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ABSTRACT 
 
In palliative care nurses run into etical problems when the patients in end-of-life do 
not want to eat and drink, and realtives refuse to accept that decision. The aim of the 
study was to illuminate how nurses can make easier for the realtives in griefprocess, 
when the patient in the end-of-life has decided not to eat or drink anymore. Sources 
that was used in this study was primary empiric articels but also two case studies. The 
result reveald how important it is for nurses to inform and support realtives and 
patients in palliative care. In the discussion chapter the result of the literature review 
was compared to the authors own thoughts. One important thing in the end of life care 
is to have an open communication between patient, nurse and relative and as a nurse 
respect  the patients will.  
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      INLEDNING 
Sjuksköterskan möter i sitt arbete svårt sjuka patienter som i livets slutskede inte vill 

äta eller dricka, och inte önskar använda kraft och energi på att inta föda. Matvägran 

kan väcka olika känslor hos vårdpersonal och nära anhöriga. När patienten inte längre 

äter eller dricker kan det vara svårt för de anhöriga att ”släppa taget” om patienten, 

och en önskan från de anhöriga om att infusioner bör ges kan uppstå. Det kan kännas 

svårt att tillmötesgå patientens önskemål, för både personal och anhöriga (Almås, 

2002). Sjuksköterskans ansvar är att ge patienten god omvårdnad och när en 

medicinsk behandling inte längre leder till tillfrisknande, erbjuds patienten god 

omvårdnad i livets slutskede. Samtidigt innebär omvårdnaden att ge information, stöd 

till de anhöriga och medverka till att underlätta för de anhöriga i sorgeprocessen 

(Beck-Friis & Strang, 1995). 

 

  
BAKGRUND 

 
Medicinsk etik i samband med nutrition 
Mat och dryck har en viktig betydelse för de flesta människor, både psykologiskt och 

socialt. Att äta är en symbol för livet och när individen exempelvis efter sjukdom 

återfår sina krafter och äter tillräckligt, kan det vara ett tecken på tillfrisknande 

(Strang, 2000). När patienten i livets slutskede kommer till ett stadium när han inte 

längre kan äta själv, kan det bli aktuellt att tillföra näring via enteral eller parenteral 

nutrition. Svårt sjuka patienter kan uppleva en liten förbättring genom att få tillförd 

näring. Det kan vara betydelsefullt för patienten att få kraft att till exempel orka åka 

hem till sin familj en sista gång eller vara med på en viktig högtidsdag. Patienter som 

får medicinsk behandling som leder till tillfrisknande har självfallet ett behov av 

näringsintag, men för patienter som befinner sig i livets slutskede kan det vara ett 

svårare beslut för en läkare att avgöra hur och om nutrition bör ges (Orrevall 

Granberg, 1995). Att ge näringstillförsel kan skapa motstridiga signaler för patient 

och anhöriga vid dödsbädden (Strang, 2000).  

 

Det är en läkare som har det medicinska ansvaret för patientens vård och läkaren har 

till uppgift att ställa en säker diagnos och utföra prognosbedömning för patientens 
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tillstånd och att ordinera behandling, vilket patienten bör informeras om. Det är 

viktigt att läkaren respekterar patientens rätt till eget självbestämmande och tar största 

möjliga hänsyn till patientens önskan. Läkaren informerar och samråder tillsammans 

med sjuksköterskan, annan vårdpersonal och anhöriga då det inte längre finns någon 

kurativ behandling som leder till patientens tillfrisknande. Dock är det läkaren som 

tar det avgörande beslutet att avsluta eller avstå från livsuppehållande behandling i 

samråd med patient och anhörig. Anhörigas uppfattningar skall alltid 

uppmärksammas, men de skall inte belastas med ansvar om medicinska insatser 

(SOSFS, 1992:2). 

 

 
Törst och hunger hos patienter i livets slutskede 
En människa i friskt tillstånd upplever törst när det är vätskebrist i kroppen. 

Törstcentrum i hypothalamus reagerar på förändringar i kroppens osmolaritet. 

Människans kropp i livets slutskede har inte någon påtaglig osmolalitet och därav 

upplever människan oftast inte törst. I de situationer där patienter trots allt känner 

törst beror detta oftast på muntorrhet, som kan lindras med små klunkar vatten eller 

isbitar att suga på. Enligt Strang (2000) finns det inga vetenskapliga belägg för att 

intravenös infusion skulle lindra törstkänslan på ett bättre sätt, än vad god munvård 

kan göra. Intravenös vätsketillförsel kan däremot öka kräkningstendensen samt öka 

risken för hosta och tungandning. Vätsketillförseln kan även leda till att patienten kan 

drabbas av lungödem. Det finns emellertid ett fåtal patienter som upplever törst vid 

dehydrering, vilket kan leda till konfusion, agitation och muskelryckningar, och som 

mår allmänt bättre av att erhålla vätska (Strang, 2000). 

 
När kroppen inte erhåller tillräckligt med näringsämnen visar detta sig så småningom 

i form av reducerad muskelmassa och minskat fettlager. Kroppen bryter ned sin egen 

vävnad och anpassar sig till en negativ energibalans. Symtom som uppkommer i och 

med minskat näringsintag och viktförlust är att huden blir torr och håret livlöst. 

Pulsfrekvensen blir långsammare och blodtrycket lägre, och den perifera blod- 

cirkulationen försämras på grund av ökat perifert motstånd. Detta leder till att händer 

och fötter blir kalla. Den undernärde patienten kommer att känna sig trött och slö. 

Sårläkning kan försämras och infektionskänsligheten öka. Efter en tid av minskat 



 

 3

födointag ändras aptitregleringen och patientens hungerskänslor försvinner (Hessov, 

2001). 

 

 

Sjuksköterskans stödjande roll 
Enligt Mathisen (1997), i Kristoffersen, är mötet med svårt sjuka och döende 

patienter, mötet med döden och de anhörigas sorg, utmaningar som varje 

sjuksköterska bör ha ett bearbetat och medvetet förhållningssätt till i sitt arbete. Svårt 

sjuka patienter berör sjuksköterskan både som medmänniska och som yrkesutövare.  

 

I Statens offentliga utredningar (SOU), om vård i livets slutskede, anges det att 

sjuksköterskans vård till patienter i livets slutskede består bland annat av god 

omvårdnad och att visa uppmärksamhet mot patient och anhöriga (SOU 2001:6). Att 

se patient och anhöriga som en helhet i vårdsituationen med stöd från sjuksköterskan, 

har till syfte att främja livskvaliteten hos både patient och anhöriga. Sjuksköterskans 

stöd till de anhöriga ses som en viktig funktion och anhöriga skall erbjudas möjlighet 

till att delta i vårdandet av patienten, samtidigt som anhöriga får stöd under patientens 

sista tid. Stödet kan fortsätta även efter patientens död (SOU, 2001:6). I 

sjuksköterskans stödjande roll ingår att bevara sin egen integritet, som ses som en 

central förutsättning för att kunna ge stöd (Beck-Friis & Strang, 1995). Enligt 

socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och sjukvården, är syftet 

med omvårdnaden att stärka hälsa, förebygga, återställa och bevara hälsa utifrån 

patientens egna möjligheter, men även att minska lidande och ge patienten möjlighet 

till en värdig död. I rådet anges även att det ingår i sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

att informera patient och anhöriga om åtgärder som föreslås och planeras för 

patienten (SOSFS, 1993:17).  

