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Abstract 
 
Many people need palliative care in the end of life. In palliative care, the ones closest to the 
dying patient has a central role. Previous studies have shown that it can be a challenge for the 
nurses to care for the ones closest to the dying patient because they carries a lot of emotions. 
The aim of this study was to describe nurse’s experiences of meeting relatives in end of life 
care. The method used in this study was a literature review based on qualitative studies. 
Twelve articles were analyzed according to Friberg’s (2017) qualitative content analyze in 
five steps for literature-based studies. The result showed that nurses experienced the meeting 
with relatives as a journey. Three themes emerged from how the nurses experienced the 
meeting with relatives in end of life care: The support from the start of the journey until the 
end, Together through the journey and Challenges during the journey. The conclusion is that 
it is challenging for the nurses to meet the relative in end of life care. It is a lot of feelings 
involved and the nurses have to think about many things to give as good care as possible. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
 
Inom palliativ vård har de närstående en central del. Det är viktigt för sjuksköterskan att möta 
de närstående på ett sätt som skapar tillit. Denna studie belyser sjuksköterskors upplevelser av 
att möta närstående vid vård i livets slutskede. 
På de flesta arbetsplatser möter sjuksköterskor någon gång palliativ vård, på vissa ställen 
oftare än andra. Det är inte bara den sjuke som drabbas utan även de närstående. Det är viktigt 
att som sjuksköterska kunna möta de närstående i deras lidande som situationen skapar. 
Tidigare forskning visar att de närstående kan uppleva lidande på olika sätt exempelvis när de 
inte blir sedda som en enskild individ. Utifrån detta bör sjuksköterskan möta alla närstående 
som unika och varje situation som unik. 
Detta examensarbete är en litteraturstudie av tolv vetenskapliga artiklar där analysen ger tre 
olika teman som symboliserar hur sjuksköterskorna upplever mötet med närstående vid vård i 
livets slutskede; stödet från resans början till dess slut, tillsammans genom resan samt 
utmaningar under resans gång. 
Det framkommer att det är viktigt att skapa en relation mellan sjuksköterskorna och de 
närstående och även att stödja de närstående genom hela processen då de ofta är ovetande om 
vad som händer. Det framkommer att sjuksköterskorna upplever det betydelsefullt att de 
närstående får vara nära den sjuke och detta bör uppmuntras av sjuksköterskorna. 
Sjuksköterskor kan behöva ställas inför konflikter och tunga känslor vid mötet med 
närstående. 
Tidigare forskning belyser att det kan upplevas svårare att ta hand om närstående än den som 
är sjuk då de närstående upplevs vara mer oförutsägbara.  
Författarnas slutsatser är att det kan vara både givande och bringa en känsla av harmoni, samt 
utmanande och emotionellt påfrestande för sjuksköterskorna att möta närstående vid vård i 
livets slutskede. Allt detta är en balansgång som sjuksköterskorna bör förhålla sig till för att 
ge en så god omvårdnad som möjligt. Då det framkommer att sjuksköterskorna saknar 
kunskap inom konflikthantering krävs mer utbildning kring detta.  
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Inledning  
 
Mellan 90 000–100 000 människor dör i Sverige varje år och cirka 80 % av dem behöver 
palliativ vård under livets sista tid (Svenska palliativregistret, 2017). I palliativ vård kommer 
någon gång ett livets slutskede och då är sjuksköterskans funktion extra betydelsefull för 
patienten och dess närstående.  
Som sjuksköterska innebär det inte bara att möta tillfrisknande utan också att möta döden. Att 
vårda någon i livets slutskede där döden är nära innebär att lindra lidande genom 
smärtlindring och behandling av andra fysiska, psykiska, sociala och existentiella problem. I 
dagens moderna palliativa vård är patientens närstående en självklar del, och sjuksköterskan 
har en central uppgift att stödja dem. Vård i livets slutskede är mycket komplex och det är då 
viktigt att sjuksköterskan finns till för både patient och närstående på flera plan. Närstående 
spelar en stor del i den palliativa vården och mötet med dem kan av sjuksköterskan upplevas 
på olika sätt och därför är det angeläget att studera dessa upplevelser. Begreppet närstående i 
denna studien innebär personer som står nära den som vårdas i livets slutskede. 
 

Bakgrund 
 
Palliativ vård 
Palliativ vård innebär all vård som inte är i kurativt syfte. Den övergripande uppgiften är att 
hjälpa patienten leva så fullvärdigt och så länge som möjligt trots sin sjukdom eller skada och 
samtidigt sträva efter en så god livskvalitet som möjligt för patienten (Glimelius, 2012). När 
en patient är utsatt för sjukdom som ej är botbar, livshotande sjukdom eller skada ska den 
palliativa vården förbättra även de närståendes livskvalitet (World Health Organization, 
2017). Vård som ges i livets slutskede ska ske utifrån beprövad erfarenhet och vetenskap där 
målet är en god livskvalitet (Socialstyrelsen, 2006). 
Palliativ vård delas upp i två olika faser, den tidiga och den sena fasen. Den tidiga fasen kan 
pågå länge och målet är att förlänga livet och främja god livskvalitet till den drabbade 
patienten och dess närstående. När den sena fasen träder in betyder det att patienten är i livets 
slutskede och döden är oundviklig inom en överskådlig framtid. Under den sena fasen ändras 
målet med vården från livsförlängande till lindrande medan främjande av god livskvalitet till 
både patient och närstående består (Socialstyrelsen, 2013). 
 
Den palliativa vården grundar sig i fyra hörnstenar; god kontroll av svåra symtom, 
teamarbete, god kommunikation och relation mellan patient, närstående och personal samt 
stöd och information till närstående. God kontroll på patientens symtom kan vara att ge 
tillräcklig och bra smärtlindring, både fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt (Strang, 
2012). Teamarbete syftar till att de olika yrkeskategorierna inom vården samarbetar för en 
god palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). De två senare hörnstenarna beskriver att relationen 
mellan sjuksköterskan och närstående är viktig. Det är av stor vikt att skapa en förtroendefull 
relation och vara flexibel för den närståendes behov. Detta skapar trygghet och tillit så den 
närstående vill dela med sig av sitt inre under den palliativa vårdtiden (Friedrichsen, 2012). 
Med hjälp av hörnstenarna ska varje patients vård planeras utifrån att deras liv och död är 
unika (Strang, 2012). Detta kan styrkas med Hälso- och sjukvårdslagen som beskriver att vård 
ska ske på lika villkor och med respekt för alla människors lika värde (SFS 2017:30).  
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Sjuksköterskans funktion och ansvar 
Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden; främja hälsa, återställa hälsa, 
förebygga sjukdom och lindra lidande. Sjuksköterskan behöver kunna visa professionella 
egenskaper som respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet för att ge 
god omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan ska bidra till att vården 
bedrivs med god hygienisk standard och att patientens behov av trygghet och kontinuitet ska 
främjas. Sjuksköterskan ska även skapa god kontakt med patienten och bidra till lättillgänglig 
vård (SFS 2017:30). 
Inom palliativ vård är det främst området att lindra lidande som står i fokus och de 
egenskaperna som är extra framträdande inom vård i livets slutskede är respektfullhet, 
lyhördhet och medkänsla. Förutom de grundläggande ansvarsområdena är en del av 
sjuksköterskans funktion att stödja närstående. Med hjälp av anpassning av information till 
den som informeras, uppmuntran och närvaro kan den närstående stödjas. Närvaro behöver 
inte fyllas med ord eller aktiva handlingar utan kan handla om en tyst gemenskap eller bara 
vara fysiskt där. Sjuksköterskan behöver uppmuntra till att inte bara fokusera på död och 
sjukdom, utan även det friska hos patienten och att se glädjeämnen och möjligheter i det som 
är kvar i livet (Friedrichsen, 2012). 
När en patient befinner sig i livets slutskede kan situationen bli komplex då det ofta kan 
komma upp saker till ytan hos patienten och dess närstående (Friedrichsen, 2012). Det är en 
stor utmaning att ta hand om och hantera upprörda och förtvivlade närstående samtidigt som 
den sjuke patienten vårdas (Daw Hussin, Li Ping, Mei Chan & Subramanian, 2018). 
Sjuksköterskan kan hjälpa till att hålla en viss balans och stabilitet hos de drabbade och detta 
är en utmaning på många plan. Sjuksköterskan behöver därför vara bred i sitt synsätt och i sin 
kunskap inom den palliativa vården. En annan faktor som gör att funktionen som 
sjuksköterska blir komplex är att det gäller att skapa en förtroendefull relation till patienten 
och närstående, men samtidigt inte bli för känslosamt engagerad utan bibehålla 
professionalitet (Friedrichsen, 2012). 
 
