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Abstract 

Family members need a great deal of support during palliative care. It is vital for the family 

that nursing contacts are accessible all day and night. The nurse can support the family 

members by sharing a professional knowledge and adapt the information to the recipient, by 

being present and also encourage them by not only focus on death. The support should be 

adapted to each individual and also have the possibility to be adjusted in each case. The aim 

of the study was to illustrate family members experiences of support in a late stage of 

palliative care. A literature review was used to analyze articles related to the purpose of this 

study. The results showed that availability, information and emotional support are important 

elements in family members experiences of support in palliative care. It was important that 

the nurse took the initiative to give information about palliative care. An adequate information 

made family members experience participation and contingency to manage the situation. 

Family members also expressed the importance of confirmation in their situation by the nurse. 

Findings indicate that family members need a well paving information in the early stages in 

palliative care. This is a prerequisit for family members to feel a satisfactory participation and 

confidence in their experience of an adequate support regardless cultural differences. 
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Innehållsförteckning 

Inledning .................................................................................................................................................. 1 

Bakgrund ................................................................................................................................................. 1 

Palliativ vård ....................................................................................................................................... 1 

Närstående ........................................................................................................................................... 2 

Sjuksköterskans roll i den palliativa vården........................................................................................ 2 

Sjuksköterskans stödjande funktion .................................................................................................... 2 

Problemformulering ................................................................................................................................ 3 

Syfte ........................................................................................................................................................ 3 

Metod ...................................................................................................................................................... 3 

Datainsamling ..................................................................................................................................... 3 

Urvalskriterier ..................................................................................................................................... 4 

Analys ................................................................................................................................................. 5 

Resultat .................................................................................................................................................... 5 

Stöd genom tillgänglighet ................................................................................................................... 5 

Stöd genom information ...................................................................................................................... 6 

Upplevelsen av att bli informerad kring slutskedet ......................................................................... 6 

Att bli informerad kring patientens tillstånd och omvårdnad .......................................................... 6 

Emotionellt stöd .................................................................................................................................. 7 

Diskussion ............................................................................................................................................... 7 

Metoddiskussion ................................................................................................................................. 7 

Resultatdiskussion ............................................................................................................................... 8 

Konklusion ............................................................................................................................................ 11 

Referenser .............................................................................................................................................. 12 

Bilagor



 

1 

 

Inledning 
Närstående till patienter som vårdas i livets slutskede behöver mycket stöd. Det är viktigt för 

att de ska orka vara delaktiga i vården och för att den totala upplevelsen ska bli positiv. 

Sjuksköterskan ska i sin profession ha en stödjande funktion i omvårdnaden och det innebär 

bland annat att hon ska hjälpa närstående att hantera den situation de befinner sig i. När livet 

går mot sitt slutskede är närstående sällan förberedda inför vad som kommer att ske till dess 

att döden inträder. För att kunna utveckla och vara uppmärksam på sin stödjande funktion 

som sjuksköterska är det viktigt att ta del av närståendes upplevelser inom den palliativa 

vården. Denna studie avser att öka förståelsen för närståendes upplevelser av stöd inom både 

sjukhusvård och hemsjukvård. 

Bakgrund 

Palliativ vård 
Palliativ vård innebär enligt Socialstyrelsens termbank (2011)  att arbeta utifrån en helhetssyn 

där stöd till individen ges för att uppnå högsta möjliga välbefinnande ända till livets slut, 

oavsett diagnos och ålder. När patienten inte längre svarar på den kurativa vården menar 

Glimelius (2005) att den övergår till att bli palliativ, vilket innebär en aktiv helhetsvård.  

World Health Organization [WHO] (2002) har formulerat internationella riktlinjer för 

palliativ vård där bland annat lindring av symtom ska erbjudas. Döendet ska ses som en 

normal process och stöd till närstående ska erbjudas både under och efter vårdtiden. Den 

svenska palliativa vården baseras på fyra hörnstenar, vilka beskrivs av Beck – Friis (2010): 

 Med hjälp av kunskap kan svåra symtom lindras. Det görs genom att bland annat 

lindra smärta, illamående och oro. 

