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ABSTRACT

Giving information and advice, relieving pain, as well as providing emotional and existential
support, are areas that pertain to a nurse’s profession. It is of great value for a terminal patient
to receive good care and attention towards the end of his or her life. The purpose of this report
was to illuminate the nurse’s supporting role and how it affects a terminal patient and his or
her close ones. This report was based on a literature review. The results showed that caring
attitudes, relieving suffering and meeting existential needs are important issues in the caring
process. It was also showed that a caring environment has a great impact on the well being of
the patients and their close ones. Patients and their close ones often lacked information, and
needed especially to be more involved in the caring and the daily life activities. To improve
caring the nurses needed to be aware of the situation of the patient and their close ones and be
able to see it from their point of view. Increased interaction between the physical, psychic,
and spiritual health of the patient need to be further developed in order to accomplish good
caring for this patient group.
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INLEDNING

”Du betyder något därför att du är Du.
Du betyder något till det sista ögonblicket
i ditt liv och vi ska göra allt vi kan för
att inte bara hjälpa dig att dö i frid
utan leva tills du dör.”

Dame Cicely Saunders
(Fridegren & Lyckander, 2001, s. 17).

BAKGRUND

Vård vid livets slutskede
För att få en förståelse av vårdens utveckling är det enligt Dulong och Poulsen (1993) viktigt

att se tillbaka på historien. Detta kan bidra till vidgade perspektiv och inspiration. Synen på

bland annat hälsa, sjukdom och människa har varit av stor betydelse för vårdens utveckling.

Under medeltiden sågs döendet som en högtid. Tiden då människan var sjuk präglades av en

mängd ritualer och olika böner. Den sjuke såg också till att ordna upp sina relationer med

närstående innan de dog så att de kunde få en fridfull död. Under 1800-talet sågs den sista

tiden på ett annat sätt. De närstående upplever en förlust när döden inträffar och sista tiden

innebär mycket sorg och lidande (Qvarnström, 1993).

I början av 1900-talet är det vanligt att sjuka dör i sina hem. De övriga familjemedlemmarna

vårdar den döende. Fördelen med detta var att närstående fanns vid den sjukes sida hela tiden

fram till döden. Nackdelarna var dock att kvaliteten på vården sänktes och närstående inte

orkade vårda den sjuke. De stödjande funktionerna från samhället till närstående och de sjuka

blev knappa (Andershed, 1999, refererar till Bondesson, Andersson och Blomqvist).

I mitten av 1900-talet började det ske en förändring i samhället. I Norden börjar folk flytta

från landet till storstäder för att söka arbete. Från att ha varit ett samhälle som präglats av att

kvinnorna skötte hemuppgifterna och männen arbetade, börjar det ske en förändring,

kvinnorna slussas allt mer ut i arbetslivet. Dessa faktorer bidrar till att det i allmänhet blir en

minskad möjlighet att vårda närstående i hemmet. Istället blir det vanligare att de sjuka flyttas

in på sjukhus. På sjukhusen får patienterna större möjlighet till bättre vård i form av personal
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med specialkunskaper, bättre medicin och smärtlindring. Om början av seklet präglades av

omvårdnad och omsorg, så koncentrerades vården i mitten av seklet på att bota och lindra. I

takt med de medicinska framstegen får det sociala stödet mindre plats (Andershed, 1999).

Personalen på sjukhusen känner sig ofta otillräckliga på grund av att de inte är tillräckligt

utbildade för att hantera stödet till patienten i livets slutskede. Sjuksköterskans osäkerhet

bidrar till att många sjuka tillbringar sin sista tid ensamma på rummen med endast få besök.

Det var inte ovanligt att sjuka dog i ensamhet (Lindqvist, 1980).

På 1980-talet växer det fram hospiceenheter i Sverige. Hospicefilosofin bygger på att den

sjuke ska få en ökad livskvalitet, ett värdigt slut och att närstående ska vara delaktiga i vården

(Ternestedt, 1994).

Hela 1980- och 1990-talet präglas av att förmå närstående att vara mer delaktiga i vården av

svårt sjuka. I takt med att närstående blir mer delaktiga i vården kräver de också mer stöd

(a.a.).

Första januari 1992 sker den så kallade ädelreformen i Sverige. Följden av detta blir att

patienterna vistas mer i hemmen, på äldreboende eller andra hemliknande miljöer vid livets

slutskede (Socialstyrelsen, 1996:2).

Vården i livets slutskede har under de senaste åren visat sig bli en allt mer angelägen fråga.

Under 1992 tillsatte regeringen en statlig utredning som skulle arbeta fram olika etiska

riktlinjer som kunde ge vägledning för prioriteringar inom hälso- och sjukvården.

Prioriteringsutredningen lämnade 1995 sitt slutbetänkande (SOU 1995:5).

Enligt prioriteringsförordningen som bygger på regeringens proposition 1996/97:60 ska den

som har det största behovet av hälso- och sjukvård ges företräde till vården. Till

prioriteringsgrupp ett räknas palliativ vård och vård i livets slutskede som har samma

prioritering som bland annat vård av livshotande sjukdomar (SOU, 2001:6).

Hittills har vården i livets slutskede fokuserats mestadels på cancersjukdom. Patienter i livets

slutskede kan dock ha en mängd skilda diagnoser. Oavsett vilken diagnos en patient har i

livets slutskede bör de få tillgång till palliativ vård (a.a.).
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Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver palliativ vård som en aktiv helhetsvård.

Patienterna svarar inte längre på en kurativ (botande) behandling. Symtomkontroll liksom

sociala, psykologiska och existentiella behov är dominerande. Målet med vården är att bevara

livskvaliteten för patienten och dennes närstående (World Health Organization, 1990).

Palliativ vård kan delas in i olika faser. En tidig fas som kan sträcka sig under en lång tid från

det att patienten får beskedet om att sjukdomen inte går att bota. Denna fas övergår senare i en

sen fas som kan innefatta någon månad, veckor eller dagar. Den sena fasen kan även

benämnas som vård i livets slutskede (SOU 2001:6).

Den palliativ vården kan beskrivas som en vårdfilosofi som kan integreras i all vård i livets

slutskede, oberoende av hur vården organiseras (a.a.). Olika vårdformer kan vara vård i

hemmen, på sjukhem, gruppboende och sjukhus. En genomtänkt vårdfilosofi som grund är en

förutsättning för en god vårdverksamhet i livets slutskede. En regelbunden reflektion över

verksamhetens mål, vårdens innehåll och kvalitet kan bidra till en god vård (Ternestedt,

1998).

Förutsättningar för sjuksköterskans stödjande roll
Ibland kan det vara svårt att vårda patienter i livets slutskede. Den nära relationen till

patienten kan väcka många frågor och funderingar (Athlin, Furåker & Jansson, 1991). En

slags kluvenhet kan uppkomma (Cullberg, 2001) hos sjuksköterskan i vårdandet av patienten.

Dels vill sjuksköterskan hjälpa och trösta patienten, dels kan sjuksköterskan också känna en

protest emot att bli påmind om döden, sjukdomar och plågor. Det kan leda till att

sjuksköterskan drar sig för att kommunicera och möta patienten och den närstående. En

förutsättning för att kunna ge patienten en god omvårdnad är att sjuksköterskan reflekterar

över sin egen uppfattning om liv och död (Dulong & Poulsen, 1993). Ternestedt (1998)

skriver om den empatiska förmågan, sjuksköterskans kunskap och erfarenhet som bidragande

faktorer i sjuksköterskans stödjande roll.

Athlin m fl (1991) skriver att sjuksköterskan många gånger kan uppleva det svårt att hantera

olika reaktioner från både närstående och patienten, såsom missnöje, förtvivlan, sorg och

ibland även aggressivitet. Cullberg (2001) skriver att som sjuksköterska är det viktigt att anta
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en professionell roll som vårdare och komma ihåg att närstående och patient kanske bearbetar

olika sorgearbeten och krisreaktioner (Cullberg, 2001).

Kris och krisreaktioner
En patient i livets slutskede befinner sig i olika krisreaktioner. Till den psykiska

krisreaktionen hör oro, ångest, förnekande, vrede, sorg, depression och uppgivenhet. Dessa

reaktioner kan växla mellan att vilja leva eller kanske en längtan efter att få dö. I många fall är

den största rädslan inte för själva döden utan vägen till döden. Hur smärtsamt kommer det att

bli, hur länge får jag lida, kommer jag att bli en börda, kan vara frågor som dyker upp (SOU

2001:6).