Närstående vid vård i livets slutskede 
När en patient drabbas av svår sjukdom drabbas inte bara patienten själv utan även de 
närstående. Många närstående saknar erfarenhet av svår sjukdom och vård i livets slutskede 
men har en central del i vårdandet av sin nära. De försöker förstå situationen och i många fall 
söker de närstående information på egen hand och får sedan annan information av sjukvården. 
Detta kan skapa motstridiga känslor som inre kaos och kris (Milberg, 2012). 
När informationen brister till de närstående skapas en känsla av att famla i mörker. Det är av 
stor vikt för de närstående att få kontinuerlig information om vad som händer och vad som 
görs i vården som ges till patienten i livets slutskede (Kisorio & Langley, 2016).  
Känslor som hjälplöshet och otillräcklighet infinner sig ofta hos de närstående när deras nära 
är i livets slutskede med anledning av att inte kunna stoppa sjukdomsförloppet. 
Som närstående är situationen lättare att hantera om livet får fortsätta som vanligt i den mån 
det går och ha vetskap om att deras nära inte lider av smärta (Milberg, 2012). Sjuksköterskor 
kan stödja de närstående med detta genom att försäkra dem om att deras nära alltid är väl 
omhändertagna och smärtlindrade (Kisorio & Langley, 2016). Situationen kan även bli lättare 
att hantera för den närstående om de får göra något gott för den döende. Det kan vara att göra 
något som de vet att deras nära uppskattat tidigare i livet, till exempel musik och berättelser 
(Milberg, 2012). I Noome, Dijkstra, van Leeuwen och Vloet (2016) beskrivs det att 
närstående uppskattar att få vara delaktiga i omvårdnaden av sin nära och på så sätt kunna 
hantera situationen lättare. Patientlagen (SFS 2014:821) beskriver att de närstående ska få 
vara delaktiga i vården så länge patienten själv tillåter det. 
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Lidande 
Lidande innebär att utstå och att kämpa. Det är något negativt eller ont som angriper 
människan, en kamp mellan det onda och det goda som måste levas med.  
Lidandet utgör en del av det mänskliga livet och är tillägnat människan. Att leva innebär att 
lida och lidandet i sig har ingen mening, men när en människa går igenom lidande kan denna 
finna meningen med lidandet. Lidande för en människa är unikt och det går inte att bestämma 
vad som orsakar det för en viss människa. Mänskligt lidande har inte alltid ett språk utan får 
observeras utifrån andra uttryck, till exempel ångest och smärta. Det djupa lidandet är att inte 
bli sedd som människa. Dessa osedda människor finns omkring oss, och även bland patienter 
inom vår sjukvård (Eriksson, 1994). 
Lidandet inom vården delas in i sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 
Sjukdomslidandet är det lidande som förekommer på grund av en sjukdom eller dess 
behandling. Inom detta lidandet utgör smärta en central orsak. Vårdlidande är ett onödigt 
lidande som orsakas, medvetet eller omedvetet, av vården. Detta kan grunda sig i bristande 
förståelse eller reflektion. Livslidandet berör hela människans existens och kan orsakas av till 
exempel hotet från en livshotande sjukdom (Eriksson, 1994).  
Några av de uppenbara orsakerna till lidande inom vården kan vara kroppslig smärta, 
sjukdom, obehag och även möte med död och förluster. Upplevelsen av lidande kan vara 
fysisk, emotionell eller existentiell (Arman, 2012).  
Fysiskt lidande kan beskrivas som smärta, andnöd och invasiva procedurer, exempelvis 
intubering, cellgiftsbehandling och strålning. Emotionellt lidande kan vara att dö ensam, att 
förlora medvetandet och att förlora självständigheten. Det existentiella lidandet beskrivs som 
rädsla för döden, känslan av att inte levt färdigt och ett inre kaos (Lopez, 2007). 
En människa som lider kan inte alltid uttrycka sitt lidande med ord. Sjuksköterskan måste 
därför lära sig att upptäcka lidandet genom andra uttryck. Det kan visa sig som grimaser, stön, 
kroppslig rastlöshet och i tårar. För att lindra lidandet på annat vis än smärtlindring kan 
sjuksköterskan visa närvaro, lyssna, hålla handen och göra omvårdnaden personlig (Lopez, 
2007). Även de närståendes lidande kan beskrivas utifrån sjukdomslidande, vårdlidande och 
livslidande. Sjukdomslidande för de närstående kan innebära att vittna sin näras smärta och 
svårigheter, se sin nära förlora sina kroppsliga funktioner och inte kunna göra något åt det. 
Vårdlidandet hos de närstående innebär ofta misstro och osäkerhet gentemot vården. De 
upplever att de blir åsidosatta av vårdpersonal och inte behandlade som en enskild individ 
utan som vem som helst. Lidandet som uppstår när livet inte blir som planerat, när den som är 
sjuk inte är densamma, kännetecknar livslidande för den närstående (Devik, Hellzen & 
Enmarker 2017). 
 

Problemformulering 
 
Döden är oundviklig för oss alla och många behöver palliativ vård i livets slutskede. I detta 
skede drabbas inte bara patienten utan även dess närstående. Det är av stor vikt att som 
sjuksköterska ha ett brett synsätt och bred kunskap för att kunna möta de båda parterna. Ett av 
sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att lindra lidande.  
Lidandet är ett centralt begrepp inom den palliativa vården då den inte bara handlar om att 
lindra lidande utan även om att möta lidandet hos patienten och dess närstående. Det är väl 
forskat kring hur närstående upplever mötet med vården under vård i livets slutskede, men hur 
sjuksköterskan upplever mötet skiljer sig åt och det finns inte tillräckligt med forskning kring 
detta. Med anledning av detta är det angeläget att undersöka just sjuksköterskans upplevelse 
av mötet med närstående vid vård i livets slutskede. 
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Syfte 
 
Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelse av att möta närstående vid vård i livets 
slutskede. 
 

Metod 
 
Denna litteraturstudie använde metoden att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i 
analys av kvalitativ forskning, vilket innebar att kvalitativa artiklars resultat analyserades, 
granskades och sammanställdes till ett nytt resultat. I Friberg (2017) beskrivs denna 
analysmetod användbar då syftet är att undersöka upplevelser och få förståelse för ett valt 
fenomen. Denna metod ansågs därför lämplig till denna studie. 
 
Litteratursökning 
Litteratursökningarna gjordes i Cinahl och PubMed. Cinahl är en databas som inriktar sig 
främst på området omvårdnad. PubMed riktar främst in sig på medicinsk vetenskap men 
innehåller även omvårdnadsartiklar (Polit & Beck, 2012). De artiklar som togs fram till 
resultatet hittades endast på Cinahl. 
Sökningarna inleddes osystematiskt för att skapa en överblick inom kunskapsområdet. 
Därefter gjordes systematiska sökningar där sökorden i Cinahl var ”palliative care”, ”end of 
life care”, ”dying”, ”nurs* experience*”, ”nurs* perception*”, ”nursing role”, ”dying patient”, 
”opinion*”, ”experience*”, ”perception*” och ”nurs* perspective*”. Ämnesord (märkta med 
MH) som användes var ”Hospice and palliative nursing”, ”Terminally ill patients”, ”Terminal 
care” och ”Professional-Family relations”. 
I den systematiska sökningen användes Boolesk sökteknik vilket innebär att ord som OR och 
AND utökar eller begränsar en sökning. Inom den Booleska söktekniken kan också trunkering 
användas vilket innebär att olika böjningar av ett sökord inkluderas (Polit & Beck, 2012). 
Sökorden och ämnesorden användes i olika kombinationer med hjälp av OR och AND. OR 
användes för att utöka sökningen och få resultat på flera ord med samma innebörd. AND 
användes för att få resultat som innehöll samtliga sökord. Även trunkering (*) användes. En 
del sökord söktes med TI, vilket gav resultat med sökorden i artiklarnas titlar. 
Sökningarna i Cinahl avgränsades med ”peer reviewed”, engelska och publicering mellan 
2007–2018 (Bilaga 1).  
En artikel hittades genom osystematisk sökning och var publicerad 2005, den svarade på 
syftet och därmed inkluderades den.  
De flesta sökningar som gjordes med sökord som ”family” gav endast resultat med 
närståendeperspektiv, därför gjordes resterande sökningar utifrån sjuksköterskors generella 
upplevelse av vård i livets slutskede. Utifrån dessa sökningar valdes artiklar som hade en 
tydlig del i resultatet där sjuksköterskors upplevelser av att möta närstående framkom. 
 