 Möjliggörandet av ett gott teamarbete för att tillgodose bästa omvårdnad. 

 Relationen mellan närstående, personal och patient underlättas genom en god 

kommunikation, även mellan olika vårdinrättningar. Det ger bra förutsättningar för en 

fungerande vårdkedja.  

 Vikten av stöd, information och delaktighet för närstående. Den palliativa vården 

bygger mycket på närståendes engagemang i omvårdnaden och den bör utformas i 

samråd med dem. En förutsättning för det är att de får god information och även ett 

erkännande av att deras närvaro är betydelsefull.   

Den palliativa vården beskrivs i Statens offentliga utredning [SOU] (SOU 2001:6) som en 

process som innehåller en tidig och en sen fas. Den tidiga fasen brukar vara lång och den sena 

kan vara kort såsom några dagar, veckor eller månader. Övergången från den tidiga till den 

sena fasen innebär enligt Socialstyrelsens termbank (2012) att vården övergår från att vara 

livsförlängande till lindrande. Det föregås av en helhetsbedömning utifrån patientens tillstånd 

tillsammans med ett brytpunktssamtal mellan ansvarig läkare och patient. I 

brytpunktssamtalet kan närstående tillsammans med personal från vårdteamet delta om 

patienten så önskar. SOU (2001:6) beskriver att symtomen som de döende patienterna drabbas 

av i den sena fasen är likartade såsom smärta, oro och ångest. Uppmärksamhet och en 

kärleksfull omvårdnad ska ges de patienter som befinner sig i den sena palliativa fasen, målet 

är att de ska känna sig bekräftade och hjälpta.  
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Närstående 
Närstående är personer som den enskilda människan anser sig ha en nära relation till 

(Socialstyrelsens termbank, 2011). I vården av den döende patienten deltar närstående ofta 

enligt Fridegren (2010), men de har sällan erfarenhet av något liknande. Andershed (2004) 

menar att i dagens samhälle är döendet något som existerar i periferin och den tas lättsamt på, 

mycket på grund av bilden som förmedlas via media. Situationen för närstående kan bli svår 

att hantera när någon som står dem nära vårdas palliativt och känslor av rädsla och osäkerhet 

kan uppstå. Ofta handlar det inte bara om svårigheter att möta den palliativa patienten, utan 

även om närståendes förmåga att hantera de egna existentiella värderingarna och den 

förändrade livssituationen. Såväl Sandman (2003) som Ottosson (2005) påpekar att livets 

slutskede är en problemfylld tid och det behövs tid för närstående att hantera uppgörelser, 

avsked och tillbakablickar.  

Sjuksköterskans roll i den palliativa vården 
En av sjuksköterskans uppgifter är att initiera och stödja lämpliga åtgärder för att tillgodose 

den enskilda individens vårdbehov, samt verka för ett gott samarbete med sina medarbetare. 

Dessutom ansvarar sjuksköterskan för att varje individ får den information som behövs för att 

kunna ge samtycke till vård (International Council of Nurses [ICN], 2005). I Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763), 2§, står det beskrivet att vården ska ske på lika villkor 

för alla människor och respekt för autonomi, integritet och värdighet ska visas. Om 

information inte kan tas emot av patienten själv ska den lämnas till närstående om inte hinder 

föreligger. Arbetet ska ske utifrån en humanistisk helhetssyn enligt Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005). Dialog och 

undervisning kan användas till att främja stöd och ge vägledning till närstående för att 

optimera deras delaktighet i vården och att förebygga ohälsa. Sjuksköterskan ska tillvarata 

närståendes kunskaper och erfarenhet och föra deras talan vid behov och önskemål. 