Enligt Cullberg (2000) kan krisens utveckling delas in i olika faser. Den första fasen är

chockfasen då patienten försöker hålla verkligheten så långt ifrån sig som möjligt. Ytligt sett

kan patienten vara lugn och behärskad men inuti är det total kaos.

I reaktionsfasen, den andra fasen, kan patienten förstå vad som hänt och börja reagera med de

försvarsmekanismer människan har. För patienter i livets slutskede kan det handla om sorgen

att skiljas från sina nära och kära. Det kan även handla om att skilja sig från sin fysiska kropp

eller att veta att sjukdomen tar över kroppen. Sorg, förtvivlan, tomhet, vrede eller

aggressivitet kan vara tecken på att patienten känner sig övergiven av vänner och familj,

övergiven av vårdpersonal men även övergiven av sin existentiella tro (Cullberg, 2000).

Den tredje fasen är bearbetningsfasen då det akuta skedet lämnats. För patienter i livets

slutskede kan den här fasen innebära ett accepterande av sin situation. I nyorienteringsfasen,

den fjärde fasen, kan patienten ta vara på kvarvarande stunder denne har tillsammans med

familj och vänner, patienten kan även ägna sig åt diverse intressen om orken fortfarande finns

(a.a.).

Som sjuksköterska är det viktigt att veta vad för slags kris patienten går igenom och hur hon

ska bemöta, hjälpa och förstå patienten för att så bra som möjligt kunna stödja patienten i sin

svåra situation. (SOU 2001:6).
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Sjuksköterskans stödjande roll
Det finns olika definitioner på ordet “stödjande”. Enligt Bonniers svenska ordbok (1989, s.

446) betyder ordet ”hålla upprätt”, ”ge stöd”, ”hjälpa” och ”styrka”.

Kärleksfull omvårdnad och uppmärksamhet är viktiga delar i omvårdnaden runt patienten

som befinner sig i livets slutskede. Patienten och de närstående ses som en helhet i

vårdsituationen och stödjandet från sjuksköterskan har till syfte att främja livskvaliteten hos

såväl patient som närstående. Sjuksköterskans stöd till de närstående ses som en angelägen

uppgift och de ska erbjudas möjlighet att delta i vården och erbjudas stöd under tiden som

patienten vårdas och även efter patientens bortgång (SOU, 2001:6).

För sjuksköterskan är detta ett viktigt område i omvårdnaden av den sjuke och de närstående.

Syftet med omvårdnaden enligt SOSFS 1993:17 är att stärka hälsa, förebygga,  återställa och

bevara hälsa utifrån de möjligheter patienten har men också att minska lidande och att ge

patienten en möjlighet till en värdig död. Inom sjuksköterskans stödjande område ingår det en

rad olika stödjande insatser. Några av dem är information och rådgivning, symtomlindring

emotionellt och existentiellt stöd.

Information och rådgivning
Till sjuksköterskans omvårdnadsområde (SOSFS 1993:17) ingår det att informera patienten

och de närstående om de åtgärder som föreslås och planeras för patientens sjukdom. När det

blir lämpligt skall även information och rådgivning ges som kan befrämja hälsa och hindra

ohälsa eller försämring av det nuvarande tillståndet. Erikson (2001) belyser i en studie att

närstående vill ha mycket mer information angående den sjukes sjukdom, eventuella

behandling och biverkningar. Närstående vill också ha information huruvida biverkningarna

kan behandlas. Information som berör prognosen för sjukdomen anses mindre viktiga.

I Eriksons & Lauris (2000) studie om informationens vikt anser de närstående att det är

viktigt att ha en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som kan kontaktas och som känner till

patienten någorlunda. Vidare anser de att det är viktigt att få information angående upplevd

smärta hos patienten och hur denna smärta kan lindras eller tas bort helt.
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Symtomlindring
Symtom som smärta, illamående, kräkningar, aptitlöshet, avmagring, urininkontinens,

orkeslöshet, ångest och oro visade sig vanligt förekommande under det sista levnadsåret i

Rinell-Hermanssons (1990) studie. I Easly och Elliots (2001) studie framkommer att smärta,

trötthet, illamående, nedstämdhet och konfusion påverkar patientens livskvalitet. Otillräcklig

smärtbehandling kan påverka varje aspekt av en individs liv och patienten kan uppleva det

som att hellre vilja dö än att leva.

Andershed (1991) refererar till Socialstyrelsen 1989:1 som visar att hinder för en god

smärtlindring kan vara att sjuksköterskan inte prioriterar symtombehandling, bristande

intresse och en dåligt fungerande vårdverksamhet. För att en optimal symtomlindring med

läkemedel ska kunna ske krävs även att sjuksköterskan skapar en miljö runt patienten som ger

stöd, tröst och tillit (a.a.). Sjuksköterskan kan lindra lidandet hos patienten genom att vara

lyhörd och uppmärksamma de symtom som patienten har och i största möjliga mån försöka

lindra dem. Att inge trygghet, visa förståelse och finnas till hands för patienten kan leda till att

denne inte känner sig ensam och lämnad i sin situation (Öhlén, 2000).

Existentiellt och emotionellt stöd
Vård i livets slutskede handlar ofta om att lindra smärta och lidande. Det är viktigt att komma

ihåg att det inte bara handlar om fysisk smärta och lidande. Emotionell och andlig hälsa är

också av stor vikt och det kan vara att känna sig betydelsefull samt bli sedd som person. Att

visa omsorg om patienten och göra något speciellt för just den patienten och dennes miljö

runtomkring kan vara tillräckligt. Patienten bör bli sedd i sin speciella utsatthet och sin ökade

sårbarhet (Öhlén, 2000).

Arlebrink (1996) betonar vikten av uppmärksamhet runt patientens andliga och existentiella

behov. World Health Organization (1990) benämner de existentiella frågorna som en

integrerad del av vården. De existentiella frågorna (Strang & Strang, 2001) kan omfatta

andlighet, religion och olika livsfrågor. Det finns en skillnad mellan andlighet och religion.

Andlighet kan sägas vara en vägledning för människan som ger livet, döden och sjukdomen

en mening. Andlighet kan också handla om förhållandet till andra människor, naturen, högre

väsen och kretsloppet. Andlighet kan också vara sökandet efter livets mening. Religion är en
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social verksamhet som kretsar kring tro och ritualer. Religion och tron på en gud kan för

många vara en förklaringsmodell för döden och lidandet (Strang & Strang, 2001).

Patienter med olika kulturer och invandrarbakgrund kan skilja sig markant med sina

existentiella behov än vad svenska patienter gör (Strang, Strang & Ternestedt, 2002). I

Kuppelomäkis (2002) studie om sjuksköterskors syn på existentiellt stöd upplever

sjuksköterskorna svårigheter i att samtala om existentiella frågor med patienter och

närstående.

Att inte få dela sin situation med någon annan kan vara smärtsamt och även ångestskapande.

Det kan vara jobbigt för närstående att höra om den döendes tankar men även för de

närstående att dela sina känslor och tankar för den döende (Cullberg, 2000).

Det kan vara läkande för den andliga själen att få en gemenskap med andra människor som

befinner sig i livets slutskede. Bara att få veta att en annan person går igenom samma öde och

få dela upplevelser och tankar med denne kan vara positivt. Sjuksköterskan kan här också

vara ett stöd för patienten genom att aktivt lyssna och med sin kunskap och erfarenhet dela

med sig (Öhlén, 2000).

Vad som inte får glömmas bort av sjuksköterskan är den närståendes reaktion av att förlora

sin sjuke vän. Hur mycket av tillvarons innehåll och mening, betydelse och trygghet har

byggts upp på den andres existens avgör hur man reagerar. Personer reagerar olika beroende

på hur nära samhörighet de har med den sjuke. Det är viktigt att sjuksköterskan informerar

och stödjer den närstående till att fortsätta att samtala med exempelvis en kurator eller andra

närstående i samma situation (Cullberg, 2000).

