förförståelse. 

Överförbarhet: Låg abstraktionsnivå 

då studien var riktad till närstående 

till patienter som avaktiverat sin 

pacemaker. Men ev överföring till 

likande pat  



 

 

 

 
Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Noome, M., 

Dijkstra, B. 

M., van 

Leeuwen, E. 

& Vloet, L. C. 

M. 

Exploring 

family 

experiences of 

nursing 

aspects of 

end-of-life 

care in the 

ICU: A 

qualitative 

study. 

Nederländerna

, 2016. 

Syftet var att 

undersöka 

närståendes 

erfarenheter 

av omvårdnad 

vid livets 

slutskede på 

en 

intensivvårdsa

vdelning efter 

beslut om att 

avsluta 

livsuppehållan

de behandling. 

Bekvämlighetsurval  

32 st. tillfrågades, 26 st. 

deltog i studien. Inkl. Tala 

holländska. Över 18 år. 

Närstående till patient som 

avlidit på IVA för 3–6 

veckor sedan. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Studien genomfördes på ett 

universitetssjukhus och tre allmänna 

sjukhus i Nederländerna. 

Rekrytering av deltagare gjordes av en IVA-

sjuksköterska vid respektive sjukhus. 

Intervjuerna hölls på sjukhuset, i familjens 

hem eller på forskarkontoret och 

genomfördes i juni - juli 2012 och varade i 

45–75 minuter. En av forskarna höll i 

intervjuerna som spelades in och 

transkriberades. Forskaren ställde en 

inledande fråga och en lista med relevanta 

ämnen baserad på litteraturen presenterades i 

studien. Analysmetoden var induktiv 

innehållsanalys. Endast en av intervjuerna 

analyserades av mer än en forskare.  

Förförståelse redovisades ej. 

Forskningsetiskt tillstånd fanns. 

De flesta familjer 

uppskattade den 

palliativa vården 

som gavs både till 

patienten och sig 

själva. Vissa 

ämnen behövde 

mer 

uppmärksamhet, 

som information 

och stöd för 

familjen. 

Citat fanns.  

Tillförlitlighet: Stärktes då studien 

svarade på syftet. Citat fanns med. 

Verifierbarhet: Stärktes då 

intervjufrågor presenterades. Pålitlighet: 

Stärktes då analysen utfördes av båda 

forskarna. Sänktes då ingen förförståelse 

var beskriven. Överförbarhet: Stärktes 

då metod och kontext var beskriven.  

Medelhög abstraktionsnivå då resultatet 

kan gå att tillämpa vid palliativ vård i 

fler kontexter.  

Odgers, J., 

Fitzpatrick, 

D., Penney, 

W., & Wong 

Shee, A. 

No one said he 

was dying: 

Families 

experience of 

end-of-life 

care in acute 

setting. 

2018, 

Australien. 

Syftet var att 

utforska 

närståendes 

upplevelser av 

vård i livets 

slutskede hos 

deras 

familjemedle

m under de 

sista dagarna i 

livet på ett 

akutsjukhus på 

landsbygden. 

Ändamålsenligt urval. 12 

personer deltog varav 10 

kvinnor, 2 män. Inkl. 

personer över 18 år, 

engelskspråkig med 

förmåga att ge sitt 

samtycke. Intervjuerna 

gjordes personligen och 

varade i 35-90 min. 

Intervjuerna gjordes 3-12 

månader efter närståendes 

bortgång. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Förfrågan skickades till närstående i 

regionen Victoria i Australien som hade 

närstående som vårdades i livets slutskede. 

Intervjumiljö framgår ej. Öppna frågor 

användes. Induktiv analys. Studien 

analyserades av två forskare. Deltagare fick 

information om studien och fick lämna 

samtycke att delta. Studien var etiskt 

godkänd av ”Health service human research 

ethics committees”. 

Närstående 

upplevde brist på 

kommunikation 

och delaktighet i 

livets slutskede. 

Detta resulterade i 

att närstående inte 

kände sig 

förberedda på 

bortgången.  

Citat fanns. 

Tillförlitlighet: Stärktes då resultatet 

svarar på syftet. Citat fanns med. 

Verifierbarhet: Stärktes då metoden var 

väl beskriven. Öppna frågor användes. 

Pålitlighet: Stärktes då två forskare 

gjorde analysen. Sänktes då det inte 

framgick någon förförståelse. 

Överförbarhet: Låg på medelhög nivå 

då deltagarna fritt fick berätta om 

upplevelserna och kan troligen relateras 

till annan vård som sker i livets slutskede 

av närståendes erfarenheter. 



 

 

 

 

 

 
Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Retinger, E., 

Schucher, P., 

Heimerl, K., & 

Wegleitner, K. 

Palliative care 

culture in nursing 

homes: The 

relative’s 

perspective. 

Tyskland, 2018. 

Syftet var att lyfta 

fram några av de 

viktigaste insikterna 

till teman och 

frågor som 

närstående till 

personer som har 

gått bort på 

äldreboenden anser 

är mest relevanta 

med syfte att skapa 

en god palliativ 

vårdkultur. 

Bekvämlighetsurval.  

17 närstående, 10 kvinnor, 7 

män. Studien gjordes på 

olika äldreboenden. Inkl var 

att ha en närstående som 

bodde på boenden med 

palliativ vård. Fokusgrupp-

intervjuer. 

Deltagarna fick förfrågan 

från äldreboendets chef. 

Intervjuer genomfördes av 

2 forskare på äldreboendet. 