Sjuksköterskan ska vara lyhörd och visa respekt för den unika individen i ett vårdande 

sammanhang. För att omsorgen ska bli bra krävs en djup självkänsla och en moralisk 

förpliktelse att skydda individens värdighet. Omsorgen ska ta form av konkreta handlingar 

som att finnas tillhands och ge stöd. Sjuksköterskan måste vara ärlig och uppriktig för att 

relationen inte ska påverkas negativt (Watson, 2012).  

Omvårdnaden kan se olika ut i den palliativa vården och den kan ges i olika omfattning enligt 

Friedrichsen (2005). Sjuksköterskan kommer närstående nära och Ahlner – Elmqvist (2001) 

menar att det är viktigt att ha kunskap, inlevelseförmåga, kreativitet och insikt i hur det är att 

vara närstående till en svårt sjuk patient. Förmågan och erfarenheten i att observera behov och 

symtom är en viktig kunskap i vården, detta för att kunna ge en god omvårdnad och sätta in 

åtgärder och behandling i rätt tid. Uppgiften för sjuksköterskan är att skapa möjlighet för den 

enskilda individen att uppleva livskvalitet i den palliativa vården, samt att närstående får vara 

delaktiga i omvårdnaden och att de får det stöd och den hjälp de behöver. 

Sjuksköterskans stödjande funktion 
Ordet funktion innebär enligt Svenska Akademiens Ordlista (2006) en fungerande 

verksamhet, uppgift eller ett åliggande och ordet stödjande definieras som att stödja sig på 

något. Ett av målen med omvårdnaden beskriver Watson (2012) som att sjuksköterskan ska 

verka stödjande för individer för att de ska kunna känna harmoni med sin ande, kropp och 

själ. För att uppnå det ska sjuksköterskan hjälpa den enskilda individen. Det görs genom att 

förmedla kunskap som klargör situationen och hjälper till att finna mening i lidandet och 

varandet.  
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Som en del i stödet bör det finnas vårdkontakter tillgängliga dygnet runt och SOU (2001:6) 

betonar även vikten av stödsystem inom den palliativa vården. Anledningen till detta är att 
närstående ska orka och våga vårda patienten i hemmet. Friedrichsen (2005) menar att stödet i 

den palliativa vården kan ges genom att underlätta, uppmuntra och att vara närvarande. 

Sjuksköterskan kan underlätta för närstående i sin användning av kunskap och erfarenhet 

genom att anpassa och förmedla nödvändig information. Enligt Ekwall (2010) kan kunskapen 

bland annat bestå av information om vad närstående har rätt till i form av ekonomisk 

ersättning, avlösning, vilka hjälpmedel som finns och bostadsanpassning. Närstående visas 

uppmuntran när fokus inte enbart ligger på döendet menar Friedrichsen (2005). När stöd ges 

genom att närvara måste inte alltid något sägas. För sjuksköterskan handlar det om att vara 

närvarande fysiskt.  

Närstående behöver få stöd för att orka vårda så länge som de önskar och Ekwall (2010) 

beskriver att det ska vara individuellt anpassat och ha möjlighet att varieras. Enligt 

Silfverberg (2003) finns det i förväg inga svar på hur stödet till närstående ska ges. 

Sjuksköterskan har till uppgift att stödja närstående vid livets slutskede, etiskt tänkande och 

handlande avgör hur stödet kan se ut.  

Problemformulering 
En förutsättning för att närstående ska ha kraft och energi kvar i den sena palliativa fasen är 

att de upplever att de får stöd av sjuksköterskan. Att sjuksköterskan ska verka stödjande är 

något som är frekvent återkommande inom såväl litteratur, riktlinjer som lagstiftning. Det är 

svårt att finna en samstämmig beskrivning av stöd. Det beskrivs att stöd kan ges i form av 

information, uppmuntran och närvaro till närstående som sällan har tidigare erfarenhet av att 

vara delaktiga i den sena palliativa fasen. För att sjuksköterskan på bästa sätt ska använda sig 

av sin kunskap kring stöd i omvårdnaden är det viktigt att nå djupare kunskap i närståendes 

upplevelser av stöd i den sena palliativa fasen.  