PROBLEMAVGRÄNSNING
Inom sjuksköterskans stödjande roll ingår många olika faktorer som på olika sätt har

betydelse för patienten och dess närståendes upplevelser i livets slutskede. Både patienten och

närstående behöver stöd på olika sätt för att den sista tiden ska bli så bra som möjligt. Många

av de patienter och närstående som sjuksköterskan möter i sitt arbete har aldrig befunnit sig i

någon liknande situation tidigare, den nya livssituationen innebär en stor omställning från det

tidigare livet.
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SYFTE
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans stödjande roll och dess betydelse för

patienter i livets slutskede och deras närstående.

METOD

Inklusionskriterier
I databasen CINAHL begränsades sökningarna till att visa vetenskapliga artiklar det vill säga

”referee” bedömda. I övriga databaser gjordes inte denna begränsning. De icke ”referee”

bedömda artiklarna har granskats efter vetenskaplig struktur i enlighet med

forskningsprocessen (Patel och Davidson, 1994). I samband med sökningen begränsades

urvalet av årtal till en tio års period tillbaka, det vill säga 1992. Urvalet gjordes även utifrån

artiklar som handlade om vuxna människor i livets slutskede.

Litteratursökning

Systematisk sökning
Arbetet utgörs av en litteraturstudie, litteratur har sökts via Biomedicinska biblioteket i

Göteborg och även via Högskolan Trollhättan/Uddevallas bibliotek i Vänersborg. Artiklar

söktes utifrån följande databaser; CINAHL, PUBMED, SVEMED+, LIBRIS och Göteborgs

Universitets Biomedicinska Bibliotek – GUNDA. Adekvata sökord hittades utifrån

problemområdet och utgjordes av: caring, end of life care, palliative care, relatives, support

significant others, terminal care, omvårdnad, vård i livets slutskede, palliativ vård, närstående,

stödja, anhöriga och terminalvård,

Sökningen redovisas i Tabell 1. Sammanställning av sökord och träffar.
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Tabell 1. Sammanställning av sökord och träffar

Sökord Träffar Databas

Terminal vård 517 Svemed +

Omvårdnad 2265 Svemed +

Anhöriga,
Palliativ vård

25 Svemed +

Vård i livets slutskede 513 Svemed +

Stödja 43 Svemed +

Närstående 25 Svemed +

End of life care 23 Svemed +

Terminal care 526 Svemed +

Caring 21965 Cinahl

Relatives 1670 Cinahl

Significant others 431 Cinahl



10

End of life care 232 Cinahl

Terminal care 752 Cinahl

Palliativ vård 271 Libris

End of life care,
caring

133 Pubmed

Palliative care,
support, relatives

240 Pubmed

Caring, support, end
of life care

64 Pubmed

Osystematisk sökning
Med utgångspunkt i ämnesområdet och syfte började sökandet efter artiklar, genom att söka

igenom olika tidskrifter och böcker som ansågs relevanta för arbetet. Backman (1998)

benämner detta som manuell sökning.  Den så kallade bläddringstekniken användes och ledde

till en uppfattning om det valda områdets omfång och betydelse. I enlighet med Nyberg

(2000) utfördes kedjesökning som medförde att fler referenser hittades utifrån författarens

källhänvisningar och litteraturförteckning. De titlar som ansågs stämma överens med syftet

granskades.

Personlig kommunikation med Joakim Öhlén, författare till doktorsavhandlingen ”Att vara i

en fristad - berättelser om lindrat lidande inom palliativ vård” gjordes för att hitta en bra

referens som tydliggjorde skillnad mellan palliativ vård och vård i livets slutskede. Svaret

ledde till en referens som vi redan använt oss av (SOU 2001:16) men frågan klarnade och

tydliggjordes ytterligare.
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Söksammanfattning
Utifrån titlar och abstract valdes 52 relevanta artiklar ut, 37 artiklar refuserades av olika

anledningar. Tolv av de 37 artiklarna valdes bort eftersom att de inte var vetenskapliga. Tre av

de 37 artiklarna visade sig vara litteraturstudier, det vill säga sekundärkällor. Tio av de 37

artiklarna valdes bort på grund av att specifika nummer inte fanns tillgängliga. Efter en ytlig

genomläsning valdes ytterligare tolv av de 37 artiklarna bort eftersom att de inte motsvarade

syftet. Det återstod 15 artiklar till kritisk granskning.

Efter ytterligare granskning valdes tre artiklar bort, på grund av att de inte riktigt stämde

överens med syftet. Tre nya artiklar tillkom istället som tidigare inte varit tillgängliga på

Biomedicinska biblioteket.

De 15 artiklarna redovisas i Tabell 2. Sammanställning av artiklarnas innehåll.

Tabell 2. Sammanställning av artiklarnas innehåll

Författare och år Undersökningsgrupp Metod Syfte

Andershed,
1998

Delarbete 1: n= 1464
patienter med cancer som
dog i  olika vårdformer.

Delarbete 2: n= 6 anhöriga
till patienter med svår cancer

på en kirurgavdelning.
Delarbete 3: n= 6 anhöriga

till patienter med svår cancer
på en kirurgavdelning

Delarbete 4: n= 67 patienter
och 52 anhöriga på

kirurgavdelning och hospice
Delarbete 5: n= 52 anhöriga

Kvalitativ studie med
hermeneutisk och grounded

theory inriktning.
Register och journalstudier.

Intervjuer.

Syftet var att beskriva hur
tillkomsten av ett hospice

hade påverkat döende
cancerpatienter. Även att
analysera de anhörigas

delaktighet i vården och att
analysera vilka hinder och

möjligheter som fanns i
vårdandet.

Björnerheim-Hynne,
2001

Närstående, n= 15, till
patienter som dog i cancer

Kvalitativ studie med
semistrukturerade intervjuer.

Syftet var att få mer kunskap
om hur vårdpersonal stödjer

närstående till
cancerpatienter.

Bolmsjö, Hermerén och
Ingvar, 2002

Individer, n= 7, med
professionella eller

personliga upplevelser av
palliativ vård

Kvalitativ studie med
strukturerade samtal i

fokusgrupp.

Syftet med studien var att
möta existentiella behov i

palliativ vård och vem som
var ansvarig för behoven.

Cohen och Leis,
2002

Patienter, n= 60, Hälften
från en palliativ

vårdavdelning, hälften från
hemvården.

Även närståendes åsikter
efterfrågades.

Kvalitativ studie med
semistrukturerade intervjuer

Syftet med studien var att
förstå kvaliteten av livet hos

cancersjuka patienter i
palliativ vård.
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Författare och år Undersökningsgrupp Metod Syfte

Ekström och Schubert,
1997

Anhöriga, n=86, till
patienter som vårdats på en

geriatrisk klinik för
cancersjuka i livets

slutskede.

Kvantitativ studie med
enkätundersökning.

Syftet med studien var att
undersöka hur vården

upplevdes av de anhöriga
och hur den kunde

förbättras.

Franck- Wihlborg,
1996

Legitimerade, n=12,
sjuksköterskor med

tjänstgöring inom geriatrisk
rehabilitering

Kvalitativ studie med
semistrukturerade intervjuer.

Syftet med studien var att
beskriva sjuksköterskors

återgivande av sina
upplevelser i samtal med

döende patienter.

Kuuppelomäki,
2002

Sjuksköterskor, n=166, med
erfarenhet av cancersjukvård

Kvantitativ och kvalitativ
studie.

Strukturerat frågeformulär
med olika svarsalternativ

och en öppen fråga.

Syftet med studien var att
undersöka vårdpersonalens

aspekter på vad som var
viktigt med existentiellt stöd

och deras beredskap och
villighet till att beakta
patientens existentiella

behov.

Morris och Thomas,
2001

Patienter och närstående, n=
79

Kvalitativ studie med
djupintervjuer och

strukturerade intervjuer.

Syftet med studien var att
förstå vad det innebär att

vara huvudansvarig vårdare
för en cancersjuk person.

Rasmussen, Jansson och
Nordberg,

1999

Gäster, n=12, på ett hospice Fenomenologisk och
hermeneutisk kvalitativ
studie med intervjuer.

Syftet var att belysa
sjuksköterskans roll på ett

hospice, sett ur ett gäst
perspektiv.