Urval 
Artiklar som inkluderades var skrivna på engelska, var ”peer reviewed” och var publicerade 
mellan 2007–2018, med undantag för en artikel som publicerades 2005. Då de systematiska 
sökningarna gav få resultat med sjuksköterskans upplevelse av att möta närstående valde vi att 
inkludera artikeln från 2005 då den belyste just detta.  
Artiklarna skulle baseras på kvalitativa metoder, innehålla kvalitativa data och det skulle 
framkomma ett etiskt resonemang. Artiklar som inkluderades innehöll en tydlig del i resultatet 
som svarade mot studiens syfte. Artiklar som handlade om barn och nyexaminerade 
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sjuksköterskor exkluderades. Efter kvalitetsgranskning exkluderades artiklar som ej höll grad 
1, <80 %. Barn exkluderades då närståenderollen blev annorlunda när det handlade om barn. 
Nyexaminerade sjuksköterskor exkluderades då de inte hade den erfarenhet av de upplevelser 
som studien syftade till att undersöka.  
20 artiklar framkom efter sökningarna och lästes igenom. Åtta exkluderades då de inte 
svarade mot syftet. Resterande 12 granskades enligt kvalitetsgranskningsmall utformad av 
Willam, Stoltz och Bahtsevani (2011) omarbetad av Högskolan Väst (Bilaga 2) där samtliga 
artiklar höll grad 1, >80%, och valdes till resultatet då de stämde in på urvalskriterierna och 
svarade mot studiens syfte. 
De tolv artiklar som valdes till resultatet redovisas i en översikt av analyserad litteratur 
(Bilaga 3). 
 
 
Analys 
Artiklarna analyserades utifrån femstegsmodellen som beskrivs i Friberg (2017). Metoden 
innebär att analysen sker genom fem steg. Första steget är att läsa de valda artiklarna tills 
förståelse uppnås med fokus på resultaten. Andra steget är identifiering av nyckelfynd i varje 
artikels resultat. Tredje steget innebär sammanställning av varje artikels resultat. I fjärde 
steget relateras resultaten till varandra, och nya teman och subteman skapas. I det femte steget 
formuleras en beskrivning med grund i de nya temana (Friberg, 2017). 
De tolv valda artiklarna lästes igenom enskilt och diskuterades mellan författarna, detta tills 
förståelse uppnåtts. För att identifiera nyckelfynden i artiklarnas resultat skrevs meningar från 
resultaten ner som kunde kopplas till studiens syfte. Endast artiklarnas resultat lästes igenom 
igen för att kunna sammanställa dessa och för att inte missförstånd skulle uppstå mellan 
författarna. Utifrån meningarna som skrivits ner skapades tre övergripande teman som sedan 
gavs en färg. Överstrykningspennor användes för att färgmarkera de delar i resultaten som 
stämde överens med de olika temana. De färgmarkerade styckena klipptes ut och markerades 
med siffra utifrån vilken artikel de tillhört. Alla utklippta delar klistrades på nya pappersark 
utefter respektive färg. Detta gav en överblick över vad som framkommit. Subteman skapades 
utifrån respektive färger och huvudtemana namngavs. Resultatet formulerades i text med 
hjälp av de huvudteman och subteman som fastställts efter analysprocessen. 
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Resultat  
 
Utifrån de tolv analyserade artiklarna framkom tre huvudteman och sju subteman vilka 
presenteras i tabell 1. 
 
Tabell 1. Översikt över resultatets huvudteman och subteman 
___________________________________________________________________________ 
Huvudteman   Subteman 
___________________________________________________________________________ 
Att vara stödet från resans början till dess slut Relationskapande 
    Stöd till de närstående 
    Återförena de närstående med sina nära 
 
Tillsammans i resan möt döden  Förbereda genom information 
    Delaktighet 
 
Utmaningar under resans gång  Konflikter 
    Intensiva känslor 
___________________________________________________________________________ 
 
Stödet från resans början till dess slut 
Detta temat innefattar sjuksköterskors stödjande roll i mötet med närstående. Stödet ges 
genom att skapa en relation med de närstående, ge emotionellt och fysiskt stöd och även 
stödja till återförening mellan närstående och dess nära. Subteman som framkom var 
relationskapande, stöd till de närstående samt återförena närstående med sina nära. 
 
Relationskapande 
Sjuksköterskorna upplevde att de närstående ibland var de viktigaste att ta hand om vid vård i 
livets slutskede (Efstathiou & Walker, 2014). Det var viktigt att skapa en bra och nära relation 
med de närstående (Efstathiou & Walker, 2014; Vanderspank-Wright, Fothergill-
Bourbonnais, Brajtman & Gagnon, 2011; Oliveira, Fothergill-Bourbonnais, McPherson & 
Vanderspank-Wright, 2016). Sjuksköterskorna upplevde även en känsla av harmoni när de 
hade en god relation med de närstående. Detta underlättade den fortsatta vården i livets 
slutskede (Namasivayam, Lee, O'Connor & Barnett, 2014). Vården i livets slutskede 
upplevdes som en resa de närstående var tvungna att gå igenom och genom att skapa en nära 
relation var det lättare för sjuksköterskorna att följa och stödja under resans gång 
(Namasivayam, Orb & O'Connor, 2005). Den relationen som skapades gjorde det lättare för 
sjuksköterskorna att ge en god vård i livets slutskede och det gjorde att de närstående vågade 
dela sina innersta känslor så som rädsla, oro och skuld (Namasivayam et al., 2005; Oliveira et 
al., 2016). Med tanke på den nära relation som skapas mellan de närstående och 
sjuksköterskorna upplevde sjuksköterskorna en psykisk påverkan då något hände med 
patienten. Detta eftersom de var känslomässigt involverade i de närståendes känslor (Medin & 
Hagelin, 2012).  
 
Stöd till de närstående 
Sjuksköterskorna upplevde relationen med de närstående som kärnan i vård i livets slutskede 
men även stödet till dem som en stor del (Oliveira et al., 2016). Det emotionella stödet till de 
närstående var en av de viktigaste uppgifterna vid vård i livets slutskede. Det var 
betydelsefullt att visa medkänsla och empati för familjerna då de gick igenom en svår och 
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utmattande resa (Rui-Shuang, Qiao-Hong, Feng-Qi & Owens, 2015, Medin & Hagelin, 2012, 
O'Neill, Yaqoob, Faraj & O'Neill, 2017). Det var viktigt för sjuksköterskorna att i mötet med 
de närstående se och ta hänsyn till deras behov av emotionellt stöd och vad de önskade 
(Namasivayam et al., 2005, Efstathiou & Walker, 2014, Arbour & Wiegand, 2013, 
Iranmanesh, Häggström, Axelsson & Sävenstedt, 2009, Oliveira et al., 2016). Samtal med de 
närstående var en central del och sjuksköterskorna behövde vara lyhörda för att kunna avgöra 
när och om de närstående behövde detta (Medin & Hagelin, 2012).  
Emotionellt stöd till de närstående bestod av flera delar. Att bara finnas där och lyssna, ge 
uppmuntrande ord samt stödja de närstående till att rikta sin energi på positiva saker var 
centrala delar i det emotionella stödet. Uppmuntrande ord kunde vara att de närstående skulle 
ta hand om sig själva och försöka vara starka i situationen de befann sig i (Namasivayam et 
al., 2005, Efstathiou & Walker, 2014; Namasivayam et al., 2014; Arbour & Wiegand, 2013; 
Rui-Shuang et al., 2015). De satte sig in i de närståendes situation och visade ömhet vilket gav 
de närstående en känsla av att de var omhändertagna och sedda vilket var viktigt vid mötet 
(Efstathiou & Walker, 2014; Arbour & Wiegand, 2013).  
De närstående behövde veta och vara säkra på att deras nära fick den vård den behövde 
(Medin & Hagelin, 2012). Detta uppnåddes genom att sjuksköterskorna var ärliga mot de 
närstående och ingav hopp utan att ge falska förhoppningar (Medin & Hagelin, 2012; Arbour 
& Wiegand, 2013). Sjuksköterskorna behövde vara icke-dömande och kunna anpassa sig till 
närståendes olika religioner och trosuppfattningar så att de fick stöd i att få uttrycka dessa 
(Medin & Hagelin, 2012; Arbour & Wiegand, 2013; Namasivayam et al., 2014; O'Neill et al., 
2017). 
En annan central del i det emotionella stödet var att stödja och hjälpa de närstående att 
anpassa sig till den situationen de hamnat i. I denna delen var det viktigt att ge de närstående 
tid. Tid till att tänka, känna och bearbeta i egen takt (Namasivayam et al., 2005; Efstathiou & 
Walker, 2014; Vanderspank-Wright et al., 2011; Oliveira et al., 2016). Alla dessa handlingar 
genomfördes för att de närstående skulle känna sig så bekväma som möjligt under den svåra 
resa de genomgick (Vanderspank-Wright et al., 2011).  
Även det fysiska stödet var av stor vikt för att de närstående skulle orka med situationen de 
befann sig i. Det fysiska stödet kunde vara att sjuksköterskorna var fysiskt närvarande så de 
närstående skulle känna sig omhändertagna och tröstade. Det kunde även vara kroppslig 
beröring som att hålla en hand för att visa att de fanns där för de närstående (Namasivayam et 
al., 2005).  
En annan form av fysiskt stöd var att avlasta de närstående genom att exempelvis sitta med 
den sjuke medan den närstående kunde ta en promenad eller bara komma ifrån en stund. Detta 
gav de närstående möjlighet att orka finnas där för sina nära ända in i slutet (Namasivayam et 
al., 2014; Namasivayam et al., 2005).  
  