 

 

Sjuksköterskans omvårdande roll 
Halldorsdottir (1996) har i sin teori beskrivit professionell omvårdnad, vilket bland 

annat innebär att sjuksköterskan har kompetens i omvårdnad och att det finns ett gott 

samarbete mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskans uppgift består i att 

bedöma patientens tillstånd och ta sig an arbetsuppgifter som berör patienten, samt 
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föra patientens talan när han själv inte längre kan framföra sina önskemål. Att agera 

som en professionell sjuksköterska är att se patienten som en människa som hon visar 

sitt intresse för. Det är viktigt att sjuksköterskan visar professionell intimitet gentemot 

patienten i det tillstånd han befinner sig i och försöka förstå hur denne upplever 

situationen. Sjuksköterskan bedömer vilken information patienten behöver, ser 

sammanhanget och agerar utifrån detta. Sjuksköterskan bör vara skicklig på att utföra 

dels ett bra arbete som befrämjar patientens hälsa, dels att hjälpa patienten att hjälpa 

sig själv. Genom att sjuksköterskan hjälper patienten att själv bestämma stärker det 

patientens upplevelse av självkänsla och av att känna sig stark och att kunna 

kontrollera sin egen situation (Halldorsdottir, 1996).  

 

Sjuksköterskans uppgift består av att hjälpa patienten i det stadium denne befinner sig 

just vid det aktuella omvårdnadstillfället. Det kan innebära att patienten får insikt i sin 

sjukdom för att få kontroll över de sista dagarna i sitt liv. Det är viktigt att det finns 

en bra kommunikation mellan sjuksköterska och patient, för att patienten ska kunna 

känna trygghet (Halldorsdottir, 1996). Sjuksköterskan bör i sitt arbete visa förståelse 

och respekt för patienten i livets slutskede, när hans vilja kan vara att han vill förkorta 

sitt liv med att inte äta eller dricka (Almås, 2002).  

 

Sjuksköterskan i den palliativ vården 
Beck- Friis & Strang (1995) definierar palliativ vård som medicinsk omvårdnad, aktiv 

helomsorg och behandling av personer med långt framskriden och fortgående 

sjukdom. Med en kurativ behandling är målet att bota patienten från en aktuell 

sjukdom, men i den lindrande, palliativa vården är målet att lindra eventuella 

plågsamma symtom. I omvårdnaden ingår anhörigstöd före och efter patientens död. 

Omvårdnadens syfte i palliativ vård är att hjälpa patienten att leva meningsfullt fram 

tills dödsögonblicket (Beck-Friis & Strang, 1995). All behandling, omvårdnad och 

omsorg bör leda till att ge patienten och dennes familj bästa möjliga livskvalitet 

(Kaasa, 2001).   

 

Att vårda en döende patient, en människa i slutet av sitt liv, är en utmaning för en 

sjuksköterska. I vården av en patient i livets slutskede är omvårdnaden i fokus och det 

är sjuksköterskan som har ansvar att samordna olika vårdinsatser. Sjuksköterskan 
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kommer nära patienten i sitt arbete, och det är viktigt att sjuksköterskan besitter 

inlevelseförmåga, kunskap, fantasi, kreativitet och insikt i vad det innebär att vara 

svårt sjuk och att vårda en döende människa. Sjuksköterskan som arbetar inom den 

palliativa vården bör kunna visa empati, starkt engagemang och lyhördhet för 

patienten (Kaasa, 2001). 

 

Malmsten (2001) menar att syftet med palliativ vård är att göra det så bra för 

patienten som möjligt i livets slutskede genom att vidta de åtgärder som är möjliga i 

syfte att stärka patienten som människa, genom att patientens behov uppfylls, fysiskt, 

psykiskt, socialt och existensiellt. Alla människor bör mötas med respekt och varje 

människa är en unik person med rätt att bestämma över sig själv. Sjuksköterskan och 

annan vårdpersonal har som uppgift i sitt arbete att hjälpa patienten att upprätthålla 

sin autonomi. Det är bara den egna individen som har rätt att bestämma över sitt eget 

liv och fatta sina egna beslut, utan andras inflytande. Att visa respekt för patienten är 

att visa en positiv aktning och att ta hänsyn till honom. Vård i livets slutskede 

utformas tillsammans med patienten och utifrån dennes önskemål. Patienten bör få 

saklig information om sin sjukdom och vad den innebär för honom. Trots att en 

människa är sjuk innebär det att han har rätt till sitt självbestämmande. 

Sjuksköterskan har till uppgift att alltid värna om patienten, hans vård och vara hans 

”advokat”. I sjuksköterskans arbete med patienter i livets slutskede tas hänsyn till den 

döendes integritet och att patienten får dö under värdiga förhållanden. Det är viktigt 

att patienten blir behandlad med respekt och får behålla sin identitet och värdighet 

ända in i döden (Malmsten, 2001). 

 

 

      Anhöriga till patienter i livets slutskede 
Anhöriga kan ofta uppleva att de känner sig otillräckliga i sin roll, att vårdpersonalen 

har monopol på att vårda patienten och att de själva gärna skulle vilja vara delaktiga i 

omvårdnaden av den sjuke. Det är viktigt att de anhöriga får vara med i både den 

psykologiska och den kroppsliga omvårdnaden och att inte ta ifrån den anhörige 

möjligheten att ingå i vårdandet. Sorgearbetet underlättas ofta för de anhöriga om de 

får medverka i omvårdnaden (Beck-Friis & Strang, 1995). 
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Anhöriga till patienter i livets slutskede kan vara oroliga och bekymrade för hur de 

ska klara sig och orka med sitt vardagsliv under sjukdomstiden. Under tiden sörjer de 

vilket kan visa sig som besvikelse och ångest. De anhöriga påfrestas av ett dödshot 

med intensiva känslor såsom bitterhet, ångest, vrede och sorg. Dessa känslor kan 

sjuksköterskan få ta del av. De anhöriga befinner sig i en kris, en sorgereaktion. 

Sjuksköterskan bör vara behjälplig och vara förberedd på reaktioner och konflikter 

som kan uppstå bland de anhöriga (Beck-Friis & Strang, 1995). 

 

Anhörigas sorg förändras från sjukdomens start och pågår i olika stadier, även efter 

det att patienten har avlidit. Om anhöriga kan dela gemensamma bekymmer kan de ta 

hand om viktiga angelägenheter i ett tidigt skede av patientens sjukdomsförlopp. 

Bygger anhöriga istället upp en mur mellan varandra kommer detta att leda till att det 

förberedande sorgearbetet försvåras både för anhöriga och för patienten. Ju mer 

sjuksköterskan kan hjälpa anhörig och patient att ge uttryck åt sina känslor före en 

älskad persons död, desto bättre kommer anhöriga att känna sig. Bearbetas eventuellt 

vrede, bitterhet och skuld kan familjen senare genomgå en fas av förberedande sorg. 