2 öppna frågor ställdes. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

Analysen gjordes av två 

forskare. Förförståelse 

framgick ej. Informerat 

samtycke fanns. Induktiv 

analys. 

En bra kommunikation var 

grunden för en välfungerande 

palliativ vårdkultur. Genom att 

ha direkt kontakt med 

närstående och kunna samtala 

om döden samt involvera dem 

i vården så kunde en god 

palliativ vårdkultur skapas.  

Citat fanns. 

Tillförlitlighet: Stärktes då studien 

svarade på syftet. Citat fanns med 

som speglar deltagarnas 

upplevelser. 

Verifierbarhet: Stärktes då 

metoden var väl beskriven och 

intervjufrågor presenterades. 

Pålitlighet: Stärktes då analysen 

gjordes av två forskare. Sänktes av 

att det inte fanns en förförståelse. 

Överförbarhet: Låg på en 

medelnivå då resultatet gick att 

tillämpa i sammanhang där palliativ 

vård utförts. 

Spelten, E., 

Timmis, J., Heald, 

S., & Duijts, S.  

Rural palliative 
care to support 

dying at home can 

be realised: 

Experience of 

family members 

and nurses with a 

new model of 

care. 

2016, Australien. 

Syftet var att 

beskriva 

närståendes och 

sjuksköterskans 
upplevelse av 

utökad palliativ 

vård på 

landsbygden för 

stöd att gå bort i 

hemmet. 

Ändamålsenligt urval. En 

representant ifrån varje 

familj intervjuades, 

sammanlagt 10 familjer 
deltog. 9 kvinnor och 1 man. 

12 familjer tillfrågades. Inkl 

var att deltagaren skulle vara 

närstående till en patient 

som gått bort med palliativ 

vård i hemmet på 

landsbygden. Exkl var att 

det måste gått minst 6 

veckor sedan bortgången. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Deltagarna förfrågades av 

forskarna. Intervjumiljö 

framgår ej. Frågeformulär 

användes. Deskriptiv 

analys. Studien 

analyserades av forskarna. 

Förförståelse fanns inte 

med. Deltagarna blev 

informerade om studien 

och fick lämna 

muntligt/skriftligt 

samtycke att delta. Studien 

var godkänd av ”La human 

ethics committee”. 

*De närstående hade väldigt 

positiva erfarenheter av den 

palliativa vården. De kände 

förtroende till sjuksköterskan 
och fick vara delaktiga.  

Citat finns. 

Tillförlitlighet: Stärktes då resultat 

svarade på syftet. Citat fanns med. 

Verifierbarhet: Stärktes då 

metoden var väl beskriven. Sänktes 
då intervjufrågorna inte 

redovisades. 

Pålitlighet: Stärktes då två forskare 

gjorde analysen. Sänktes då det inte 

framgick någon förförståelse. 

Överförbarhet: Låg på medelnivå 

då studien var riktad till närstående 

till patienter som bodde på 

landsbygden och fick palliativ vård 

och kan ev. användas till andra 

populationer på landsbygden.   



 

 

 

 

 
Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Tarberg, A-S., 

Kvangarsnes, 

M., Hole, T., 

Thronaes, M., 

Madssen, T-S, 

Landstad. B.- 

J. 
Silent voices: 

Family 

caregivers’ 

narratives of 

involvement in 

palliative care. 

Norge, 2019. 

Syftet var att 

utforska hur 

närstående som 

vårdar upplever 

delaktighet i 

palliativ vård. 

Bekvämlighetsurval.  

11 närstående deltog 

varav 9 kvinnor, 2 män. 

Inkl: Närstående ska ha 

varit insatt och följt 

patientens vård, prata 

norska, över 18 år, 3-12 

veckor ska ha gått sedan 

bortgången, patienten ska 

gått bort i cancer. 

Narrativa intervjuer. 

Deltagarna rekryterades av 

onkolog-sjuksköterska i 

kommunen. Intervjuerna utfördes 

av forskarna antingen i deltagarnas 

hem eller på vårdcentral. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades och varade mellan 

50-180 min. Studien analyserades 

av de 5 forskarna. Informerat 

samtycke fanns. Etiskt godkänd. 

Förförståelse beskrevs. Induktiv 

tematisk analys. 

Närståendevårdares 

erfarenheter av delaktighet i 

de olika palliativa faserna 

samt uppföljningen efteråt. 

Deltagarna upplevde att de 

inte blev tillräckligt 

involverade i den palliativa 

vården. 

 

Citat fanns. 

Tillförlitlighet: Stärktes då studien 

svarade på syftet. Citat fanns med. 

Verifierbarhet: Stärktes då 

metoden fanns väl beskriven. 

Deltagarna fick berätta om sin 

upplevelse utan intervjufrågor. 

Pålitlighet: Stärktes då analysen 

gjordes av de 5 forskarna och 

förförståelse fanns med. 

Överförbarhet: Låg nivå då 

deltagarna fick berätta om sina 

upplevelser utifrån inledande 

frågor.  

 


	Inledning
	Bakgrund
	Syfte
	Metod
	Design
	Sökvägar och Urval
	Granskning och Analys
	Etiska överväganden
	Förförståelse

	Resultat
	Sjuksköterskors information och kommunikation med närstående
	När det närmar sig livets slut

	Närståendes delaktighet i omvårdnad
	Omvårdnad
	Relationen mellan närstående och sjuksköterskor

	Närståendes behov av stöd
	Stöd under vårdtid
	Stöd efter bortgång


	Diskussion
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion

	Slutsats
	Referenser