Återförena närstående med sina nära 
Enligt sjuksköterskornas upplevelser var det av stor vikt att de närstående fick vara 
närvarande hos sin nära vid livets slutskede (Arbour & Wiegand, 2013; Calvin, Lindy & 
Clingon, 2009; O'Neill et al., 2017; Medin & Hagelin, 2012; Efstathiou & Walker, 2014). De 
uppmuntrade de närstående till att närvara och uppmuntrade även till att visa sin kärlek till 
sina nära (Arbour & Wiegand, 2013). De uppmuntrade till att inte lämna sin nära, ge fysisk 
beröring och ha ögonkontakt om det var möjligt (Rui-Shuang et al., 2015). Genom att närvara 
gavs de närstående en möjlighet att ta ett sista farväl vilket var betydelsefullt för både 
patientens och de närståendes skull. En känsla av välbehag infann sig hos sjuksköterskorna då 
de bidragit till detta (Arbour & Wiegand, 2013).  
Att återförena de närstående med sina nära kunde hjälpa dem acceptera situationen och döden, 
det kunde även underlätta sorgeprocessen att ha varit där till slutet (Arbour & Wiegand, 2013; 
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Tse, Hung & Pang, 2016; Calvin et al., 2009). De närståendes närvaro hade stor betydelse för 
patienten då de framhävde patientens egna person trots teknisk utrustning (Calvin et al., 
2009). 
Vid vård i livets slutskede behövde egen tid ges till de närstående och dess nära samtidigt som 
sjuksköterskorna fanns i närheten som stöd (Efstathiou & Walker, 2014). De lät de närstående 
göra det de kände för att göra för sina nära utan att döma, detta kunde exempelvis innefatta 
religiösa ritualer (Medin & Hagelin, 2012). 
En annan betydande del var att återförena närstående med sina nära genom att ta bort de olika 
barriärer som hindrade närhet, vilket kunde vara teknisk utrustning (Efstathiou & Walker, 
2014). Det skapades positiva minnen för de närstående när dessa togs bort och detta var 
betydelsefullt för både patient och närstående (Arbour & Wiegand, 2013). 
 
Tillsammans i resan mot döden 
Detta tema innefattar vikten av att i mötet med de närstående förbereda och informera 
närstående för vården i livets slut och göra dem delaktiga i den. Subteman som framkom var 
förbereda genom information samt delaktighet. 
 
Förbereda genom information 
Sjuksköterskorna upplevde att information till de närstående om deras näras sjukdomstillstånd 
var av stor vikt att förklara (Namasivayam et al., 2014). Det var också av vikt att ta reda på 
hur mycket kunskap de närstående bar på och utefter det förklara och förbereda inför 
döendeprocessen. De närstående saknade ofta kunskap och visste inte hur de skulle förbereda 
sig (Rui-Shuang et al., 2015; Iranmanesh et al., 2009; O'Neill et al., 2017; Namasivayam et 
al., 2014; Arbour & Wiegand, 2013; Medin & Hagelin, 2012). Närstående behövde få veta 
vad som hände och vad som skulle komma att hända under vårdprocessen i livets slutskede 
(Efstathiou & Walker, 2014; Namasivayam et al., 2014; Arbour & Wiegand, 2013). Allt från 
att informera om omvårdnaden till läkemedelsadministrering var betydande (Arbour & 
Wiegand, 2013; Medin & Hagelin, 2012).  
Information om vad de närstående kunde förvänta sig när döden inträffade var också av stor 
vikt (Arbour & Wiegand, 2013; Oliveira et al., 2016). Genom denna information kunde de 
närstående gå in i sin sorgeprocess och acceptera att sina nära skulle komma att dö inom en 
snar framtid (Vanderspank-Wright et al., 2011; O'Neill et al., 2017). När information gavs 
behövde hänsyn tas till de närståendes bakgrund, behov och emotionella tillstånd. 
Informationen som gavs till de närstående svarade oftast på deras funderingar och bekymmer 
de burit inom sig (Arbour & Wiegand, 2013). 
Förutom information om vad som hände och gjordes behövde de närstående få praktisk 
information för att kunna vara delaktiga i vården för sina nära (Rui-Shuang et al., 2015). 
 
Delaktighet 
Sjuksköterskorna uppskattade när de närstående kunde vara delaktiga i omvårdnaden av sina 
nära (Tse et al., 2016, Rui-Shuang et al., 2015; Medin & Hagelin, 2012). De närstående hade 
sällan kunskap om hur de kunde hjälpa till med omvårdnaden. Sjuksköterskorna uppmuntrade 
de närstående till att vara delaktiga genom att praktiskt visa hur de kunde tvätta sina nära eller 
ge sina nära munvård (Namasivayam et al., 2005; Efstathiou & Walker, 2014; Rui-Shuang et 
al., 2015; Tse et al., 2016; Iranmanesh et al., 2009; Oliveira et al., 2016). Genom att låta de 
närstående se vad sjuksköterskorna gjorde kunde de känna tillit (Calvin et al., 2009). När de 
närstående fick vara delaktiga i omvårdnaden gavs ytterligare möjlighet till dem att få visa sin 
kärlek till sina nära (Tse et al., 2016). De närstående hade ofta en önskan av att kunna hjälpa 
till men visste inte hur (Rui-Shuang et al., 2015). Omvårdnaden av patienten var ett samarbete 
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mellan sjuksköterskorna och de närstående, de arbetade tillsammans mot döden 
(Namasivayam et al., 2014; Oliveira et al., 2016). 
Ett annat sätt för de närstående att vara delaktiga var att få medverka i olika beslutstaganden 
om deras nära, vilket sjuksköterskorna alltid strävade efter (Namasivayam et al., 2014; Tse et 
al., 2016). De närstående var även delaktiga genom att de gav information om sina nära till 
sjuksköterskorna (Medin & Hagelin, 2012).  
 
Utmaningar under resans gång 
Detta tema innefattar sjuksköterskors upplevelser av de utmaningar som kan uppkomma i 
mötet med närstående vid vård i livets slutskede. Subteman som framkom var konflikter samt 
intensiva känslor. 
 
Konflikter 
När sjuksköterskorna gick in i en relation med de närstående behövde de även möta möjliga 
konflikter (Oliveira et al., 2016; Iranmanesh et al., 2009). Dessa konflikter uppstod ofta när 
det fanns olika förväntningar på omvårdnaden (Namasivayam et al., 2014). Det kunde vara 
olika förväntningar mellan de närstående men även olika förväntningar mellan de närstående 
och sjuksköterskorna (Vanderspank-Wright et al., 2011; Oliveira et al., 2016). Mötet med 
dessa konflikter gjorde att de hamnade mitt emellan olika viljor och förväntningar 
(Vanderspank-Wright et al., 2011; Oliveira et al., 2016). En känsla av disharmoni uppstod när 
konflikterna inte kunde lösas mellan sjuksköterskorna och de närstående (Namasivayam et al., 
2014). När känslan av disharmoni uppstod upplevde de att de inte kunde ge en optimal vård i 
livets slutskede (Namasivayam et al., 2014).  
De behövde ofta förhandla med de närstående när det gällde vissa beslut som skulle tas om 
deras nära. När konflikter mellan sjuksköterskorna och de närstående uppstod kunde de inte 
ge det stöd till de närstående som de var i behov av (Tse et al., 2016; Namasivayam et al., 
2005). De närstående missförstod ibland sjuksköterskornas goda avsikter kritiserade dem på 
grund av detta. Deras kritik bestod ofta av vad sjuksköterskorna skulle göra och inte göra 
(Namasivayam et al., 2005). Sjuksköterskorna saknade kunskap om hur de skulle hantera 
dessa konfliktsituationer vilket gav de en känsla av obekvämhet (Namasivayam et al., 2005). 
 