Ju mer sorg som kan uttryckas innan döden, desto mindre outhärdlig blir sorgen 

efteråt. Ibland visar anhöriga stolt upp ett leende ansikte mot patienten för att inte visa 

sin sorg; dock genomskådar patienten dessa oäkta känslor (Kybler-Ross, 1977). 

 

 

Kris och krisreaktioner hos anhöriga till patienter i livets 

slutskede 
Anhöriga till patienter i livets slutskede kan ge uttryck för olika krisreaktioner. Till 

den psykiska krisreaktionen hör oro, ångest, förnekande, vrede, sorg, depression och 

uppgivenhet. I många fall är det inte den största rädslan att patienten kommer att dö, 

utan vägen som leder till döden. Hur smärtsam döden kommer att bli och hur länge 

patienten får lida, kan vara frågor som ställs i dessa situationer (SOU 2001:6).  

 

Kybler-Ross (1977) belyser att anhöriga till en sjuk patient genomgår olika 

anpassningsstadier i sin sorgeprocess liksom patienten gör. Första stadiet kan vara att 

anhöriga inte kan förstå att det är sant och de förnekar att en allvarlig sjukdom finns 

(Kybler-Ross, 1977). 
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Enligt Cullberg (2000) kan krisens utveckling delas in i olika faser. Den första fasen 

är chockfasen då de anhöriga försöker hålla verkligheten så långt ifrån sig som 

möjligt. På ytan ser den anhörige lugn och behärskad ut, men inuti är det total kaos. 

Därefter uppstår reaktionsfasen, då den anhörige förstår vad som håller på att hända 

och börjar reagera med de försvarsmekanismer en människa har. För anhöriga till 

patienter i livets slutskede kan det vara början till att släppa taget om patienten. Sorg, 

förtvivlan, tomhet, vrede eller aggressivitet kan vara tecken på att den anhörige 

känner sig övergiven av patienten. Därefter uppkommer bearbetningsfasen då det 

akuta skedet lämnas och den anhörige accepterar att patienten snart kommer att dö. 

Till sist uppkommer nyorienteringsfasen där den anhörige kan ta tillvara på de 

stunder som finns kvar tillsammans med patienten (Cullberg, 2000).  

 

Sjuksköterskan skall i sitt arbete känna till att anhöriga till patienter i livets slutskede 

genomgår kriser och hur hon skall bemöta, hjälpa och förstå den anhörige för att på 

bästa sätt kunna stödja den anhörige i sin svåra situation (SOU 2001:6).  

  

Anhöriga upplever sorg och kris när någon av deras närstående blir svårt sjuk och 

ibland förtränger och förnekar de det inträffade. Anhöriga står inför ett hot om förlust, 

och många upplever förlusten redan under sjukdomsförloppet. Människor som 

befinner sig i en kris låter inte alla känslor ge sig till känna på en gång, utan bearbetar 

gradvis det som inträffat. Sorgeprocessen och sorgearbetet börjar när de anhöriga 

inser att döden är oundviklig och processen kan fortsätta långt efter den sjukes död 

(Kaasa, 2001). 

 

   

SYFTE 
Syftet var att belysa hur sjuksköterskan kan underlätta för anhöriga i sorgprocessen, 

när en patient i livets slutskede valt att inte äta eller dricka och vill avsluta sitt liv. 
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METOD 
Metoden som valts är litteraturstudier. Enligt Backman (1998) och Polit & Hungler 

(1999) utgör litteraturstudier en översikt av befintlig kunskap inom ett specifikt 

område. Polit & Hungler (1999) anser att litteraturstudier i första hand stödjer sig på 

vetenskaplig litteratur samt att resultatet innehåller litteratur som är relevant för 

studiens syfte. Förstahandsreferenser används. Enligt Backman (1998) är 

litteraturbearbetningens syfte att bringa ordning bland data, ge överskådlighet och 

systematik i arbetets material. Detta ger då en ändamålsenlig och tolkningsbar form så 

att den kan relateras till studiens syfte. 

 

Datainsamling och urval 
Sökning av litteratur utfördes på biblioteket vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla 

(HTU) i Vänersborg, i bibliotekets egen katalog SOFIA och i databaserna Pubmed, 

MEDLINE, CINAHL och EBSCO. Backman (1998) skriver att sökning kan utföras 

på tre olika sätt; datorbaserad sökning, manuell sökning och konsulation. Polit & 

Hungler (1999) menar att CINAHL och MEDLINE är de mest relevanta databaserna 

för omvårdnadsforskning. För att få en djupare och mer noggrann sökning användes 

Tesaurus. Enligt Backman (1998) är Tesaurus en katalog där söktermer i 

standardterminologin samlats och nedtecknats av experter inom olika forsknings-

områden. En Tesaurus innehåller termer som står för vetenskapligt innehåll.  

 

Flertalet artiklar hittades i CINAHL. Sökningarna begränsades till vetenskapliga 

artiklar, det vill säga ”referee” bedömda. Sökningarna utfördes systematiskt för att 

hitta relevant litteratur till uppsatsen. Inklusionskriterier var artiklar som var relevanta 

utifrån uppsatsens syfte samt att artiklarna skulle vara vetenskapliga (Polit & 

Hungler, 1999). Sökorden var: palliative care, patient, nursing, death, relative, 

nutrition, thirst och grief. Sammanställning av sökord och träffar finns i tabell 1. De 

artiklar som ansågs vara relevanta till arbetet utgjordes av 12 som bestod av 

förstahandskällor. Tre sökningar gjordes, i första sökningen skulle artiklarna vara 

publicerade från år 1990 till år 2004, i andra sökningen avgränsades artiklarna från år 

1994 till år 2004, och i tredje sökningen från år 1996 till år 2004. Orsaken till att 

uppsatsförfattarna ändrade tidsavgränsningen var för att få så aktuella artiklar som 

möjligt.  
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Tabell 1. Sökresultat i databaserna. 
 
Sökord                               Träffar                     Databas 

 
Palliative care 6686       Cinahl 

 

Palliative care 297       Cinahl 
Greif 
Nursing 

 

Palliative care 29       Cinahl 
Relatives 
Grief 

 

Palliative care 1272       Cinahl 
Death 
Nursing 

 

Palliative care 128       Cinahl 
Nursing 
Relative 

 
Palliative care 4       Cinahl 
Relative 
Thirst 
 
Palliative care 21       Cinahl 
Patient 
Thirst      
 
Palliative care 226       Cinahl 
Patient     
Nutrition 

 

 
Bearbetningen av artiklarna utfördes av båda uppsatsförfattarna var för sig och 

därefter tillsammans. Därefter granskades de 12 artiklarna noggrant och 

uppsatsförfattarna diskuterade vad i artiklarna som var relevant utifrån arbetets syfte. 