Syfte 
Denna studie syftar till att belysa närståendes upplevelser av stöd i den sena palliativa fasen. 

Metod 
En litteraturstudie beskriven av Friberg (2006) har gjorts. Artiklarna som inkluderats i denna 

studie har en kvalitativ ansats för att på bästa sätt uppfylla syftet att belysa närståendes 

upplevelser.  

Datainsamling 
Datainsamlingen gjordes med sökningar i databaserna Cinahl och PubMed, under november 

2011. Först genomfördes en inledande litteratursökning som Östlundh (2006) menar skapar en 

översikt och förståelse av det område som ska studeras. Denna typ av sökning är 

experimentell och ger en överblick på vilken sökteknik som passar bäst för det valda syftet. 

För att finna inspiration, idéer och för att komma vidare var en osystematisk sökning till god 

hjälp. Östlundh (2006) menar att den går ut på att leta planlöst i databaser och i bibliotek 

genom att gå igenom böcker, tidsskrifter, tidningsartiklar och annat material. Den 

osystematiska sökningen visade att flera i förväg valda sökord inte resulterade i artiklar som 

var till användning för att besvara syftet. De sökord som resulterade i artiklarna till denna 
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studie, efter den osystematiska sökningen, var bland annat: experience, family, end of life care 

och nurs*.  

I den systematiska litteratursökningen ska sökningarna och processen noggrant dokumenteras. 

Som Östlundh (2006) beskriver görs den systematiska litteratursökningen genom att börja 

söka brett med de sökord som valts ut i den osystematiska sökningen. För att eliminera de 

artiklar som inte uppfyllde syftet avgränsades sökningarna successivt. Det gjordes genom att 

de i förväg bestämda begränsningarna användes. Det skulle även finnas tillgängliga abstrakt 

och artiklarna skulle vara kvalitativa samt Peer Reviewed, vilket enligt Östlundh (2006)  

innebär att databasen enbart söker ur de tidsskrifter som är vetenskapliga. Trunkering har 

använts i databasen Cinahl, vilket är beskrivet som ett hjälpmedel i sökningarna av Östlundh 

(2006). Det möjliggör att få träffar på dokument som kan innehålla ett ords alla 

böjningsformer.  

När den systematiska litteratursökningen genomfördes i Cinahl, som beskriven av Östlundh 

(2006), antecknades sökorden såväl var för sig som i olika kombinationer. Dokumentationen 

innehöll även antalet träffar på de olika sökningarna och hur många abstrakt som lästes med 

hjälp av de bibliografiska posterna, vilket Östlundh (2006) beskriver är artikelrubrikerna. Med 

hjälp av att studera de bibliografiska poster som var relaterade till syftet valdes vilka abstrakt 

som skulle läsas. När alla utvalda abstrakt hade lästs valdes 19 artiklar som svarade mot syftet 

och lästes i sin helhet. 15 av artiklarna exkluderades på grund av att de inte svarade mot 

syftet. Fyra av artiklarna inkluderades i studien för vidare granskning. Det låga antalet artiklar 

resulterade i att årtalet fick sänkas från 2005 till 2001. Detta för att kunna få fler artiklar i 

sökningarna. En sänkning av årtalet resulterade i ytterligare två artiklar som uppfyllde syftet 

och inkluderades i studien.  

För att finna mer litteratur har en sekundärsökning genomförts, vilket genererade två artiklar. 