Strang, Strang & Ternestedt,
2002

Sjuksköterskor, n=141,
undersköterskor och

vårdbiträden

Kvalitativ och kvantitativ
studie. Enkätundersökning

med öppna frågor.

Syftet var att definiera hur
svenska sjuksköterskor m.m.
karaktäriserar existentiella
behov i en bredare kontext.

Även att studera om
sjuksköterskor tyckte där

fanns någon speciell grupp
som behövde ett större stöd i

det existentiella.

Strang, Strang & Ternestedt,
2001

Patienter med hjärntumörer,
n=20, närstående, n=16 och

sjuksköterskor, n=16.

Kvalitativ studie med
semistrukturerade intervjuer.

Syftena var att få
sjuksköterskans åsikt om

existentiellt stöd till patienter
med hjärntumörer i livets

slutskede. Även hur
närstående till patienterna

och hur patienterna upplevde
sig få existentiellt stöd i sin

kris.

Teno, Casey, Welch och
Edgman-Levitan,

2001

Närstående, n=42, till
individer som avlidit

Kvalitativ studie med
strukturerade samtal i

fokusgrupp.

Syftet med studien var att
undersöka vad som var

viktiga faktorer i vården i
livets slut.



13

Författare och år Undersökningsgrupp Metod Syfte

Wennman-Larsen och
Tishelman,

2002

Närstående, n=11, till
cancerpatienter som
vårdades i hemmen

Kvalitativ studie med
ostrukturerade intervjuer

Syftet med studien var att
undersöka hur närstående

grundar sin syn på
förväntningarna av att vårda
patienter med cancer i livets
slutskede hemma med hjälp

av palliativ hemsjukvård.

Wikström,
1999

Uppdrag av Socialstyrelsen
att följa utvecklingen på

äldreområdet
(Äldreuppdraget) dvs.
kvaliteten i fråga om

trygghet och säkerhet vid
livets slut.

Syftet med studien var att
bidra till en djupare

förståelse av döden hos
personal som möter svårt

sjuka och döende människor
i sitt dagliga arbete.

Öhlén,
2000

Individer, n=16, med gastro-
intestinal cancersjukdom
som fått palliativ vård på

hospice eller genom
hemsjukvård

Fenomenologisk kvalitativ
studie med samtal och

telefonsamtal.

Syftet med studien var att
öka förståelsen av lindrat
lidande vid livshotande

cancersjukdom. Att kunna
bidra med kunskap om

lidande och lindrat lidande i
ett palliativt vårdkontext
samt vad omvårdnad vid

livshotande cancersjukdom
kan vara.

Analys
Enligt Patel och Davidsson (1994) är målsättningen med analysen att hitta mönster, teman och

kategorier ur textmaterialet. Analysen började med att författarna bearbetade textmaterialet

genom att först läsa igenom de 15 artiklarna två gånger vardera. Utifrån syftet användes

överstrykningspennor. Grön penna användes för att belysa sjuksköterskans stödjande roll och

dess betydelse gentemot patienten. Rosa penna användes för att belysa sjuksköterskans

stödjande roll och dess betydelse gentemot närstående. En sammanfattning av varje artikel

skrevs och sattes som försättsblad till varje artikel.

Backman (1998) skriver att det kan underlätta om en grov strukturering görs av materialet i

samband med analysen. De färgmarkerade avsnitten i textmaterialet skrevs ner och skrevs ut

på papper. Sedan klipptes de avsnitt som hörde samman och lades i olika högar.

Textmaterialet delades på så sätt in i olika kategorier utifrån vad som framkom ingå i

sjuksköterskans stödjande roll. Efter ytterligare analysarbete av textmaterialet kvarstod de

kategorier som utgör resultatet.
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Validitet och reliabilitet
Genom att undersöka det som ska undersökas kan validitet erhållas. Reliabilitet uppnås

genom att undersökningen sker på ett tillförlitligt sätt. Tre granskare som studerar samma

frågor kan medföra att detta uppnås (Hartman, 1998; Patel & Davidsson, 1994). Artiklarna

granskades av författarna två gånger vardera och stycken som svarade mot syftet markerades.

Definitioner
Utifrån SOSFS (1989:14) valde författarna att använda begreppet ”närstående” genomgående

i arbetet. Begreppet ”närstående” innefattar: vänner, grannar, anhöriga och andra viktiga

personer. Närstående användes genom hela arbetet för att tydliggöra alla viktiga personer runt

en människa som befinner sig i livets slutskede.

På ett hospice benämns den sjuke som ”gäst” och inte patient. Trots att benämningen gäst är

en del av hospicefilosofin har patient använts i stället för gäst i detta arbete för att göra arbetet

mer lättläst. Författarna har även alternerat mellan ”den sjuke” och ”patient” genom hela

arbetet.

Benämningarna ”sjuksköterska” och ”vårdpersonal” har använts genom hela arbetet. I några

av studierna som använts i arbetet har inte endast sjuksköterskans roll belysts utan även övrig

vårdpersonal. Författarna har alternerat mellan benämningarna ”sjuksköterska” och

”vårdpersonal” utifrån egen tolkning.

RESULTAT

Sjuksköterskans förhållningssätt
Wikström (1999) skrev på uppdrag av socialstyrelsen att det finns svårigheter för

sjuksköterskan att möta en patient i livets slutskede. Förhållningssättet kan präglas av en vilja

att hjälpa patienterna, samtidigt som där finns en vilja att fly från den obehagliga situationen.

En förutsättning för att kunna stödja patienten i livets slutskede är att sjuksköterskan har

kunskaper inom existentiella och psykologiska frågor. Det är även betydelsefullt att

sjuksköterskan har funderat och bearbetat sin egen inställning till döden. Om sjuksköterskan

inte har dessa kunskaper kan patienten inte hjälpas mer än på ett tröstande plan som då bara

blir ett ytligt möte.
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Sjuksköterskans förhållningssätt vid det första mötet kan vara avgörande för hur vårdtiden

upplevs. En patient beskriver sin upplevelse av ankomsten till ett hospice (Rasmussen,

Jansson & Nordberg, 1999) som ett mycket positivt första möte. Att känna sig välkommen

och bli mottagen vid ankomsten bidrar till att osäkerhet och rädsla avtar hos patienten.

Vårdpersonalens första möte med även närstående kan vara helt avgörande för att öka deras

tro på att vården av den sjuke skall bli bra (Björnerheim-Hynne, 2001).

I Franck-Wihlborgs (1996) studie framkom det att sjuksköterskans förhållningssätt präglas av

att kunna se en patients behov och låta dessa behov styra. Detta kan uppfyllas om

sjuksköterskan försöker tänka sig in i vilka behov som uppstått hos henne själv, om hon varit i

patientens situation. Vikten av empati hos sjuksköterskan framkom, som att kunna sätta sig in

i patientens situation och känna sig in i hur patienten har det. Sjuksköterskans stödjande roll

består av att lyssna, finnas till, visa förståelse och låta patienten prata om sin situation. Att

eftersträva kontinuitet är betydelsefullt för att det skall ske en regelbunden kontakt mellan

sjuksköterska och patient. Detta kan leda till att de lär känna varandra och ett förtroende kan

skapas vilket medför att patienten känner sig trygg och vågar prata om sin situation och sina

känslor (a.a.).

För att få patienten att känna sig uppmärksammad och bekräftad (Wikström, 1999) var det

oftast viktigare att som sjuksköterska bara finnas till och vara närvarande för patienten än att

hela tiden försöka ge svar på patientens funderingar.

I Andersheds (1998) studie var vårdpersonalens förhållningssätt betydelsefullt för att

närståendes delaktighet i vårdandet skulle upplevas meningsfullt. Ett humanistiskt

förhållningssätt är en förutsättning för att kunna stödja. Sjuksköterskan kan stödja de

närstående att vara delaktiga på det sätt de själva önskar. Uppriktighet, öppenhet, respekt,

samverkan och bekräftande präglar det humanistiska förhållningssättet.

Björnerheim-Hynne (2001) skrev i en studie om sjuksköterskor som intar ett uppriktigt

förhållningssätt där stöttning, medkänsla och förståelse ingår och som uppfattas som positivt

vilket medför välbehag hos såväl patient som närstående. Sjuksköterskan stöttar och visar

medkänsla genom att ofta komma in på rummen och sitta hos patienten och närstående.