Intensiva känslor 
Sjuksköterskorna upplevde att det många gånger var svårare att ta hand om de närstående än 
patienten då det var förutsägbart för sjuksköterskorna vad som skulle hända med patienten 
medan de närstående upplevdes oförutsägbara. Vid mötet med de närstående mötte de många 
olika känslor och detta upplevdes som krävande och känslomässigt utmattande 
(Namasivayam et al., 2005). Känslor som oro, ilska och sorg upplevdes ofta av de närstående 
och det var tufft för sjuksköterskorna att gå in i ett rum där alla dessa känslor fanns (Oliveira 
et al., 2016; Namasivayam et al., 2005). De behövde vara starka för både närstående och sig 
själva då dessa känslor var tunga att bära (Namasivayam et al., 2005). Det var av stor vikt att 
vara försiktig med vad de sa inför de närstående vilket upplevdes som en svår balansgång 
(Calvin et al., 2009). Även att känna av hur mycket de kunde visa sina egna känslor i samtal 
med de närstående var betydelsefullt (Efstathiou & Walker, 2014). Om sjuksköterskorna inte 
hunnit skapa en relation med de närstående var mötet ännu mer emotionellt utmattande 
(Vanderspank-Wright et al., 2011). Att identifiera närståendes behov var tidskrävande, 
speciellt om de närstående stod på olika plan vad gällde acceptans av situationen (Oliveira et 
al., 2016).  
Känslor som frustration, stress och ångest framkom hos sjuksköterskorna när de inte hade tid 
att räcka till för de närstående (Calvin et al., 2009). Då de närstående många gånger hade svårt 
att acceptera sina näras situation var detta jobbigt för sjuksköterskorna då de ofta upplevde att 
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de hade mycket annat i tankarna (Namasivayam et al., 2005). Arbetsbelastningen gav 
sjuksköterskorna en känsla av att de var splittrade av andra patienter i samtalet med de 
närstående (Oliveira et al., 2016).  
Det var även utmattande för sjuksköterskorna att hela tiden svara på alla frågor som 
närstående hade, trots att de förstod att de närstående gjorde det av kärlek (Tse et al., 2016). 
I vissa länder fanns strikta riktlinjer om vad sjuksköterskorna fick berätta för de närstående 
vilket gjorde att de i vissa fall upplevde en utmaning när frågor ställdes som sjuksköterskorna 
inte fick svara på (Medin & Hagelin, 2012). Detta gav även sjuksköterskorna en stor 
frustration och en känsla av obehag då de närstående inte alltid fick korrekt eller tillräckligt 
med information om deras näras tillstånd (Iranmanesh et al., 2009). Språkbarriärer kunde även 
upplevas frustrerande av sjuksköterskorna vid information till de närstående då det gav 
kommunikationssvårigheter och ibland missförstånd (Medin & Hagelin, 2012). 
 
Trots alla svåra och intensiva känslor som sjuksköterskorna upplevde i mötet med närstående 
vid vård i livets slutskede upplevde de också att de gjorde resan tillsammans som en vacker, 
givande och tillfredsställande erfarenhet och att de flesta närstående var mycket tacksamma 
för sjuksköterskornas hjälpande insatser (Namasivayam et al., 2005). 
 

Diskussion 
 
Metoddiskussion 
I denna litteraturstudie användes metoden att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund 
i analys av kvalitativ forskning. Denna metod syftar till förståelse för ett fenomen som är 
uppbyggt på upplevelser och erfarenheter (Friberg, 2017). Författarna till denna studie var ute 
efter en fördjupad förståelse i sjuksköterskors upplevelser av mötet med närstående vid vård i 
livets slutskede och därför valdes metoden. Hade en litteraturöversikt gjorts där kvantitativa 
data inkluderats hade statistik framkommit men risken hade varit att den djupa förståelsen för 
det valda fenomenet som skulle studerats inte hade lyfts fram. Författarnas förhoppning om 
litteraturstudien var att den skulle kunna användas i praktiken för en evidensbaserad 
omvårdnad vilket är en anledning till varför metoden valdes. 
11 av de 12 valda artiklarna till studiens resultat söktes fram genom systematiska sökningar i 
databasen Cinahl. Även sökningar i PubMed gjordes men då endast dubbletter hittades där 
valde författarna att enbart använda sig av Cinahl. Enligt Polit och Beck (2012) bör flera olika 
databaser användas för att få en bredd på forskningen. Det ansågs trots detta att de artiklar 
som framkommit genom sökningarna i Cinahl var tillräckliga och därför användes inga fler 
databaser. Eventuellt kan användbara artiklar ha missats genom att inte sökningar gjordes i 
flera databaser.  
En artikel hittades genom osystematisk sökning och var från 2005 vilket låg utanför 
kriterierna för de systematiska sökningarna. Denna artikel gav relevant och ny information i 
förhållande till studiens syfte och ansågs inte vara mindre aktuell trots publicering före 2007 
då upplevelsen av att möta närstående inte skiljde sig från senare publicerade artiklar, därför 
valde författarna att inkludera denna i studien. Tidigare systematiska sökningar gav få resultat 
med det perspektiv som var önskat medan artikeln från 2005 var i rätt perspektiv vilket också 
gav en anledning att inkludera den i studien.  
För att kunna lokalisera relevanta studier genom sökordskombinationer användes Boolesk 
söklogik vilket är en relevant sökteknik att använda (Östlundh, 2012). Om sökorden inte 
kombinerats med hjälp av Boolesk söklogik utan använts enskilt hade många fler sökresultat 
framkommit utan att sökorden hade haft det samband med varandra som önskades. Detta hade 
krävt mer tid vilket inte fanns. 
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Då det svenska ordet ”upplevelse” har flera möjliga synonymer i det engelska språket 
användes flera av dessa ord i sökningarna för att täcka den bredd ordet har. Sökorden som 
användes ansågs vara relevanta till studiens syfte. Eventuellt hade fler studier kunnat hittats 
om andra sökord använts men då många sökningar gjordes med olika sökordskombinationer 
tills inga nya relevanta artiklar längre framkom kunde inga fler sökningar göras.  
Artiklar som inkluderades skulle vara skrivna på engelska då detta är det språk utöver svenska 
som författarna behärskar och enligt Östlundh (2012) är engelska det språket som vanligtvis 
används vid vetenskaplig forskning. Då de valda artiklarnas vetenskaplighet skulle granskas 
avgränsades sökningarna med peer reviewed vilket innebär att resultaten var publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2012). Detta underlättade inför granskningen för 
författarna.  
Artiklarna avgränsades till publicering 2007. Fler artiklar hade kunnat framkomma om årtalen 
breddats men då studien skulle baseras på ny forskning och tillräckligt med resultat framkom 
så räckte de valda årtalen. 
Artiklar som handlade om barn exkluderades då upplevelsen av mötet med närstående till 
barn ansågs skilja sig från vuxna. Om barn inte exkluderats hade studiens resultat blivit för 
omfattande då upplevelserna hade haft för stor bredd för denna studie.  
Om inte nyexaminerade sjuksköterskor exkluderats hade resultatet i studien inte blivit samma 
då syftet var att undersöka erfarna sjuksköterskors erfarenheter av att möta närstående. 
De artiklar som användes i denna litteraturstudies resultat granskades enligt mall som är 
utformad av Willman et al. (2011). Mallen användes tillsammans med den kunskapen 
författarna hade om vetenskapliga texter. Om mallen inte använts hade studiens kvalitet 
försämrats. 
När forskning bedrivs och litteraturstudie görs ska forskningsetiska principer följas vilket 
innebär att inte ändra om, kopiera eller vinkla forskningsresultatet. Ett objektivt 
förhållningssätt ska användas för att inte forskningens resultat ska påverkas (Polit & Beck, 
2012). Författarna har varit noggranna med att hela tiden gå tillbaka till varje artikels 
resultatdel för att inte misstolka helheten.  
Samtliga artiklar till studiens resultat innehöll etiska överväganden där deltagarna blivit 
informerade om frivilligt deltagande, konfidentialitet och att deltagarna när som helst under 
tiden fick dra sig ur. Alla artiklar innehöll inte ett tydligt etiskt godkännande av etisk 
kommitté men de ansågs ändå kunna användas till denna litteraturstudie då etiskt övervägande 
fanns och då de höll grad 1 i kvalitetsgranskningen. 
Samtliga artiklar analyserades noggrant efter den metod som beskrivs i Friberg (2012). Detta 
gav en möjlighet att skapa en ny helhet av resultatet som framkom från de olika artiklarna. 
Artiklarna lästes med öppenhet och egna värderingar lades åt sidan. Författarna har båda två 
erfarenheter av att möta närstående vid vård i livets slutskede vilket kan anses vara en nackdel 
då det kan påverka studiens resultat och tillförlitlighet. Det ansågs trots detta att egna tankar 
och erfarenheter kunde hålla isär från analysprocessen och resultatet. 
Under första steget i analysprocessen, då varje artikel lästes enskilt, upptäcktes möjliga teman 
utifrån artiklarnas resultat. Detta kan ha haft en påverkan när temana i senare steg skulle 
skapas då risken fanns att författarna omedvetet fokuserade på redan valda områden. Temana 
som framkom ansågs ändå vara relevanta till artiklarnas resultat och till studiens syfte. Andra 
teman hade kunnat framkomma om andra författare analyserat samma material.  
Alla artiklar lästes igenom och tolkades enskilt för att författarna inte skulle påverka varandra. 
Tolkningarna diskuterades därefter och det framkom att artiklarna tolkandes likvärdigt vilket 
ökade tillförlitligheten av studiens resultat. 
Lundman och Hällgren Graneheim (2017) beskriver att giltighet innebär när det som är 
representativt för det som avses att beskrivas lyfts fram. De beskriver även att valet av 
material är betydande för resultatet. I denna studie valdes artiklar där erfarna sjuksköterskors 
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upplevelser belystes och det var utifrån dessa som studiens resultat byggdes upp. Material 
från olika delar av världen och från olika avdelningar i vården användes vilket gav en högre 
giltighet i studiens resultat. 
Delaktighet beskrivs av Lundman och Hällgren Graneheim (2017) som den grad av påverkan 
som författarna har på studiens resultat. Genom den metod som användes i analysprocessen 
vägleddes författarna till minimal påverkan och bibehållande av artiklarnas ursprungliga 
innehåll. 
I vilken utsträckning ett resultat kan föras över till andra grupper eller situationer beskriver 
Lundman och Hällgren Graneheim (2017) som överförbarhet. Artiklar från olika länder med 
olika kulturella bakgrunder användes, vilket gav ett resultat som kunde spegla sjuksköterskors 
upplevelser av att möta närstående vid vård i livets slutskede i olika sammanhang. Artiklarna 
handlade också om sjuksköterskor från olika avdelningar så som vårdavdelning, 
intensivvårdsavdelning, akutmottagning och hemsjukvård vilket gav resultatet en bredd. Det 
ansågs att upplevelserna av att möta närstående vid vård i livets slutskede nödvändigtvis inte 
skiljde sig åt beroende på vilken avdelning sjuksköterskorna befann sig på. Detta gjorde att 
överförbarheten ansågs möjlig. 
 