Det gjordes genom att studera de utvalda artiklarnas referenslistor utan systematik, som 

beskrivet av (Östlundh, 2006). När sökningar i databasen Cinahl inte resulterade i fler artiklar 

som uppfyllde syftet, gjordes en ny systematisk sökning i databasen PubMed, vilket 

resulterade i ytterligare två artiklar. När sökningarna inte resulterade i fler artiklar 

sammanställdes de totalt tio artiklarnas sökvägar i en tabell med sökord och träffar (bilaga I) 

samt en överskådlig sammanställning presenterad (bilaga II). 

Urvalskriterier 
Begränsningarna inför sökningen var att artiklarna skulle vara kvalitativa, Peer Review samt 

från år 2001 och framåt. Artiklarna skulle vara fritt tillgängliga på Högskolan Västs bibliotek 

och de skulle vara skrivna på svenska, engelska eller norska. Det togs ingen hänsyn till varken 

land eller kultur. Som närstående inkluderades en eller flera personer som stod patienten nära, 

oavsett om det var barn, föräldrar, vänner eller kusiner. Patienten skulle vara vuxen, 18 år 

eller äldre, vårdas inom antingen sjukhusvård eller hemsjukvård och befinna sig i den sena 

palliativa fasen. Innehållet i de valda artiklarnas resultat skulle vara relevant för syftet och de 

skulle ha tillgängliga abstrakt för att lättare få en överblick om vad artiklarna handlade om. 

De uppsatta exklusionskriterierna för litteratursökningen var att det inte skulle vara varken 

ovetenskapliga eller kvantitativa artiklar. De fick inte vara äldre än 2001 och patienten skulle 

inte vara yngre än 18 år och befinna sig i ett annat stadium än i den sena palliativa fasen. 

Innehållet i artiklarnas resultat fick inte avvika från syftet. 
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Analys 
Analysen genomfördes som beskriven av Friberg (2006). I ett inledande skede skrevs samtliga 

artiklar ut i två exemplar och lästes av författarna till denna studie på var sitt håll, för att få en 

övergripande bild av vad de handlade om. När artiklarna hade lästs igenom ett flertal gånger 

analyserades resultatet i dem genom att finna närståendes upplevelser av stöd i ett sent 

palliativt skede. I fynden urskiljdes likheter och skillnader i upplevelserna och dessa fynd 

kodades med olika färger. Det som upplevdes som positivt stöd fick en grön markering, ett 

förväntat stöd fick en gul markering och det stöd som upplevdes negativt blev markerat med 

rött. Därefter sammanstrålade författarna och jämförde vad som markerats som närståendes 

upplevelser av stöd i den sena palliativa fasen.  

Därefter sorterades fynden in i tre delar utefter deras innehåll med positivt-, önskat- eller 

bristande stöd. Varje del analyserades gemensamt för att finna ett enda gemensamt ord eller 

tema, som beskrivet av Friberg (2006). Under tematiseringen bildades det fyra underteman 

som sammanfattade innehållet i fynden och resulterade i att tre huvudteman utkristalliserades. 

Resultat 
Utifrån syftet, att belysa närståendes upplevelser av stöd i ett sent palliativt skede, har 

resultatet mynnat ut i tre övergripande teman. Det första temat omfattar stöd genom 

tillgänglighet, därefter följer stöd genom information och emotionellt stöd. 

Stöd genom tillgänglighet 
Vid stöd som tillgodosåg tillgängligheten upplevde närstående känslor av trygghet och tillit i 

relationen med sjuksköterskan. I en studie presenterad av Grande, Farquhar, Barclay och 

Todd (2004) upplevde närstående tillgängligheten som sjuksköterskan erbjöd i den sena 

palliativa fasen som en del i stödet. Tillgängligheten beskrevs av närstående som att 

sjuksköterskan tydligt visade sin vilja att bli kontaktad av dem. Det beskrevs som att 

sjuksköterskan lämnade ut sitt privata telefonnummer och gjorde besök som varade utanför 

ramen av arbetstiden.  