Genom att hålla patienten och närstående i handen utan att säga något visar sjuksköterskan ett

äkta engagemang som uppskattas mycket. Även i Ekeström och Schuberts (1997), Bolmsjös,
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Hermeréns och Ingvars (2002) och Franck-Wihlborgs (1996) studier framkom det som

positivt om sjuksköterskan kommer in spontant på rummet och bara är närvarande och visar

sin omsorg om både patienten och närstående.

Ge information och eftersträva delaktighet
I sjuksköterskans roll ingår att informera patient och närstående. För att patienten skall känna

sig förstådd i sin nuvarande situation är det viktigt att ge ärliga svar på frågor om framtiden

och sjukdomen (Öhlén, 2000). Att ge samma information till både patienten och närstående är

betydelsefullt för en god relation. Onödigt lidande kan annars skapas hos patienten, då olika

information ges till närstående och patient (Cohen & Leis, 2002).

Det är betydelsefullt för både patienten och närståendes välbefinnande att det finns en

delaktighet i vårdsituationen. Om sjuksköterskan engagerar sig för de närstående kan det

minska deras upplevelse av att vara ett hinder i vårdandet av den sjuke. Detta kan ske genom

att sjuksköterskan informerar närstående hur de kan vara en del i vården (Morris & Thomas,

2001).

I Andersheds (1998) studie framgick vad som var viktigt för att främja närståendes

delaktighet i vården. För att närstående skall bli mer delaktiga i vården lyfts begreppet

delaktighet i ljuset fram. Begreppet innefattar att närstående får information, känner

meningsfullhet och att relationen bygger på tillit och förtroende. Vårdpersonalens

förhållningssätt är betydelsefullt för att delaktigheten skall upplevas meningsfull. För att en

meningsfull delaktighet skall uppnås krävs att sjuksköterskan engagerar närstående i

patientvården. Detta kan göras genom att erbjuda information som kan leda till insikt för

närstående om den sjukes situation.

I Ekeström och Schuberts (1997) studie var det viktigt att som sjuksköterska ge den

information som närstående önskade. Att sjuksköterskan informerar om hur avdelningen

fungerar, olika rutiner och vem som är huvudansvarig för patienten anses väsentligt. Att som

närstående vara välinformerad kan bidra till en upplevelse av trygghet i vårdsituationen. Det

är även av vikt att sjuksköterskan informerar om sjukdomsläget, förloppet och eventuella

behandlingar. Ibland när information ges är inte de närstående mottagliga för den, där av
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önskar de en mer upprepad information från sjuksköterskan för att de på bästa sätt skall kunna

ta till sig informationen (Ekeström & Schubert, 1997).

De närstående som vårdar den sjuke i hemmet upplever att de får för lite stöd och information

från sjuksköterskan. De upplever sig huvudansvariga för vården och har många funderingar

kring vårdandet (Wennmann-Larsen & Tishelmann, 2002).

Även i Björnheim-Hynnes (2001) och Tenos, Caseys, Welch och Edgar-Levitans (2001)

studier framkom det att sjuksköterskan ger bristande information till närstående som vårdar i

hemmen. Närstående önskar mer information från sjuksköterskan angående den sjukes

symtom och besvär. Informationen angående symtom är viktig för att närstående skall kunna

känna en trygghet i vårdandet. Det är väsentligt för närstående att förstå orsaker till varför den

sjuke får olika symtom och hur det påverkar vardagen.

Sjuksköterskan behöver uppmuntra närstående att tänka på sin egen hälsa eftersom att de har

ett stort vårdansvar när de vårdar i hemmen. De behöver avlastning och tid på egen hand för

att orka med situationen. Det är även av stor vikt att de får möjlighet att samtala kring hinder

och besvär i vårdandet så att de inte tränger undan det. Sjuksköterskan behöver ta sig tid till

samtal och om så behövs rekommendera dem andra stödjande insatser såsom, gruppsamtal

med närstående i liknande situationer eller själavård (Wennmann-Larsen & Tishelmann,

2002). Det är viktigt att närstående får veta att den sjuke blir väl omhändertagen då de inte är

vid den sjukes sida. Detta kan få närstående att koppla av när de inte befinner sig hos den

sjuke. Om denna information är bristfällig kan de bli rädda för att den sjukes vård skall

glömmas bort och vardagliga behov försummas (Teno m fl, 2001).

Även Cohen och Leis (2002) skrev om vikten att sjuksköterskan avlastar de närstående vilket

kan medföra att patienten inte känner sig som en börda för dem. Istället upplever patienten att

närstående får en chans att vila och återhämta sig. I Öhlén (2000) framkom det som mycket

betydelsefullt för patienterna att bevara sina sociala kontakter så som besök av släktingar,

vänner och familjemedlemmar. Det är värdefullt att få stödet av de närstående som känner

patienten väl.
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Lindra lidande
En betydelsefull del för lindrat lidande var att patienten kände en samhörighetskänsla med

såväl närstående som vårdpersonal. Vårdpersonalen kan genom att stötta patienten på flera

olika sätt få patienten att känna en trygghet. Att som vårdpersonal ha en förtroendefull och

ärlig vårdrelation med patienten kan stärka patientens känsla av samhörighet. Patienter som

vårdades i hemmet kan uppleva en trygghet och samhörighetskänsla av att vårdas bland

vänner, grannar, familj och andra närstående. För en patient kan det kännas skönt när någon

ur vårdpersonalen bara vill lyssna till patientens tankar och känslor. Det kan kännas läkande

för patienten att få prata av sig och lätta på sin börda. Genom att berätta om sina upplevelser

för vårdpersonal, närstående och andra patienter kan den sista tiden i livet kännas lättare och

bättre (Öhlén, 2000).

En del patienter kan uppleva det svårt att tala om djupare känslor med sina närstående. För

patienten är det då av stor vikt att få dela med sig av sina känslor, tankar och upplevelser med

någon person som inte ingår i närstående kretsen, som exempelvis sjuksköterskan (Öhlén,

2000; Cohen & Leis, 2002).

Som sjuksköterska är det lika viktigt att stötta patienten såväl genom samtal som med

medicinsk behandling. Den själsliga och kroppsliga lindringen är inte skilt från varandra utan

går ofta hand i hand (Öhlén, 2000).

För att lindra lidandet är det av stor vikt att sjuksköterskan uppmärksammar de symtom som

en patient har och i största möjliga mån lindrar dem (Rasmussen m fl, 1999). Det är

betydelsefullt att sjuksköterskan ser till både verbala och icke- verbala uttryck hos patienten.

Sjuksköterskan kan lära sig att känna igen kroppsspråket hos en patient och då identifiera om

behovet är symtomlindring eller något annat (Franck-Wihlborg, 1996).

I Öhléns (2000) studie framkom det att om sjuksköterskan hade förståelse för besvärande

symtom så kunde patienten uppleva sig förstådd och lindrad i sitt lidande. Om sjuksköterskan

tar initiativ till och följer upp olika typer av symtomlindrande behandlingar och undersöker

och utreder orsaker till besvären, kan patienten känna sig förstådd och sedd i sin situation.
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Symtomen hos en patient kan lindras med hjälp av olika läkemedel eller med andra åtgärder

som ses som lindrande. En åtgärd var att en patient fick hjälp med att bada och upplevde

under badet en befrielse av de symtom som tidigare funnits där (Öhlén, 2000).

Symtomlindringen hos patienter kunde bidra till ork och mod hos patienterna att fortsätta

leva. Symtomen som tidigare utgjorde ett hinder i patienternas liv försvann eller dämpades

genom lindringen. De kunde ägna energi åt andra saker i vardagen, exempelvis att orka träffa

sina närstående (Öhlén, 2000). Symtomlindringen kunde även resultera i njutning i att äta hos

en patient som tidigare haft svårt för att äta på grund av illamående (Rasmussen m fl, 1999).

I Franck-Wihlborgs (1996) studie framkom det att sjuksköterskan kan inge ett lugn genom att

tala om att allt skall göras för att lindra patientens symtom och att denne inte skall lämnas

ensam. Även i Öhléns (2000) studie framkom det att det är viktigt att sjuksköterskan talar

med patienten om att inte svika utan fortsätta ge stöd och hjälp vilket kan ge tröst och hopp

inför livets slut.