Resultatdiskussion 
Stödets från resans början till dess slut 
Resultatet belyser stödet till de närstående vid vård i livets slutskede. Det belyser vikten av att 
från början skapa en god relation med de närstående så de vågar dela sina innersta känslor och 
känna tillit vilket styrks i Friedrichsen (2012) där detta beskrivs i två av de fyra hörnstenarna i 
palliativ vård. Med tanke på detta ger relationen och tilliten mellan sjuksköterskorna och de 
närstående en möjlighet till gott samarbete under resans gång.  
Under hela resan behöver sjuksköterskorna ge både emotionellt och fysiskt stöd till de 
närstående och resultatet belyser även sjuksköterskornas upplevelser av att stödja och 
uppmuntra till närvaro av de närstående.  
Odgers (2018) beskriver hur det kan kännas för de närstående om stödet inte finns där och hur 
jobbigt det kan upplevas om de inte får lov att vara hos sina nära som de själva vill. De 
beskriver det som att de var med i en rugbymatch och bara blev nertrampade. Detta stärker 
resultatet i denna studie då den belyser vikten av att verkligen uppmuntra alla de närstående 
att vara med sin nära och låta dem göra det de vill. Med tanke på detta kan ett stort lidande 
skapas hos de närstående om de inte ges möjlighet till närvaro. Eriksson (1994) beskriver det 
djupa lidandet som att inte bli sedd som människa och detta är hur de närstående kan känna 
om sjuksköterskorna inte ger det stödet och uppmuntran som resultatet i studien belyser som 
viktigt. Utifrån detta är det viktigt att som sjuksköterska se varje människa som en egen 
individ och bemöta varje enskild närstående som unik och med respekt för dess tankar och 
värderingar.  
När den närståendes nära ligger inför döden är den sista stunden det som den närstående 
kommer komma ihåg. Det kan upplevas obehagligt för den närstående men därför är det 
viktigt att som sjuksköterska neutralisera situationen och få den närstående att känna sig 
bekväm med sin nära. Vill den närstående exempelvis ligga i sängen tillsammans med sin 
nära så ska denne få göra det. Utifrån detta är det av stor vikt att vara tillmötesgående för att 
de närstående ska känna sig delaktiga och accepterade. 
Fridh, Forsberg och Bergbom (2009) belyser vikten av att de närstående ska få vara 
närvarande. Sjuksköterskorna upplevde att en av de viktigaste uppgifterna de hade var att 
stötta och uppmuntra de närstående till att vara hos sina nära. De uppmuntrades till att beröra 
och prata med sina nära. Utifrån detta anses sjuksköterskorna ha en stor roll och ett stort 
ansvar över situationen. De ansvarar för att de närstående och dess nära får ett värdigt och 
fridfullt avslut.  
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Tillsammans i resan mot döden 
Resultatet belyser vikten av att förbereda de närstående med hjälp av information inför den 
kommande tiden. Det belyser även vikten av att göra de närstående delaktiga i omvårdnaden 
och i beslutstaganden.  
För att de närstående ska känna sig trygga och känna tillit till sjuksköterskorna bör de få 
tydlig information under hela vårdprocessen om vad som händer och vad som väntas hända. 
Detta för att missförstånd inte ska uppstå och för att de närstående inte ska behöva dra några 
egna slutsatser om sin nära. Utifrån detta bör sjuksköterskorna tänka på att allt som är 
självklart för dem, inte är självklart för de närstående. Det är därför av stor betydelse att inte 
missa att ge information och förklara minsta lilla detalj samt att förklara varför man utför de 
olika omvårdnadsåtgärderna. 
 Odgers (2018) belyser hur de närstående upplever situationen när de inte fått tydlig 
information. De känner sig upprörda av att saker händer utan deras vetskap. Det framkommer 
även att de närstående upplevde att de var tvungna att dra egna slutsatser då vårdpersonalen 
inte gav tydlig information. Utifrån detta fås förståelse om hur viktigt det är att de närstående 
blir förberedda och får tydlig information. En av de fyra hörnstenarna i den palliativa vården 
är att ge information till de närstående (Strang, 2012). Därmed styrks resultatet i studien än 
mer. 
När de närstående får vara delaktiga i omvårdnaden blir det lättare för dem att förstå vad som 
utförs och varför. Om de inte får vara med i beslutstaganden eller i omvårdnaden finns risken 
att de känner sig exkluderade och överkörda. Det är en svår situation för de närstående att 
vara i och de är sköra och har ofta känslorna på utsidan, vilket gör att de närstående lätt kan 
känna dessa känslor. Sjuksköterskorna vill att de närstående ska kunna känna tillit till vården 
och risken finns att denna tillit brister då de närstående inte får vara med och ta beslut eller 
vara med när omvårdnad ges. 
 
Utmaningar under resans gång 
Resultatet belyser hur krävande det kan vara som sjuksköterska att möta närstående vid vård i 
livets slut. Många tunga känslor är inblandade och sjuksköterskorna måste förhålla sig till 
dessa. De upplever en emotionell påverkan när de möter de närståendes alla känslor.  
Terakado och Watanabe (2012) belyser att sjuksköterskorna upplever en stress när de möter 
närstående då de bär på många tunga känslor. De upplever denna stress då de inte är förmögna 
att lösa de närståendes problem och känslor. Med tanke på detta är det av stor vikt för 
sjuksköterskorna att finna en balansgång mellan hur mycket egna känslor som läggs i mötet 
och hur mycket som stängs av. På vissa arbetsplatser möter sjuksköterskan flera olika 
närstående varje dag som befinner sig i vård i livets slutskede av sina nära och det är då 
betydelsefullt att finna denna balansgång för att orka fortsätta arbeta med dessa situationer. 
Resultatet belyser även hur sjuksköterskorna upplever konflikter som kan uppstå. Enligt 
svensk sjuksköterskeförening (2017) ska sjuksköterskor, genom respektfullhet och lyhördhet i 
sin omvårdnad, ta hänsyn till enskilda personers värderingar och vanor, samtidigt som de 
måste arbeta säkert och inte äventyra en patients säkerhet. I en konflikt där en närstående har 
ett annat synsätt och andra viljor än vad sjuksköterskorna har blir detta en balansgång då de 
närståendes tankar och viljor måste visas respekt, samtidigt som de närstående inte alltid kan 
få det de önskar. Med tanke på att det i resultatet framkommer att sjuksköterskorna upplever 
en brist på kunskap i hur konfliktsituationer hanteras bör detta ses över. För att kunna ge en så 
god vård som möjligt och för att kunna möta alla närstående på ett optimalt sätt bör 
sjuksköterskor få utbildning inom konflikthantering.  
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Slutsatser 
 
Sjuksköterskor bör skapa en god relation till de närstående vid vård i livets slutskede för att 
omvårdnaden ska bli så god som möjligt för de närstående och den sjuke. Genom denna 
relation får de närstående någon att känna tillit till och kunna öppna upp sig för. Det är även 
som sjuksköterska viktigt att stödja de närstående genom denna svåra tid, både emotionellt 
och fysiskt. Det gäller att uppmuntra de närstående till att vara nära den sjuke och 
omvårdnaden, vilket ger de närstående en bättre möjlighet till bearbetning och acceptans.  
För att de närstående ska veta vad som händer med sin nära är det av stor vikt att 
sjuksköterskorna hela tiden informerar om detta. De närstående behöver också få information 
och utbildning om döendeprocessen då kunskap ofta saknas kring detta. Sjuksköterskor bör se 
till att de närstående får möjlighet att vara delaktiga i omvårdnaden och i beslut.  
Att möta närstående vid vård i livets slutskede är intensivt då många tunga känslor är 
inblandade. Detta kan även leda till en del konflikter vilka är utmanande att hantera för 
sjuksköterskorna. Slutsatser som kan dras utifrån detta är att sjuksköterskor bör ha 
yrkeserfarenhet av vård i livets slutskede då det är en komplex balansgång. Det krävs kunskap 
om alla dessa delar för att kunna möta närstående på ett bra sätt.  
Då det är emotionellt påverkande att möta närstående och alla tunga känslor de bär på, bör 
sjuksköterskor reflektera med sig själva och med varandra för att inte ta med sig alla dessa 
känslor hem från arbetet. 
 