Granskningen utfördes genom att artiklarna lästes igenom, översattes och 

diskuterades av uppsatsförfattarna. Enligt Backman (1998) är bearbetningens syfte att 

bringa ordning bland data, ge överskådlighet och systematik i arbetets material. Detta 

ger då materialet en ändamålsenlig och tolkningsbar form så att den kan relateras till 

studiens syfte. Presentation av de studerade artiklarna avseende författare, syfte, och 

metod återges i tabell 2. 
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Artikelöversikt avseende författare, metod och syfte: 

Tabell 2 
Författare                                                Metod                                             Syfte                  

 

Andershed, B; Ternestedt; Djupgående analys av Att öka kunskapen 
B-M.(2000) fyra artiklar tidigare skrivna om anhörigas del-  
 av författarna aktighet i vården 
  till döende patienter  
   
 
Chiu, T-Y; Hu, W-Y; Chaung, Intervju med 197 Att undersöka  
R-B; Cheng, Y-R; Chen, C-Y; patienter på en patienters önskan 
Wakai, S.(2004) vårdavdelning om näringsinfusion 
 med palliativ vård och hur de själva 
  kunde påverka  
  beslutet i livets 
  slutskede  
   
 
Degner, L-F; Gow, C-M; Intervju med 10 sjuk- Att undersöka  
Thompson, L-A.(1991) sköterskor sjuksköterskors 
  förhållningssätt 
  gentemot patient 
  och anhöriga i 
  livets slutskede  
   
 
Ekeström, M-L; Schubert, Enkätundersökning med Att undersöka om   
V.(1997) 86 anhöriga till patienter anhöriga till patienter 
 i livets slutskede som vårdats i livets   
    slutskede var nöjda  
  med vård som gavs  
  till deras närstående 
  och det bemötande 
  som de själva fick 
     
 
Goetischius, SK.(1997) 2 fallstudier Att se vilka behov 
  både anhöriga och 
  patienter har i 
  livets slutskede 
 
Grov, E-K.(1999) Intervju med 30 närstående Att undersöka 
 till patienter i livets slutskede sjuksköterskors 
  tillgänglighet och hur   
  patienterna  
   utförde sin egen vård  
                                                           och hur anhöriga upp- 
  levde situationen 
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Hudson, P.(2003) Frågeformulär till 103 Att undersöka 
 anhöriga som vårdade anhörigas 
 döende patienter hemma upplevelse av  
  att vårda en 
  patient i livets 
  slutskede  
  
 
Konishi, E; Davis, AJ; Enkätundersökning med Att fastställa 
Aiba, T.(2002) 160 sjuksköterskor sjuksköterskors                   
 och 5 anhöriga och anhörigas åsikt                                
  om värdet av att 
  avlägsna närings- 
  infusioner till 
  patienter i 
  livets slutskede 
    
   
 
Main, J.(2002) Intervju med 18 sjuk- Att undersöka 
 sköterskor och 10 hur sjuk- 
 anhöriga sköterskor för- 
  beredde sig på 
  att möta  
  patienter och  
  anhöriga inför 
  döden 
 
MaCann- Robert, M; Hall, 12 månads studie med Att undersöka 
William, J; Groth- Juncker, 48 patienter på en om patienter 
AnnMarie.(1994) vårdavdelning som fick i livets slut- 
 frågor dagligen av sjuk- skede upplevde 
 sköterskan om törst, törst eller  
 hunger, smärta och  hunger och hur 
 välbefinnande det kunde  
  lindras utan att 
  ge dropp 
 
Rittman, M; Rivera, J; Intervju med 6 onkologi- Att få en för- 
Paige, P; Sutpain, L. sjuksköterskor förståelse för sjuk- 
(1997)  sköterskors upp- 
   levelse i 
  omvårdnad av 
  patienter i livets 
  slutskede 
 
Socorro, L,L; Tolson, D; Intervju med 7 akut- Att undersöka akut- 
Flemming, V.(2001) sjuksköterskor                                  sjuksköterskors 
  upplevelser av att  
  informera anhöriga  
  som hastigt har mist 
  en närstående  
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RESULTAT 

 

 

Socorro, Tolson & Fleming (2001) syfte med sin studie var att undersöka sju 

akutsjuksköterskors upplevelser av att informera anhöriga som hastigt mist en 

närstående. Metoden genomfördes med hjälp av halvstrukturerade intervjuer med 

öppna frågor. I resultatet framgick att akutsjuksköterskornas upplevelser var relevanta 

till olika aspekter av kunskap, förhållningssätt och kultur. Akutsjuksköterskornas 

kunskaper var olika, både praktiskt och teoretiskt beträffande sorgeprocessen, 

upplevelsen av att dö och döendet. Dessa kunskaper påverkade sjuksköterskornas 

förhållningssätt till de anhöriga. Anhörigas upplevelser av att hastigt mist en 

närstående gav akutsjuksköterskorna kunskap om hur de skulle bemöta andra 

anhöriga i liknande situationer. Akutsjuksköterskornas upplevelser av att bemöta en 

anhörig påverkades av hur förhållandet visade sig vara mellan de inblandade. 

Förhållningssättet beskrevs både som fysiskt, psykiskt och emotionellt. 

Akutsjuksköterskorna upplevde det positivt när anhöriga till hastigt omkomna 

patienter förstod vad som skett, accepterade situationen och visade sina känslor 

(Socorro et al, 2001). 

 

Socorro et al (2001) beskriver att akutsjuksköterskorna menade att det var viktigt att 

ta hänsyn till varje patient, anhöriga och deras upplevelse av situationen oavsett 

religion. Det framkom i en intervju att på en akutvårdsavdelning fanns det inte något 

speciellt rum för de anhöriga att sitta ner och prata i efter ett dödsfall, vilket 

upplevdes påfrestande för akutvårdspersonalen. Akutsjuksköterskorna menade att de 

anhöriga behöver få prata om det som hastigt inträffat, vilket borde ske i en 

avskärmad och lugn miljö (Socorro et al, 2001).  

 
 
Ekeström & Schubert (1997) beskriver i sin studie anhörigas upplevelser av 

bemötandet från vårdpersonalen på en palliativ/geriatrisk vårdavdelning. I 

enkätstudien ingick 86 anhöriga till patienter som avlidit inom det senaste året. Syftet 

var att undersöka om anhöriga till patienter som vårdats i livets slutskede var nöjda 

med den vård som givits till deras närstående och hur bemötandet mot dem varit. 
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Frågor ställdes om de anhöriga ansett sig få tillräckligt med information om 

patientens sjukdom, vilken påverkan de anhöriga haft i omvårdnaden av patienten och 

om de anhöriga upplevt det positivt med anhörigsamtal. I resultatet framkom att 

anhöriga har en betydelsefull funktionell roll i den palliativa vården, eftersom de 

känner patienten bättre än sjuksköterskan och det leder till ökat välbefinnande hos 

patienten. För att kunna ge patienten en bättre vård är det viktigt att tillvarata den 

anhöriges kunskap. Det framgick att när patienten befinner sig i livets slutskede är det 

vården av denne som står i fokus, men det är en hel familj som berörs varför 

sjuksköterskan bör visa omsorg för både patienten och de anhöriga. I sjuksköterskans 

arbete finns en viktig roll i att förbereda de anhöriga när deras närstående låg för 

döden. I studien framkom sex områden som de anhöriga ansåg viktiga för en god 

vård; information, kompetens, bemötande, stöd, anhörigsamtal och miljö (Ekeström 

& Schubert 1997).  