Bemöta existentiella behov
För att underlätta och förbättra vården i livets slutskede stöttar sjuksköterskan patienten så att

denne känner sig betydelsefull som människa och förstådd i sin existentiella situation.

Sjuksköterskan kan möta patientens existentiella behov genom att lyssna med ett engagerat

öra, ge bekräftelse på patientens livssyn, vara ärlig, inge hopp och ha kontinuitet i relationen

till patienten. Vårdpersonalens engagemang i form av att bry sig om patienten och visa

omsorg, trösta och se patienten som någon mer än bara patient, kan stärka känslan av att vara

betydelsefull (Öhlén, 2000).

Som sjuksköterska var det av stor betydelse för stödjandet att veta att olika patienters

existentiella behov kunde variera mycket. Yngre patienter hade en annan syn på hopp om

framtiden och välbefinnande än vad äldre hade. Äldre sjuka patienter kunde känna sig redo att

dö medan yngre sjuka patienter kunde brottas med tanken på allt de inte hunnit uppleva. Det

var inte ovanligt att patienten tog upp existentiella frågor på natten med nattpersonalen. På

natten hade personalen ofta mer tid att samtala och stödja (Bolmsjö m fl, 2002).
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För att kunna möta patientens existentiella behov krävs det att sjuksköterskan kan känna igen

behoven som har med existentiella frågor att göra (Bolmsjö m fl, 2002). Wikström (1999)

delar denna uppfattning. Existentiella frågor och funderingar delar Wikström upp i: det som

berör döden, lidandet, skuld/ansvaret och ödet. När en patient i livets slutskede stöter på dessa

funderingar handlar det om att hitta en mening med allt. Frågor som: Varför jag? Vad är

meningen? Varför gjorde jag inte så? Finns det en gud? Är betydelsefulla för patienten. Det är

viktigt att låta patienterna få ventilera och samtala kring dessa frågor.

Det finns en rädsla hos många svårt sjuka att bli övergivna när det är konstaterat att deras

sjukdom inte går att bota. Att som vårdpersonal inge hopp om att det alltid finns något som

kan göras för patientens lidande, kan minska rädslan hos patienten att bli övergiven (Öhlén,

2000).

Bolmsjö m fl (2002) skrev i en studie att det finns ett behov hos även närstående att få samtala

om existentiella frågor och funderingar. De närstående behöver bli uppmärksammade och

stöttade. Ofta lider närstående mycket och upplever att de inte kan uttrycka sina känslor kring

livet och döden.

I Kuuppelomäkis (2002) studie framkom det att många sjuksköterskor anser att det

existentiella stödet till närstående är viktigt. De anser sig dock inte tillräckligt förberedda att

erbjuda det stöd som de vill ge. Sjuksköterskornas stödjande roll i existentiella frågor består

mestadels i att informera de närstående om möjligheten att tala med sjukhuskyrkans präst.

Sjuksköterskorna informerar även patienterna och närstående om olika aktiviteter som ordnas

av sjukhuskyrkan. Relativt ofta förs även samtal om meningen med livet. Brist på tid, rum och

kunskap är faktorer som gör att sjuksköterskorna inte stöttar närstående mer i existentiella

frågor och funderingar.

Patienter med invandrarbakgrund och andra kulturer var en grupp med stora existentiella

behov. Dessa patienter har oftast större existentiella behov än svenska patienter.

Sjuksköterskan kan här i sitt stödjande tänka på att olika kulturer kan medföra olika kulturella

seder som är viktiga för patienten att följa. Att som sjuksköterska se till dessa seder och

respektera dem är viktigt för patienten. Det kan vara att ta kontakt med sjukhuskyrkan och att

skapa tillfällen då patienten får skapa mening och finna tröst i sin religion. Det kan även vara

att ordna med speciell mat som är enligt riktlinjerna med religionen eller att ordna en plats där
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patienten och den närstående kan få utöva sin religion. Trots att det kan bli extra jobb för

sjuksköterskan är det av vikt för patientens välbefinnande (Strang, Strang, & Ternestedt,

2002).

Möjliggöra dagligt liv
Sjuksköterskan kunde möjliggöra det dagliga livet genom att ansluta sig till patientens

önskningar och behov. Ett exempel kan vara att ordna med mat och dryck i lagom portioner

vilket visar på att patientens önskemål blir bekräftade (Öhlén, 2000).

För att tillgodose önskningarna behöver patienterna på ett hospice inte följa några rutiner,

utan styr själva över sin dagliga tid. Att leva som hemma, sova så länge det är möjligt och

välja när en måltid skall intas är behov som sjuksköterskan ansluter sig till (Rasmussen m fl,

1999).

Genom att sjuksköterskan anpassar takten efter patientens livssituation och rytm, så kan det

dagliga livet upplevas lugnare och mer harmoniskt. Det är av betydelse för patienten att känna

att sjuksköterskan är engagerad och har tid att vara hos denne. Sjuksköterskan kan fungera

som stöd och hjälp och möjliggöra det som patienten upplever betydelsefullt. För att

möjliggöra det dagliga livet är det viktigt att patienten upplever sig vara oberoende. När

patienten får utföra olika moment i sin egen takt kan patienten uppleva sig oberoende. Ett

oberoende kan även skapas genom att sjuksköterskan ser behoven hos patienten och ordnar

med olika hjälpmedel som underlättar vardagen. Att stödja en patient och de närstående så att

patienten kan vårdas i sitt hem den sista tiden, bidrar till känslan att vara samma person som

innan. Patienten kan uppleva sig oberoende trots att denne behöver hjälp med att utföra olika

dagliga aktiviteter (Öhlén, 2000).

Sjuksköterskan kan stödja patienten genom att lära denne att vara aktiv i sin vård. Detta kan

exempelvis ske genom att sjuksköterskan informerar och lär patienten att använda en

smärtpump. Upprepade injektioner från sjuksköterskan skapar lättare ett beroende, än om

infusionspump eller plåster används. Om patienten själv får ta hand om de symtomlindrande

läkemedlen kan en känsla av oberoende uppkomma. Att vara oberoende kan vara av stor

betydelse för patientens välbefinnande. I strävandet efter att skapa oberoende hos patienten

kan denne dock uppleva sig ensam och lämnad i sitt lidande. Känslan av oberoende har en
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gräns, patienten behöver fortfarande någon som stöd och som håller kontakten med denne

(Öhlén, 2000).

Att stödja patienten genom att skapa distans till sjukdomen och lidandet kan fylla på

patientens krafter och skapa mod. Sjuksköterskan kan stödja patienten genom att ordna

utflykter, resor och promenader i naturen. Även att sätta på musik och uppmuntra patienten att

låna böcker eller skriva dagbok kan ge distans från sjukdomen och lidandet i det dagliga livet

(Öhlén, 2000).

Många patienter upplever en stor ensamhet (Öhlén, 2000) den sista tiden i livet. Även de som

har ett stort socialt umgänge kan känna sig ensamma. Sjuksköterskans stödjande roll

innefattar att ta sig tid till patienten. Sjuksköterskan lyssnar och pratar engagerat med

patienten, vilket medför en lättnadskänsla för patienten.

Eftersträva en harmonisk miljö
För att göra den sista tiden i livet så bra som möjligt för patienten och närstående var det

viktigt att vårdpersonalen skapade en god och trivsam miljö (Öhlén, 2000). En patient på ett

hospice beskriver att ett varmt och öppet klimat bidrar till känslan av säkerhet, vilket medför

att rädslan försvinner och upplevelsen av att finnas till, infinner sig. Några patienter beskriver

miljön som en varm atmosfär, med färger, vackra möbler, närhet till natur, upplevelse av

glädje, sorg, kamratskap, god mat och ett vackert dukat bord (Rasmussen m fl, 1999).

Även i Ekeströms och Schuberts (1997) studie gavs positiva kommentarer om miljön. Fin

stämning, trevliga möbler, tavlor, små lampor och personliga saker visar sig vara

betydelsefullt för både patient och närstående. I Cohens och Leis (2002) studie framkom det

att miljön hade betydelse för patienternas välbefinnande. Faktorer som närhet till natur,

blommor, frisk luft och fågelsång upplevs positivt bland patienterna. Det är betydelsefullt att

miljön möter patienternas behov. Detta kan göras om de får tillbringa sin tid i en lugn, stilla

och fridfull miljö.