Praktiska implikationer 
 
Det har visat sig att viss kunskap saknas hos sjuksköterskor vad gäller hantering av konflikter 
som kan uppstå vid mötet med närstående vid vård i livets slutskede. 
För att kunna möta närstående vid vård i livets slutskede på ett bra sätt behövs kunskap om de 
olika delarna som framkommer i resultatet så som relationsskapande, stöd, information och 
uppmuntran till närvaro. Denna studie kan bidra med den kunskapen till andra sjuksköterskor 
som arbetar med vård i livets slutskede. Den kan vara till hjälp genom att visa på vad andra 
sjuksköterskor upplever och hur de hanterar situationer som kan uppstå. Förståelse för de 
närståendes behov kan öka kvaliteten på vården genom att detta kan förhindra onödigt lidande 
hos de närstående.  
 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 
kompetensområde 
 
Denna litteraturstudie har fokuserat på hur sjuksköterskor upplever mötet med närstående vid 
vård i livets slutskede. Förslag till vidare forskning kan vara att undersöka hur de närstående 
upplever mötet med sjuksköterskan. Intressant är även att vidare undersöka hur sjuksköterskor 
upplever mötet med närstående på sjukhus jämfört med i exempelvis hemsjukvården. De olika 
kontexterna kan ställas mot varandra och jämföras för att se om upplevelserna skiljer sig åt 
och om lärdom kan dras utifrån detta. 
Statistik hade kunnat tas fram gällande hur ofta sjuksköterskor upplever att de hamnar i 
konflikter med närstående och hur de hanterar det, detta då studiens resultat visar på bristande 
kunskap inom detta område. Författarna till denna studie ser ett behov av djupare kunskap i 
att möta närstående vid vård i livets slut och även djupare kunskap allmänt inom vård i livets 
slutskede. 
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Bilaga III 

Översikt av analyserad litteratur 
 
 

Författare 
Årtal 
Land 

Problem och syfte Ansats och 
metod 

Urval och studiegrupp Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitetsgranskning 

Amy O. 
Calvin, 
Cheryl M. 
Lindy & 
Stefanie L. 
Clingon 
2009 
USA 

Sjuksköterskor 
uttrycker moral ångest 
när de vårdar i livets 
slut. 
 
Belysa sjuksköterskors 
upplevelse av deras roll 
och ansvar vid 
förändrad intensitet av 
vården vid vård i livets 
slutskede på en 
kardiovaskulär 
intensivvårdsavdelning 

Kvalitativ 
deskriptiv ansats 
 
Individuella 
intervjuer 

19 sjuksköterskor som 
antingen var heltids- eller 
deltidsanställda på en 
kardiovaskulär 
intensivvårdsavdelning. 

Resultatet belyser 
fyra huvudteman; 
utmattande 
behandlingar, 
uppmuntra närvaro 
av familjen, bekräfta 
läkarens auktoritet 
och en balansgång. 

Grad 1 

Brandi 
Vanderspank-
Wright, 
Frances 
Fothergill-
Bourbonnais, 
Susan 
Brajtman & 
Pierre 
Gagnon 
2011 
Kanada 

Vid borttagning av 
livsuppehållande 
åtgärder är det främst 
sjuksköterskan som tar 
hand om patienten och 
närstående.  
 
Belysa sjuksköterskors 
upplevelser av vård vid 
borttagning av 
livsuppehållande 
åtgärder 

Fenomenologisk 
ansats 
 
Individuella 
djupgående 
intervjuer 

6 sjuksköterskor anställda 
fulltid eller deltid på en 
intensivvårdsavdelning. 
De skulle ha varit 
anställda minst sex 
månader, prata engelska 
flytande och ha vårdat en 
patient vid borttagning av 
livsuppehållande åtgärder 
inom de senaste sex 
månaderna. 

Resultatet belyser tre 
huvudteman; En resa 
– skapa 
välbefinnande på 
vägen, arbeta i 
professionell ångest 
och tillhandahålla 
minnen. Det första 
temat belyser 
processen som en 
resa till acceptans, 
stöd och 
välbefinnande. Det 
andra temat belyser 
utmaningar vid vård i 
livets slut där 
konflikter kan uppstå 
mellan sjuksköterska, 
läkare och familj.  

Grad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Problem och syfte Ansats och 
metod 

Urval och studiegrupp Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitetsgranskning 

Catherine S 
O’Neill, 
Maryam 
Yaqoob and 
Sumaya Faraj 
& Carla L 
O’Neill 
2016 
Bahrain 

Vårda en döende 
patient på en 
intensivvårdsavdelning 
är komplext. 
Sjuksköterskan spelar 
en stor del för patient 
och närstående i denna 
döendeprocess. 
 
Belysa sjuksköterskors 
vårdspraxis vid vård i 
livets slut, med målet 
att beskriva och 
identifiera vårdpraxis 
som sjuksköterskor 
bidrar till, med 
betoning på kultur, 
religiösa erfarenheter 
och yrkesidentitet 

Grounded theory 
 
Semistrukturerade 
intervjurer 

10 sjuksköterskor från två 
intensivvårdsavdelningar. 
6 var från Bahrain och 4 
från Indien. De skulle ha 
minst 3 års 
arbetserfarenhet av 
intensivvård. 

Resultatet belyser ett 
kärntema; 
undvikande av prat 
om döden. Under 
detta belyses två 
kategorier; 
ordinationsorienterad 
vård och meddela 
död och vårdskifte. 
Under 
ordinationsorienterad 
vård belyser man 
roller vid 
beslutstagande och 
även svårigheter som 
kan uppstå vid arbete 
i en miljö bunden av 
regler och hierarki. 
Under andra 
kategorin belyser 
man hur svårt det kan 
vara att ge familjer 
dåliga nyheter och 
även hur olika 
nationaliteter kan 
påverka.  

Grad 1 

Irene 
Oliveira, 
Frances 
Fothergill-
Bourbonnais, 
Christine 
McPherson & 
Brandi 
Vanderspank-
Wright 
2016 
Canada 

Att vårda i livets 
slutskede är för 
sjuksköterskan 
utmanande då många 
faktorer ska stämma 
överens för att de ska 
bli så bra som möjligt. 
 
Belysa sjuksköterskor 
upplevelser av vård i 
livets slutskede på en 
medicinsk 
akutvårdsavdelning 

Fenomenologisk 
kvalitativ ansats 
 
Individuella 
”face-to-face” 
intervjuer 

10 sjuksköterskor, 3 män 
och 7 kvinnor, från två 
olika avdelningar. De var 
mellan 23–54 år med en 
medelålder på 43,5 år. 
Yrkeserfarenhet var 
mellan 11 månader-27 år 
med ett medelvärde på 
11,5 år. Deltagarna hade 
varit anställda på 
respektive avdelning 
mellan 11 månader-26 år 
med ett medelvärde på 9 
år. 
 

Resultatet belyser ett 
övergripande 
huvudtema; ”kämpa i 
ett trassligt nät”. Sju 
underteman 
identifierades; 
komplext vårdande, 
fångad i ett trassligt 
nät, vittna lidande, 
kämpa genom 
processen, skapa 
välbefinnande för 
patienten, arbeta 
genom 
döendeprocessen 
med familjen och 
hitta en väg genom 
nätet.  

Grad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Problem och syfte Ansats och metod Urval och studiegrupp Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitetsgranskning 

Johnson Wai 
Keung Tse, 
Maria Shuk 
Yu Hung & 
Samantha 
Mei Che 
Pang 
2016 
Kina 

Vård i livets slutskede 
på en akutmottagning 
innefattar mer 
omfattande insatser än 
traditionell medicinsk 
vård. 
 