 

Ekeström & Schubert (1997) redovisar vidare i enkätstudien att anhöriga upplevde att 

personalen hade hög kompetens och gjorde allt de kunde för patienten och anhöriga. 

Däremot var de missnöjda med att patienten inte fick den hjälp som de anhöriga 

ansåg att patienten behövde. Anhöriga var även missnöjda med omvårdnaden som de 

inte ansåg utfördes noggrant, exempelvis att patienten fick munvård alltför sällan. 

Anhöriga undrade även varför inte fler prover togs och varför patienten inte fick 

dropp. Trots detta var de anhöriga nöjda med bemötandet både gentemot patient och 

anhörig. Negativt var att vårdpersonalen inte alltid tog sig tid att prata med den 

anhörige och patienten samt att de anhöriga ansåg att de fick för lite information om 

patientens sjukdomsläge, förlopp och behandling (Ekeström & Schubert, 1997).    

 

   

Andershed & Ternestedt (2000) belyser i sin studie där syftet var att beskriva 

anhörigas delaktighet i vården av en patient i livets slutskede. Studien har utförts 

genom att artikelförfattarna har analyserat fyra tidigare skrivna artiklar av samma 

artikelförfattare. Resultatet visade att om patienten skulle känna sig trygg i sin 

nuvarande situation var det viktigt att sjuksköterskan gav ärliga svar på frågor som 

patienten hade om sin framtid och sin sjukdom. Därefter skulle samma information 

ges till de anhöriga, vilket var betydelsefullt för en god relation. Onödigt lidande 
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kunde skapas hos patienten, i situationer där olika information gavs till patient och 

anhöriga. När en person drabbades av en allvarlig sjukdom påverkades hela 

familjeförhållandet, varför stödet till anhöriga var viktigt. Sjuksköterskan skulle visa 

medmänsklighet, värme, empati, samt ge samtal och information både till patient och 

anhöriga. Att ge samma stöd till de anhöriga som till patienten var betydelsefullt. Det 

var viktigt att sjuksköterskan hade förståelse för att alla anhöriga inte ville medverka i 

omvårdnaden av patienten. Anhöriga kunde uppleva att förväntningar ställdes på dem 

och de upplevde hjälplöshet. För de anhöriga kunde även sjukhusmiljön vara 

skrämmande liksom språket som talades där. Det var viktigt att sjuksköterskan gick in 

i rummet där patient och anhöriga fanns och kommunicerade med dem. Sjuk- 

sköterskan skulle utföra planerade samtal som kunde hjälpa den anhörige att få svar 

på frågor och funderingar. Information och kommunikation var två centrala begrepp i 

kontakten med de anhöriga (Anderhed & Ternestedt, 2000)  

 
Andershed & Ternestedt (2000) beskriver vidare i resultatet av sin studie att 

sjuksköterskan bör våga föra en öppen dialog om döden och vad som kunde förväntas 

den närmaste tiden. Ibland kunde patienter bli förvirrade när döden närmade sig och 

då skulle sjuksköterskan finnas närvarande och stödja de anhöriga genom att berätta 

att förvirring inte var något ovanligt i sådana skeden. Anhöriga skulle handskas 

sparsamt med sin energi och spara den tills den bättre behövdes. En sjuksköterskas 

hjälpande hand kunde göra nytta genom att hjälpa de anhöriga att vidmakthålla en 

sund balans mellan deras önskan att hjälpa den sjuke och att respektera sina egna 

behov (Andershed & Ternestedt, 2000).   

 
Andershed & Ternestedt (2000) belyser vidare att det är viktigt att främja de 

anhörigas delaktighet i vården. För att de anhöriga ska bli mer delaktiga i vården lyfts 

begreppet delaktighet fram. Det innefattar att anhöriga får information, upplever 

meningsfullhet och att relationen byggs upp på tillit och förtroende. Sjuksköterskans 

förhållningssätt är betydelsefullt för att delaktigheten ska upplevas som meningsfull. 

För att uppnå detta krävs att sjuksköterskan engagerar anhöriga i patientvården. 

Genom att erbjuda information till de anhöriga kan insikt om de döendes situation 

uppnås (Andershed & Ternestedt, 2000).  

 

Grovs (1999) syfte med sin intervjustudie var att undersöka sjuksköterske- 
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tillgänglighet, hur patienten utförde sina egenvårdsbehov och hur anhöriga upplevde 

situationen. Studien utfördes genom intervjuer med 30 närstående, i åldern 35-87 år 

som vårdat en närstående i eget boende. Resultatet visar att betydelsen av hur 

sjuksköterskan bemötte både patient och närstående, var en viktig faktor i 

sjuksköterskans arbete. Både patient och anhöriga upplevde att de fått tillräckligt med 

information om sjukdomen och dess förlopp. Anhöriga önskade att patienten skulle få 

hjälp med personlig hygien och elimination, hjälp med att dricka och att bli erbjuden 

mat, hjälp med smärtlindring och lindrande av illamående, samt att sjuksköterskan 

skulle finnas i närheten. När patienten blev sämre menade de närstående att det inte 

var lika viktigt med den personliga hygienen och erbjudandet av mat till patienten. 

Ingen av de närstående ville att patienten skulle få intravenös infusion, eftersom de 

menade att det var sjukdomen som gjorde att patienten inte hade någon matlust. Den 

nedsatta matlusten var ett tecken på att döden närmade sig och de närstående önskade 

bara att sjuksköterskan bara skulle erbjuda patienten dryck. I resultatet framkom 

också att det var viktigt för de närstående att sjuksköterskan avlastade dem för att de 

skulle kunna vila upp sig. De närstående ingick i patientens omvårdnad hela dygnet 

(Grov, 1999). 

 

Grov (1999) beskriver vidare i sitt resultat att anhöriga menade att kontinuiteten bland 

vårdpersonalen var viktig för att både patient och anhörig skulle uppleva trygghet. 

Anhöriga menade att det var viktigt för dem att veta vilken vårdpersonal som kom till 

hemmet härnäst, och hur länge vårdpersonalen skulle stanna. För att kunna skapa en 

trygghet för både patient och anhöriga krävdes det att vårdpersonalen skulle ge dem 

stöd, information och vara tillhands när patienten behövde det (Grov, 1999).   