Även närstående behöver uppleva att det befinner sig i en trygg och stillsam miljö. Där kan de

ge uttryck för sina känslor och funderingar till sjuksköterskan och sjuksköterskan kan bemöta

närståendes oro över patienten på ett lugnt och tryggt sätt. Det är betydelsefullt att
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sjuksköterskan inte stressar i mötet med närstående utan tar den tid som det behövs

(Björnheim-Hynne, 2001).

Sammanfattning
Att som sjuksköterska stödja en patient i livets slutskede och deras närstående kan i många

fall vara svårt. Det är många faktorer som spelar in för att skapa en god vård. Att som

sjuksköterska ha ett genomtänkt förhållningssätt och att vara lyhörd för patientens behov och

låta så väl patienten som deras närstående vara delaktiga i vården har visat sig vara

betydelsefullt. De närstående som väljer att vårda i hemmet upplever en bristande information

från sjuksköterskan. Även närstående till patienter på sjukhus önskar mer information. Det är

viktigt att sjuksköterskan ger uppriktiga upplysningar och information till patienten och

närstående så att de behåller kontroll och är delaktiga i vårdsituationen.

Det är även viktigt för sjuksköterskan att lindra lidandet hos patienten. För att ett lindrat

lidande skall kunna ske krävs det att sjuksköterskan lindrar den smärta som patienten bär på.

Detta uppnås genom att se till hela patienten och uppmärksamma och utreda symtom och

behov. Detta kan medföra att patienten känner sig förstådd och sedd i sin situation. Behoven

kan även ha att göra med existentiella funderingar. För att en sjuksköterska skall kunna hjälpa

patienten och deras närstående behövs det kunskap inom existentiella frågor. Att vara

närvarande, lyssna och arbeta utifrån ett äkta engagemang kan stärka patienten och

närstående. För att möjliggöra patientens dagliga liv krävs att sjuksköterskan uppmärksammar

patientens vilja och behov. För att patientens dagliga liv ska upplevas betydelsefull har

vårdmiljön visat sig vara en viktig del. En lugn och trygg miljö är en förutsättning för en god

vård i livets slutskede.

DISKUSSION

Metod
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans stödjande roll och dess betydelse gentemot

patienter i livets slutskede och deras närstående. Sjuksköterskans stödjande roll begränsades

till livets slutskede.
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Författarna hade från början funderingar på att antingen skriva om stödet till enbart närstående

eller patient. Vi insåg dock att sjuksköterskans stöd till patient och närstående går hand i hand

och valde därför att skriva om stödet till både patient och närstående. Flera studier har varit

inriktade på en särskild patientgrupp. Författarna till detta arbete valde att belysa all vård i

livets slutskede oavsett diagnos hos vuxna människor. Vi anser att oavsett diagnos är varje

människa berättigad till en god vård i livets slutskede.

Vi valde att söka i databaserna SVEMED +, PUBMED, CINAHL och LIBRIS. I CINAHL

begränsades sökningarna till att visa enbart vetenskapliga artiklar. Denna begränsning kunde

inte göras i övriga databaser. Eftersom begränsningen inte kunde göras blev resultatet ett stort

antal träffar där många artiklar inte var ”referee” bedömda och därmed var de flesta inte

användbara. Det fanns svårigheter att översätta de svenska sökorden till engelska på grund av

att det fanns flera engelska alternativ till sökorden. Ett exempel är sökordet ”närstående” som

på engelska kan innefatta orden ”relatives”, ”close ones”, ”significant others” och ”next of

kin”. Författarna valde att sortera ut de mest relevanta orden och sökte utifrån dessa.

Utifrån vårt syfte bedömdes artiklarnas titlar och abstract därav har flera artiklar sållats bort.

Det var svårt att bedöma innehållet i artiklarna endast utifrån titlar och abstract. Hade fler

artiklar lästs igenom kunde detta ha lett till flera användbara artiklar. På grund av ämnets stora

omfång och tidsbrist var det omöjligt att läsa igenom alla artiklar som hittades via sökning.

Tre litteraturstudier valdes medvetet bort eftersom att litteraturstudier lätt kan feltolkas. Detta

påpekas i Backman (1998).

Genom manuell sökning hittades fem artiklar och två avhandlingar. Backman (1998) skriver

att den manuella sökningen kan vara till nytta men att den lika gärna kan utföras i datoriserad

form. Författarna anser att det var bra att söka igenom artiklars referenslistor föra att finna nya

källor som belyste ämnet. Många artiklar och avhandlingar har hittats via den manuella

sökningen och är skeptiska till om vi hade funnit materialet på annan väg.
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Resultat
Efter att ha fördjupat oss i ämnet har författarna fått en bredare och djupare kunskap om

sjuksköterskans betydelse för patientens omvårdnad i livets slutskede. I vilken

vårdorganisation en sjuksköterska än arbetar, bör det vara en självklarhet att erbjuda en god

vård i livets slutskede. Författarna anser att denna vård bör högprioriteras. Till detta måste det

finnas resurser så att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal verkligen kan tillmötesgå det

behov som finns hos patient och närstående.

När en patient befinner sig i livets slutskede sätts denne och de närstående i en ny och svår

livssituation. I resultatet framkommer att närstående behöver mycket stöd. Det är viktigt att se

till att närstående får det stöd de behöver för att de i sin tur ska orka stödja och finnas till för

den sjuke. För att ge närstående det stöd de behöver anser författarna att det är viktigt att

vårdpersonalen är lyhörd för patientens och närståendes behov. Det är inte alltid så enkelt att

se deras behov. Genom att lyssna med ett engagerat öra, samtala och att vara närvarande kan

både patienters och närståendes behov bemötas.

Ett särskilt uttalat behov av stöd till närstående som vårdar i hemmen kan ses, vilket även

framkommer i Äldreuppdraget 98:14 (1999). Många närstående upplever rädsla inför döden

och är rädda för att de inte ska kunna smärtlindra den sjuke tillräckligt. Närstående som har

ett stort vårdansvar behöver mer kunskaper om den sjukes tillstånd och mediciner. I SOU

2001:6 föreslås ett stödsystem för närstående och patient som vårdar i hemmen. Sjukhus men

även hemsjukvården och palliativa team kan utgöra det stödsystemet. Detta kan bidra till att

närstående får mer stöd och avlastning i form av växelvård. Patienter kan få någon att samtala

med dygnet runt, snabb medicinsk hjälp vid behov och tillgång till tekniska hjälpmedel såsom

rullstol, ramper och justerbara sängar. Författarna till arbetet anser att det är upp till

vårdpersonalen att informera både patient och närstående om stödjandet och skapa sådana

rutiner så att patienter och närstående får tillräckliga insatser i hemmet.

Många gånger kan närstående känna att de inte får tillräcklig med information. Detta kan vara

på grund av brister i kommunikation och information till både patient och närstående, vilket

kan bero på olika orsaker. Tidsbrist hos sjuksköterskan och rutiner på avdelningen kan hindra

kommunikationen mellan patient, närstående och sjuksköterska. Genom att ta sig den tiden

som behövs kan bristande kommunikation och information undvikas. Finns inte tiden så anser
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författarna att det är viktigt i samtal med patient eller närstående att inge ett lugn och visa

uppmärksamhet trots tidsbrist. Det kan även underlätta att tala om för patienten och

närstående hur mycket tid som finns till samtal.

Rasmussen m fl (1999) beskriver hur ett hospice fungerar och hur personalen arbetar utifrån

ett annat perspektiv där rutiner som bestämda mattider saknas. Författarna till arbetet anser att

detta kan tänkas leda till mer tid till kommunikation och oavbrutna samtal. Genom att det inte

finns fasta tider och rutiner kan det medföra att såväl patient, närstående och vårdpersonal kan

känna sig mindre stressade vid samtal. Detta i sin tur kan leda till att ett mer avslappnat möte

sker mellan patient, närstående och vårdpersonal.

Vårdpersonalen informerar många gånger om hur prognosen ser ut, biverkningar och

symtomlindring. Det är även viktigt att informera de närstående som vårdar hemma om

eventuella förväntningar och vad för kunskap som är väsentlig för att hjälpa den sjuke så gott

som möjligt. Detta kan bidra till mindre oro och belastning hos de närstående.