Belysa sjuksköterskors 
upplevelse av vård i 
livets slutskede på en 
akutmottagning 

Kvalitativ ansats 
 
Semistrukturerade 
”Face-to-face” 
intervjuer 
 

16 sjuksköterskor från 
en akutmottagning med 
minst sex månaders 
erfarenhet av vård i 
livets slutskede  

Resultatet belyser hur 
man som 
sjuksköterska kan göra 
gott för den döende 
patienten, uppmuntra 
delaktighet och 
engagemang hos de 
närstående, växa som 
person och som 
sjuksköterska genom 
vård i livets slutskede 
samt uttrycka 
tvetydighet gentemot 
resursutplacering. 

Grad 1 

Jorgen 
Medin & 
Carina 
Lundh 
Hagelin 
2012 
Saudiarabien 

Det kan vara en 
utmaning att vårda i 
palliativt skede vad 
gäller religiösa och 
psykologiska behov 
om trosuppfattningar 
och kulturella 
bakgrunder skiljer sig. 
 
Belysa sjuksköterskors 
upplevelser av 
palliativ vård för 
patienter mer allvarlig 
sjukdom på en 
intensivvårdsavdelning 
i Saudiarabien 

Kvalitativ ansats. 
 
Semistrukturerade 
”Face-to-face” 
intervjuer 

9 sjuksköterskor från en 
intensivvårdsavdelning. 
De skulle tala flytande 
engelska, arbeta dagtid 
och ha minst tre års 
erfarenhet. 

Resultatet belyser att 
vård på en 
intensivvårdsavdelning 
är utmanande, 
samarbete behövs för 
att ge en god vård till 
patienten. Resultatet 
belyser även att 
språket kan vara ett 
stöd men också ett 
hinder. Man belyser 
också att familjen och 
patienten ska stå i 
centrum för vården. 

Grad 1 

Nikolaos 
Efstathiou & 
Wendy 
Walker 
2014 
England 

När behandlingsavslut 
ska ske sätts 
sjuksköterskor och 
anhöriga inför extrem 
emotionell stress. 
 
Belysa upplevelser hos 
sjuksköterskor på 
intensivvårdsavdelning 
som vårdar vuxna och 
deras familjer i livets 
slutskede efter 
behandlingsavslut 

Deskriptiv, 
utforskande 
kvalitativ ansats. 
 
Semistrukturerade 
”Face-to-face” 
intervjuer 

13 sjuksköterskor från 
en 
intensivvårdsanläggning 
med tre olika 
inriktningar; 
neurokirurgi, trauma 
och allmän intensivvård 

Resultatet belyser att 
sjuksköterskor 
upplever att de främsta 
de vill är att ge 
patienten och de 
närstående en bekväm 
och värdig död. Detta 
görs genom att 
begränsa teknisk 
miljö, ge tid och 
avskildhet till patient 
och närstående och 
hantera känslor både 
hos sig själv och hos 
närstående. 

Grad 1 

 

 



   
 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Problem och syfte Ansats och metod Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitetsgranskning 

Pathma 
Namasivayam, 
Susan Lee, 
Margaret 
O’Connor & 
Tony Barnett 
2013 
Malaysia 

Att engagera och ta 
hand om de 
närstående är 
utmanande. 
 
Belysa 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
engagera närstående 
i den palliativa 
vården och dess 
utmaningar 

Konstruktivistisk 
grounded theory 
 
Fokusgruppsdiskussioner 
och individuella 
intervjuer 

22 sjuksköterskor som 
arbetade på palliativa 
vårdhem och i 
hemsjukvården, varav 
11 från icke-statliga 
palliativa 
vårdorganisationer och 
de återstående 11 från 
offentliga sjukhus 

Resultatet belyser 
att sjuksköterskor 
och närstående kan 
ha olika 
förväntningar på 
vården. Detta löser 
sjuksköterskor 
genom att engagera 
närstående i vården 
så att harmoni 
skapas. 

Grad 1 

Pathmavathy 
Namasivayam, 
Angélica Orb 
& Margaret 
O'Connor 
2005 
Australien 

Det kan vara 
utmanande och 
stressigt att vårda 
svårt sjuka 
patienter. 
 
Belysa 
sjuksköterskor 
upplevelser av att 
vårda de närstående 
till en svårt sjuk 
patient 

Deskriptiv 
fenomenologisk ansats 
 
Djupintervjuer 

7 sjuksköterskor, 5 
från en 
akutmottagning och 2 
från privat 
långtidsvård. De skulle 
ha minst ett års 
arbetserfarenhet av att 
vårda närstående till 
svårt sjuka. 

Resultatet belyser 
fyra teman; att 
handskas med 
intensiva känslor, 
att genomgå resan 
tillsammans, arbeta 
som ett team och 
balansera mellan 
fyra dimensioner 
inom vård till 
familjen. Dessa fyra 
dimensioner av våd 
till familjen var att 
hjälpa familjen, ge 
stöd till familjen, 
konfrontera 
svårigheter och 
komma fram till 
lösningar.  

Grad 1 

Richard B. 
Arbour & 
Debra L. 
Wiegand 
2013 
USA 

Det finns för lite 
kunskap om hur 
sjuksköter upplever 
sin roll vid vård i 
livets slutskede. 
 
Belysa 
sjuksköterskors 
upplevelser av deras 
roll i vården av 
patient och 
närstående vid 
övergången från 
aggressiv 
behandling till vård 
i livets slutskede 

Deskriptiv 
fenomenologisk ansats 
 
Intervjuer med 
observation på 
kroppsspråk, 
ögonkontakt, tonläge och 
röst 

19 sjuksköterskor från 
medicinsk- och 
kirurgisk 
intensivvårdsavdelning 
som hade erfarenhet av 
att vårda döende 
patienter och deras 
närstående vid 
övergång från 
aggressiv behandling 
till vård i livets 
slutskede 

Resultatet belyser 
sex kategorier; 
utbilda familjen, 
förespråka 
patienten, 
uppmuntra och 
stödja närvaro av 
familjen, 
symtomkontroll, 
skydda familjen och 
bevara positiva 
minnen och stöd till 
familjen. 

Grad 1 

 

 

 

 

 



   
 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Problem och syfte Ansats och metod Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitetsgranskning 

Rui-Shuang 
Zheng, Qiao-
Hong Guo, 
Feng-Qi 
Dong & R 
Glynn Owens 
2013 
Kina 

Det är stressigt men 
oundvikligt att som 
sjuksköterska vårda 
döende patienter. 
 
Belysa 
sjuksköterskors 
upplevelse av att 
vårda döende 
cancerpatienter  

Kvalitativ deskriptiv 
ansats 
 
”Face-to-face” 
intervjuer  

28 sjuksköterskor från 
olika avdelningar på 
ett cancersjukhus. De 
skulle ha minst sex 
månaders 
arbetserfarenhet, ha 
erfarenhet av vård av 
döende 
cancerpatienter, vara 
över 18 år och prata 
kinesiska 

Resultatet belyser att 
döden är tabu i 
kinesisk kultur. 
Sjuksköterskor i Kina 
har en stark vilja att 
ge god vård i livets 
slutskede till 
patienter och deras 
närstående men att de 
upplever viss 
emotionell stress 
relaterat till kulturella 
självbegränsningar, 
bristande kunskap 
och oerfarenhet inom 
psykologisk vård. 

Grad 1 

Sedigheh 
Iranmanesh, 
Karin 
Axelsson, 
Stefan 
Sävenstedt & 
Terttu 
Häggström 
2009 
Sverige 

Det kan vara 
utmanande och 
påfrestande att möta 
och vårda döende 
patienter. 
 
Belysa 
sjuksköterskor 
upplevelser av att 
vårda döende 
patienter i hemmet 
eller på sjukhus 

Fenomenologisk 
hermeneutisk kvalitativ 
ansats 
 
Individuella 
ostrukturerade 
intervjuer 

8 sjuksköterskor, 4 
från hemsjukvården 
och 4 från sjukhus. De 
skulle ha minst två års 
erfarenhet av att vårda 
döende patienter. De 
sjuksköterskorna från 
sjukhus var mellan 35-
58 år och hade mellan 
7-36 års 
yrkeserfarenhet med 
ett medelvärde på 9 år 
och de från 
hemsjukvården var 
mellan 37-56 år och 
hade mellan 14-37 års 
yrkeserfarenhet med 
ett medelvärde på 12 
år. 

Resultatet belyser 3 
huvudteman; att möta 
patient och 
familjemedlemmar 
som unika personer, 
att lära i en 
utmanande miljö och 
uppnå personlig 
styrka. Aktivt 
lyssnande och agera 
samtidigt som man 
interagerar belyses. 
Resultatet belyser 
även det 
omtänksamma i 
vårdandet, vikten av 
reflektion av 
erfarenheter och att 
växa inom sin 
profession som 
sjuksköterska och få 
en omfattande 
förståelse. 

Grad 1 
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