 

 
Rittman, Rivera, Sutphin & Godown (1997) syfte med sin studie var att få en 

förståelse för onkologisjuksköterskors upplevelser av omvårdnaden till patienter i 

livets slutskede. Metoden som användes bestod av sex berättelser skrivna av 

sjuksköterskorna. Resultatet visade att onkologisjuksköterskorna pekade på fyra 

viktiga hörnstenar i omvårdnaden av patient och anhörig, nämligen att lära känna 

patienten och dennes uppfattning om sin sjukdom, att bevara patientens hopp, att 

underlätta patientens kamp i sin sjukdom och bevara patientens behov av att ha ett 
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privatliv trots sitt behov av omvårdnad. I resultatet framkom även att det finns en del 

enkla saker som har betydelse för både patienten och dennes anhöriga, det kan vara 

till exempel matning och att utföra munvård. Studien visade också hur viktigt det var 

för sjuksköterskorna att förmedla till de anhöriga att de gärna fick delta i 

omvårdnaden av patienten. Sjuksköterskorna borde också uppmuntra patienten att 

reda ut oklara situationer och att avsluta sina relationer. Detta stöd kan leda till att 

patienten och anhöriga känner sig tillfreds med varandra, deras ångest kan mildras 

och avskedet mellan varandra inte blir så slitsamt (Rittman et al, 1997). 

 

Rittman et al (1997) belyser vidare i sin studie att det är viktigt att 

onkologisjuksköterskorna lär känna patient, anhörig och deras uppfattningar om 

sjukdomen. Genom att onkologisjuksköterskorna använde tidigare kunskap om 

bemötande till patient och anhörig i liknade situationer, kunde omvårdnaden utföras 

på ett professionellt sätt. Det var viktigt att det uppstod ett band mellan patient, 

anhörig och sjuksköterska. Genom bandet kunde sjuksköterskorna lära sig att se 

försämringar och behov som uppstod hos patienten. Onkologisjuksköterskorna ansåg 

att det var viktigt att de kunde avläsa patientens ansiktsuttryck vilket kunde resultera i 

att välbefinnandet uppnåddes hos patienten. Onkologisjuksköterskorna belyste att det 

var viktigt i vården av patient och anhörig att rätt information gavs vid rätt situation 

både fysiskt och psykiskt. Informationen kunde då förbereda patient och anhörig på 

att patienten skulle bli sämre i takt med sin sjukdom och att döden kunde inträda 

inom en snar framtid. Onkologisjuksköterskorna menade att en god död oftast innebar 

att de anhöriga var väl informerade och fanns med vid dödsögonblicket. Stöd, 

information och trygghet var tre viktiga faktorer som gjorde att anhöriga kunde 

uppleva delaktighet i omvårdnaden av den döende patienten (Rittman et al, 1997). 

 

Vidare belyser Rittman et al (1997) att bevarandet av hoppet hos patienten var viktigt 

för att patienten skulle orka leva fram till sin död. Onkologisjuksköterskorna ansåg att 

det var viktigt att patienten skulle få uppleva hopp, vilket kunde betyda att få åka hem 

en sista gång. Onkologisjuksköterskorna fanns även till för patient och anhörig när 

döden närmade sig, genom att underlätta kampen för patienten in i det sista. En 

harmonisk död för patient och anhörig var målet i sjuksköterskornas arbete. 

Onkologisjuksköterskorna arbetade för att patienten skulle få uppleva döden som 

patienten själv önskade och det kunde innebära att patienten antingen ville vara 
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ensam vid dödsögonblicket eller att patienten ville att hela familjen skulle vara 

samlad. För att underlätta för de anhöriga i dödsögonblicket fanns sjuksköterskorna 

tillgänglig i rummet om de anhöriga önskade det (Rittman et al, 1997). 

 

    

Hudson (2003) har i sin studie undersökt familjer i Australien som varit vårdgivare 

till patienter i livets slutskede och hur deras upplevelse varit. Metoden bestod av ett 

frågeformulär som skickades hem till 103 anhörigvårdare efter det att patienten 

avlidit, med fokus på hur anhörigvårdarna upplevt fördelar och nackdelar med att 

vårda en närstående i livets slut. Resultatet visade att de flesta av anhörigvårdarna 

upplevde det positivt att patienten kunde få vara i sitt hem fram till sin död eller strax 

innan. Ungefär hälften av anhörigvårdarna upplevde att de fått mer kunskap om 

patientens sjukdom och dödsprocessen än de tidigare haft, vilket resulterade i att de 

anhöriga lättare kunde acceptera den svåra situation de befann sig i. Anhörigvårdarna 

upplevde att de kände glädje, tillfredsställelse och minskad frustration genom att 

hjälpa sin närstående att uppleva bättre livskvalitet i livets slut. Anhörigvårdarna 

upplevde även att de utförde ett värdefullt arbete för den döende och dem själva. 

Detta underlättade sorgearbetet och förståelsen för sjukdomen för de anhöriga. 

Anhörigvårdarna upplevde att de negativa aspekterna av att vårda en döende 

närstående i hemmet var att de inte fick någon tid för sig själva. All energi och ork 

gick till den närstående (Hudson, 2003).    

 

 

Degner (1991) intervjuade 10 erfarna sjuksköterskor och 10 sjuksköterskestudenter, 

som arbetade med palliativ vård om hur deras förhållningssätt var gentemot patienter 

och deras anhöriga i livets slutskede. Resultatet visade att sjuksköterskor bör vara 

lyhörda för vilka anhöriga som inte ville delta i omvårdnaden av patienten. 

Sjuksköterskorna ansåg att det var betydelsefullt att hjälpa den anhörige och patienten 

att tillsammans bemästra sjukdomen och att ta tillvara på copingstrategier så att 

patienten kunde uppleva det stöd som denne behövde i livets slutskede. Patienten 

borde ha ett eget rum, en privat sfär där denne i lugn och ro får förbereda sig inför 

döden tillsammans med sina anhöriga. Sjuksköterskorna menade att det som var bra 

för patienten var också bra för de anhöriga. Att visa empati för de anhöriga ökade 
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välbefinnandet hos patienten och genom att sjuksköterskorna visade empati, upplevde 

de anhöriga att de var välkomna till avdelningen (Degner 1991). 

  

 

Main (2002) har i sin studie intervjuat 10 anhöriga till patienter i livets slutskede. 

Syftet var att beskriva hur de upplevde sin situation beroende på hur sjuksköterskorna 

uppträdde. Tre områden definierades efter intervjuerna; ”Closing the book”, ”Being 

in the dark” och ”Being in the light”. ”Closing the book” beskriver hur olika det är för 

anhöriga att fatta beslut i viktiga frågor inför döden beroende på hur sjuksköterskorna 

uppträder. Om sjuksköterskorna uppträder på ett negativt sätt, exempelvis genom att 

säga att ”hon (patienten) har maximalt tre dygn kvar att leva” så upplevde de anhöriga 

detta mycket negativt. Om sjuksköterskorna uttryckte att ”vi gör allt för att hon skall 

ha det bra den sista tiden”, upplevde de anhöriga situationen mycket mer positivt. 

Definitionen ”Being in the dark” innebar att de anhöriga upplevde vårdpersonalen 

som kallsinnig. Att vårdpersonalen inte kände igen de anhöriga när de ställde frågor 

om den döende patienten upplevdes också negativt. De anhöriga fick hela tiden själva 

söka information. Den tredje definitionen var ”Being in the light” som var motsatsen 

till ”Being i the dark”, vilket innebar att anhöriga erbjöds information av vård- 

personalen och att de alltid kände sig välkomna att ringa och fråga hur det var med 

patientens tillstånd (Main 2002).       