Om närstående får vara mer delaktiga kan deras förståelse för patientens situation förbättras.

De kan även få en starkare samhörighetskänsla med patienten och vårdpersonalen.

Samhörighetskänslan är viktig för att minska patientens och närståendes lidande.

Som vårdpersonal är det lätt att glömma bort att patienten och närstående är i en medicinsk

värld som de många gånger inte förstår sig på. Att närstående inte är delaktiga i omvårdnaden

kan bero på att de inte känner sig jämställda med vårdpersonalen och att de känner sig

okunniga inom det medicinska området. Sjuksköterskan måste vara medveten om detta och

sträva efter att ta bort dessa hinder.

I resultatet framkommer betydelsen av sociala relationer. Många patienter upplever sig

behövda och omtyckta av sina närstående, vilket kan medföra en känsla av att vara

betydelsefull. Många patienter har inga närstående (Bolmsjö m fl, 2002) vilket är vanligt i ett

samhälle där medelåldern stiger.

En svårighet kan då vara att få dessa patienters behov tillgodosedda. Självklart kan

sjuksköterskan ensam inte täcka dessa behov hos patienten. Det skulle krävas alldeles för

mycket tid från sjuksköterskans sida. En tanke är att varje patient i livets slutskede som inte

har någon närstående bör kunna erbjudas en egen kontaktperson som fyller den funktionen
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och som gör att patienten kan känna sig omtyckt och betydelsefull. Enligt författarnas

erfarenheter erbjuder många äldreboenden i USA kontaktpersoner till patienter som inte har

några närstående. Detta har bidragit till mer glädje för patienterna som får spendera tid med

någon som bryr sig om dem. Även olika hospice i Sverige har volontär arbetare som är som

ett stöd för både personal och patienter.  Vår erfarenhet av detta har visats sig vara mycket

positivt.

En förutsättning för att patienten ska kunna uppleva kvalitet under den sista tiden i livet är att

ett lindrat lidande sker. Det är inte bara patienten som ska uppleva kvalitet utan även de

närstående. Leva den sista tiden i konstant smärta påverkar inte bara patienten utan även de

närstående. Symtomlindringen blir därmed en av flera avgörande faktorer för att upprätthålla

välbefinnandet hos både patient och närstående.

En annan viktig faktor för välbefinnandet är det existentiella stödet till patient och närstående.

Både patient, närstående och vårdpersonal kan ha olika tro som komplicerar det existentiella

samtalet. Det är inte ovanligt att vårdpersonalen väntar på att patienten eller närstående ska ta

initiativet till det existentiella samtalet. Vårdpersonalen kan även tro att existentiella

funderingar är för privat att samtala om. Även faktorer som tidsbrist och förmågan att inte

känna igen behoven hos patienten och närstående kan vara orsaken till att det existentiella

stödjandet glöms bort. Många gånger handlar det även om mognad hos vårdpersonalen och

hur mycket vårdpersonalen själv bearbetat existentiella funderingar.

I arbetet med patienter i livets slutskede är det viktigt att all vårdpersonal får adekvat

utbildning i livsfrågor för att kunna hantera och hjälpa patienternas men även närståendes

existentiella funderingar.

I Strang m fl (2001) och Strang m fl (2002) studier framkommer att sjuksköterskorna många

gånger tror att det mestadels är patienter från andra kulturer och invandrarbakgrund, som

oftast talar om existentiella behov och inte svenska patienter. Detta kan resultera i att

sjuksköterskor inte alltid beaktar de svenska patienternas existentiella behov.

Vi anser att sjuksköterskan kan vara en av flera yrkeskategorier som möter behoven av

existentiellt stöd till patient och närstående. För patient och närstående är det av mycket stor

vikt att någon tar del och visar förståelse för de svåra frågorna. Sjuksköterskan kan i sin
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vardag stöta på många patienter och närstående med olika behov. Patienter som lider av

demenssjukdom kan vara en grupp som inte har lika lätt för att uttrycka sina behov, eller

patienter med andra kulturella bakgrunder. I stödjandet kan det lätt uppstå komplikationer

som försvårar. Dessa patienters och närståendes behov kan då lätt försummas. Det här är ett

område som tydligt behöver utvecklas i samarbete med präster, sjukhuskyrkan och annan

involverad personal. Det är viktigt att vårdpersonalen ser dessa hinder och arbetar för att

förhindra dem så långt som möjligt.

I Bolmsjö m fl (2002) framkommer vikten av en tydlig vårdorganisation för att se och möta

patientens behov. Det kan leda till att personalen arbetar efter samma riktlinjer där det

existentiella stödet är en viktig del i vården.

Dokumentation i syfte att stödja patienten framkommer inte i resultatet. Författarna vill påstå

att dokumentationen kan vara oerhört viktig i sjuksköterskans stödjande arbete. I olika

vårdorganisationer där sjuksköterskor och vårdpersonal avlöser varandra är det av stor vikt att

dokumentera de behov som finns hos patienten och vilka stödjande insatser som utförs.

Stödjande samtal med patienter och närstående är ett exempel på en omvårdnadsåtgärd som är

viktig att dokumentera. Nästa sjuksköterska som påbörjar sitt arbetspass kan då fortsätta med

omvårdnadsarbetet utifrån den omvårdnadsplan som finns dokumenterad.

Som det framkommer i resultatet inverkar vårdmiljön på patientens välbefinnande. I SOU

2001:6 framkommer att vårdmiljön inte varit tillräcklig beaktad i den palliativa vården. Att

som patient kunna fortsätta med sina tidigare intressen, att ha ett eget rum när döden är nära

och att få samtala ostört är förutsättningar för en god miljö. Det är också av stor vikt att

närstående kan få växla mellan en närhet och avskildhet till patienten. Vårdmiljön i den

palliativa vården är ett område som behöver utvecklas.

En relevant aspekt utifrån vår egen erfarenhet och som påvisas i Rasmussen (1999) och Öhlén

(2000) är att hospiceenheter lägger stor vikt vid skapandet av en harmonisk, vacker och lugn

miljö. Sjuksköterskan har många gånger en stressig arbetssituation som kan bidra till att

patienten och närstående känner sig otrygg i sin miljö. Det är då viktigt att som sjuksköterska

beakta miljöns betydelse och sträva efter att skapa en trivsam miljö. Det är inte mycket som

krävs för att skapa en trivsam vårdmiljö inom olika vårdorganisationer. Hospicevården blir

här ett exempel på en positiv utveckling av vårdmiljön vid palliativ vård.
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Konklusion
Författarna hoppas att ögonen hos alla vårdgivare skall öppnas upp och att vården i livets

slutskede skall bli en av de bästa som finns att erbjuda. När vi själva går ut i arbetslivet och

stöter på vård i livets slutskede vet vi nu vilken betydelse ett bra och humant bemötande har

och vilka faktorer som har den största betydelsen i sjuksköterskans stödjande roll. Det känns

som en förmån att ha det med sig och vi hoppas att vi kan föra denna kunskap vidare. Ett

större intresse av vården i livets slutskede har öppnats för oss och i framtiden hoppas vi kunna

forska vidare, särskilt inom det informativa stödet till närstående som i denna studie visat sig

vara brisfälligt. Ett annat område som skulle vara intressant att forska mer inom är

sjuksköterskans dokumentation som författarna anser bör belysas mer i omvårdnaden i livets

slutskede.

God vård i livets slutskede är en mänsklig rättighet för varje individ. När ett barn föds till

världen omges barnet av människor som välkomnar, älskar och tar emot den. Lika önskvärt

och självklart borde det vara vid livets slutskede för personen att vara omgiven av människor

som älskar, vårdar och tar farväl av en. Sjuksköterskan som arbetar med patienter i livets

slutskede och deras närstående behöver ha ett väl genomtänkt förhållningssätt. I

förhållningssättet ingår att kunna sätta sig in i varje enskild patients situation och se behoven

hos såväl patient som närstående.

“I am a traveler on the journey from one life to the next, and I need a place where I can be

welcomed and looked after and cared for and be myself on that journey.”

- en döende patient till Cicely Saunders  St Christopher´s Hospice London, England
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