 

  
 Goetschius (1997) belyser i sin fallstudie vilka behov både anhöriga och patient hade 

i livets slutskede. I fallstudien ingick två enskilda fall från en vårdavdelning på ett 

sjukhus där fallstudiens författare arbetat. Resultatet visade att sjuksköterskorna hade 

en viktig roll i att förbereda de anhöriga inför situationen att patienten snart skulle dö 

och när döden inträffat, bemöta de anhöriga och tillgodose deras behov. 

Sjuksköterskorna poängterade både för patient och anhöriga vad de kunde göra 

respektive inte kunde göra för dem. De anhöriga fick berätta vad de förväntade sig av 

vården som till exempel att patienten inte skulle behöva uppleva smärta, illamående 

eller muntorrhet. Sjuksköterskorna såg patient och anhöriga som egna individer och 

tillfredsställde deras behov. Hos de anhöriga som valt att inte vårda sin närstående i 

hemmet fanns skuldkänslor över att patienten inte fick dö i sitt hem. Anhöriga som 

fått information om dödsprocessen och vad som skulle hända, upplevde att 
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informationen gjorde dem lugna inför vad som skulle ske i dödsögonblicket 

(Goetschius, 1997).     

 

 
McCann, Hall & Groth-Juncker (1994) 12-månaders studie av 48 patienter på en 

vårdavdelning innebar att undersöka om patienter i livets slutskede upplevde törst 

eller hunger, och hur det kunde lindras utan att ge patienten dropp. Undersökningen 

utfördes på en vårdavdelning där patienter i livets slutskede vårdades. Tillväga- 

gångssättet i studien var att frågor ställdes av sjuksköterskor dagligen till patienter 

och anhöriga, som berörde törst, hunger, smärta och välbefinnande. Patienterna som 

ingick i studien var i ett skede i sitt sjukdomsförlopp att de själva kunde kommunicera 

med sjuksköterskorna. Resultatet i studien visade att 32 av 48 patienter upplevde törst 

eller hunger vid något tillfälle under vårdtiden. Endast en patient upplevde törst och 

hunger under hela sin vistelse på vårdavdelningen som varade över 100 dagar. 

Upplevelsen av törst och hunger hos patienterna kom till känna i ett tidigt skede av 

den palliativa tiden. Därefter avtog aptit och törst varför patienterna inte längre hade 

någon upplevelse av törst eller hunger. Symtom som samtliga patienter kände var att 

munnen blev torr och de upplevde det positivt att sjuksköterskorna utförde god 

munvård. Munvården utfördes vid olika tidpunkter beroende på hur ofta patienterna 

ville att det skulle ske. Flertalet patienter valde hellre att suga på en isbit, än att 

dricka. Det var viktigt att ta hänsyn till patienten och dennes önskningar om att ta 

emot näringsdropp eller inte. Några patienter upplevde att de ville äta för att göra de 

anhöriga nöjda, trots att de plågades av illamående (McCann el al, 1994). 

 

 

Konishi, Davis & Aiba (2002) syfte med sin studie var att fastställa sjuksköterskors 

och anhörigas åsikter om värdet av att avlägsna näringsinfusioner till patienter i livets 

slut. I studien ingick 160 sjuksköterskor och fem anhöriga till patienter i livets slut. 

Sjuksköterskorna fick besvara en enkät där huvudfrågan handlade om sjuk- 

sköterskornas uppfattning om det var etiskt riktiga att avlägsna näringsinfusioner från 

patienter i livets slut. Enkäten innehöll även frågor som rörde patientens och 

anhörigas åsikter om näringsinfusioner, varför patienten befann sig i livets slut, om 

det var smärtsamt för patienten att ha näringsinfusion och om näringsinfusionen 
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förlängde patientens liv. De anhöriga blev intervjuade med hjälp av frågor som 

fokuserade på hur de anhöriga upplevde situationen ifall patienten skulle få 

näringsinfusion respektive inte längre skulle få näringsinfusion. I resultatet framkom 

att sjuksköterskorna ansåg att näringsinfusioner endast skulle tillföras till patienter 

som själva begärde det eller till patienter som upplevde att näringsinfusioner lindrade 

lidandet. Dessutom framkom att näringsinfusioner inte skulle ges till patienter enbart 

för att de anhöriga begärde detta. Sjuksköterskorna belyste att tillförda närings- 

infusioner kunde ge patient och anhöriga fel signaler om hopp och tillfrisknande, 

eftersom mat ansågs vara en symbol för livet. Anhöriga som intervjuades ansåg att de 

inte kunde påverka beslutet om patienten skulle få näringsinfusion eller inte. Däremot 

upplevde de anhöriga att patienten skulle kunna känna ett hopp för sitt liv när denne 

fick näringsinfusion. De anhöriga upplevde att patienten inte kände hunger eller törst 

när denne befann sig i livets slutskede (Konishi et al, 2002).     

  

 

Chiu, Hu, Chuang, Cheng, Chen & Wakai (2004) belyser i sin studie patienter i livets 

slutskede och deras önskningar om att få näringsinfusioner eller inte och hur 

patienterna själva kunde påverka beslutet. Studien utfördes på 197 patienter som 

intervjuades angående vilken kunskap och attityd patienten hade till näringsinfusioner 

samt om patienten önskade att få näringsinfusioner och hur patienten trodde att det 

skulle påverka sjukdomen. I resultatet framkom det att patientens egen önskan skulle 

väga tyngst i valet av att äta och dricka. Patienterna önskade att anhöriga och 

sjuksköterskan skulle respektera patienternas självbestämmanderätt och ta hänsyn till 

de egna beslutet. Patienterna önskade även information om vad som hände i kroppen 

när patienterna inte åt eller drack, och ville att de anhöriga skulle få samma 

information. Däremot ville inte patienterna att sjuksköterskan eller anhöriga skulle 

påverka patienternas beslut. Bland de patienter som önskade näringstillförsel var det 

också viktigt att sjuksköterskan informerade om fördelar och nackdelar med 

tillförseln. Patienterna ville att sjuksköterskan skulle ge dem kunskap om närings- 

infusioner. I undersökningen framkom även att patienterna önskade att det fanns en 

bra kommunikation mellan patienter, läkare, sjuksköterska och anhöriga och att det 

skulle vara en öppen kommunikation där det fanns plats för både patient och anhöriga 

att ha funderingar och att ställa frågor ( Chiu et al, 2004). 
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Konklusion 
I de studerande artiklarna framkom det sammanfattningsvis att bemötande till 

anhöriga påverkas genom hur förhållandet är mellan de inblandade. Sjuksköterskan 

bör visa omsorg både om anhörig och patient, med patienten i fokus. Information till 

anhöriga om vad som händer med deras anhörige är en viktig faktor för 

sjuksköterskan att ansvara för, vilket kan leda till att de anhöriga vill delta i 

omvårdnaden. Dialogen mellan sjuksköterskan och anhöriga bör var rak och öppen, 

de anhöriga bör få uppleva meningsfullhet, tillit och förtroende för sjuksköterskan 

(Andershed & Ternestedt, 2000). Det är viktigt att de anhöriga känner att det finns en 

kontinuitet i hela vårdteamet för att kunna uppleva trygghet (Grov, 1999). Patienten 

bör har ett eget rum, en privat sfär där denne i lugn och ro får förbereda sig inför 

döden tillsammans med anhöriga (Degner et al, 1991). Patienten har rätt att själv få 

bestämma om han vill ha näring eller inte. Sjuksköterskan bör visa respekt för 

patientens beslut och inrikta sig på att informera de anhöriga om att deras närstående 

patient inte lider av att inte få näring i sig (Chiu et al, 2004). De flesta patienter 

upplever inte hunger eller törst vid livets slutskede utan symtom som de känner är 

muntorrhet, och då är det viktigt med god munvård. Sjuksköterskan kan informera de 

anhöriga att hjälpa deras närstående med munvården för att uppnå en god omvårdnad 

för patienten, därmed blir de anhöriga delaktiga i omvårdnaden (MCcann et al, 1994) 

 
 

 

DISKUSSION 

      Metod 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur sjuksköterskan kan underlätta för 

de anhöriga i sorgeprocessen, när en patient i livets slutskede valt att inte äta eller 

dricka och vill avsluta sitt liv. Utifrån resultatet anser uppsatsförfattarna att syftet har 

uppnåtts genom att de studier som använts beskrivit sjuksköterskans funktion, 

anhörigs behov till patient i livets slutskede. Uppsatsförfattarna använde sig av 

litteraturstudier, eftersom det inte skulle finnas tillräckligt med tid att genomföra en 

empirisk studie. Enligt Backman (1998) bör inledningen av diskussionen vara en 

reflektion av den egna undersökningen, en värdering av det egna arbetet och hur det 
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fungerade. Ytterliggare ett motiv för att uppsatsförfattarna valde att utföra studien 

som litteraturstudier, var att det fanns gjorda studier inom palliativ vård, anhöriga och 

patientens självbestämmanderätt, och om dennes vilja att eventuellt äta eller dricka. 

Backman (1998) och Polit & Hungler (1999) skriver att litteraturstudier är en lämplig 

metod för att kartlägga områden som är väl utforskade. 

 

När uppsatsförfattarna sökte artiklar utifrån syftet upptäcktes det att det inte fanns 

någon större mängd artiklar skrivna inom ämnesområdet. De artiklar som var skrivna 

av japanska och svenska artikelförfattare på engelska var lättare att förstå, än de 

övriga artiklarna. 

 

 
 
Resultat 
Uppsatsförfattarna anser att Chiu et al (2004) tar upp de delar uppsatsförfattarna 

menar är viktiga i omvårdnaden av en döende patient nämligen patientens själv- 

bestämmanderätt, önskan om att äta eller dricka, information om vad som händer i 

kroppen när en individ inte äter eller dricker och vikten av öppen kommunikation 

mellan patient, sjuksköterska och anhörig.  

 
I sjuksköterskans arbete är det viktigt att förstå en patient som befinner sig i livets 

slutskede och som eventuellt vill förkorta sitt liv med att inte äta. Känslan hos en del 

patienter kan vara att det är outhärdigt att leva och vill därför inte äta och dricka 

(Almås 2002). Författarna till detta arbete anser att det är viktigt att sjuksköterskor 

lyssnar på patientens vilja och tar hänsyn till den, även om anhöriga har svårt att 

acceptera patientens beslut. 

 

Resultatet av artiklarna visar att det är viktigt att de anhöriga får vara delaktiga i 

omvårdnaden av patienten, för att kunna acceptera och förstå det som händer med 

patienten och dennes sjukdom. Sjuksköterskan har en viktig funktion i sitt arbete med 

att informera och stödja både patient och anhöriga i livets slutskede. Författarna 

menar att det då kan bli lättare för anhöriga att ”släppa taget” om patienten och låta 

honom få en fridfull död. Ekeström & Schubert (1997) belyser just delaktigheten för 

anhöriga i omvårdnaden av en döende patient samt hur viktigt det är för de anhöriga 
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att få vara delaktiga för att komma vidare i sin sorgeprocess och att våga ”släppa 

taget” om patienten. Sjuksköterskan bemöter de anhöriga med hjälp av stöd, 

information och eventuellt samtal. Andershed & Ternestedt (2000) belyser att det 

finns två centrala begrepp i kontakten med de anhöriga; information och 

kommunikation. Uppsatsförfattarna menar att information och kommunikation är två 

viktiga hörnstenar i sjuksköterskans omvårdnad både till patient och anhörig. 

Sjuksköterskan bör vara behjälplig i situationer där konflikter uppstår eller anhörig 

och patient upplever att de vill samtala.  

 

För att underlätta för både patient och anhörig i livets slutskede anser författarna att 

det är viktigt att sjuksköterskan lär känna patient och anhörig, eftersom det underlättar 

kontakten emellan dem. Patient och anhörig kan då uppleva att det blir lättare att föra 

en öppen kommunikation med sjuksköterskan. Rittman et al (1997) belyser att det är 

viktigt att lära känna patienten, bevara patientens hopp och underlätta patientens 

kamp i sin sjukdom. 

 

 

McCann et al (1994) beskriver i sin studie att det finns patienter som upplevde både 

törst och hunger i livets slutskede, dock förekom det i det tidiga palliativa skedet. 

Däremot upplevde samtliga patienter att munnen blev torr och att patienterna 

upplevde det positivt att sjuksköterskan utförde munvård. Munvård är ett av de 

viktigaste ansvarsområden en sjuksköterska har och som bör prioriteras som en viktig 

omvårdnadsåtgärd. God munhygien ökar välbefinnandet hos patienterna och genom 

att hjälpa patienterna att hålla munnen fuktig, hel och ren ökar livskvaliteten hos dem 

(Krishnasamy, 1995). Författarna menar att det är viktigt att sjuksköterskan frågar 

patienterna om de vill äta eller dricka, om de upplever törst eller hunger. 

 

Slutkommentar 
Avslutningsvis vill författarna poängtera att omvårdnad i livets slutskede av både 

patient och anhöriga är ett viktigt ansvarsområde för sjuksköterskor och något som 

sjuksköterskor kommer att möta i sitt arbete på sjukhus, i hemsjukvården, på 

äldreboenden och inom hospice. Författarna anser att det valda ämnet var intressant 

och betydelsefullt att fördjupa sina kunskaper i, eftersom detta är ett problem som 
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många sjuksköterskor någon gång stöter på. Vi önskar att fler sjuksköterskor skulle 

fördjupa sina kunskaper i de problem som kan uppstå när en patient inte vill äta eller 

dricka. Förslag till vidare forskning kan vara det att studier kring anhörigas 

sorgeprocess och hur sjuksköterskor kan hjälpa anhöriga efter en närstående har 

avlidit. 
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