Borstrand och Berg (2009) beskrev att närstående upplevde otrygghet när sjuksköterskorna 

kom senare än den överenskomna tiden. Väntan på smärtlindring till patienten kunde bli lång 

och det uppstod framförallt när det var skiftbyte för sjuksköterskorna. Närstående upplevde 

trygghet när de alltid hade möjlighet att nå en sjuksköterska. Om sjuksköterskorna i 

Goodridge, Bond, Cameron och McKean (2005) försäkrade att de skulle titta till patienten 

med jämna mellanrum upplevde närstående det som betryggande.  

Närstående i Borstrand och Berg (2009) upplevde att stödet från sjuksköterskorna i 

hemsjukvården var större än förväntat och de var mycket nöjda med det stöd som hade 

erbjudits. Att det fanns gott om tid vid första mötet upplevdes som värdefullt för närstående. 

Det fanns då utrymme för samtal med sjuksköterskan. Sjuksköterskans goda bemötande, 

omtanke, trygghet och inbjudan till delaktighet skapade en känsla av tillit. Närstående 

förväntade sig inte att vården kunde varit bättre om den skett på sjukhus.  

Närstående upplevde stöd genom den goda relationen till sjuksköterskan, vilket beskrevs av 

närstående i studier av såväl Limerick (2007) samt Brobäck och Berterö (2003). När 

sjuksköterskan såg till både närstående och patientens bästa lades grunden för en god och 

tillitsfull relation, oavsett inom vilken vårdinrättning de befann sig. Närstående i Stajduhar 

och Davies (2005) uppskattade sjuksköterskans professionella stöd i relationerna närstående 
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emellan. Närstående upplevde stöd när sjuksköterskan hjälpte en närstående att samla mod 

inför ett samtal med sin mor. Både den närstående och modern fick hjälp med att lägga fram 

sina orosmoment, begränsningar och önskemål inför varandra. Stödet från sjuksköterskan 

hjälpte dem att påbörja en diskussion kring att modern önskade få vård i hemmet den sista 

tiden i livet. 

Stöd genom information 
En av delarna i stödet är information till närstående, vilket är det andra temat. Det 

sammanfattar upplevelsen av att bli informerad inför slutskedet och kring patientens tillstånd. 

Upplevelsen av att bli informerad kring slutskedet 

I Goodridge et al. (2005) beskrev närstående att de uppskattade informationen om döendet 

som förmedlades av sjuksköterskan, då de aldrig tidigare varit med vid någons bortgång och 

inte visste vad de kunde förvänta sig. Närstående i Hudson, Aranda och McMurray (2002) 

önskade att informationen inte bara skulle varit verbalt förmedlad, den kunde även varit 

inspelad. Närstående i Goodridge et al. (2005) förlitade sig på att sjuksköterskorna skulle ge 

informationen utan att de själva skulle behöva ta initiativet. Närstående önskade att 

informationen skulle ha förmedlats i ett tidigare skede än i den sena palliativa fasen. Det var 

mycket att ta in på en och samma gång och närstående upplevde svårigheter att hantera 

informationen, speciellt om sjuksköterskan inte var lyhörd inför dem. Även närstående i 

Borstrand och Berg (2009) önskade information i ett tidigare skede och menade att 

sjuksköterskan är den som ska läsa av behovet och ta initiativ till att informera kring livets 

slutskede. De uttryckte en önskan om att sjuksköterskan skulle göra en uppföljning på och 

upprepa informationen. Att informationen skulle ha förmedlats i ett tidigare skede framkom 

även i Bray och Goodyear – Smith (2007). Närstående upplevde att sjuksköterskan gav dem 

information och vägledning. Det var framför allt i början av den sena palliativa fasen som 

närstående uppskattade att sjuksköterskan lyssnade och var närvarande med ett erbjudande om 

fortsatt stöd.  

Ett krav från närstående i Wong och Chan (2007) var att sjuksköterskorna informerade dem i 

tid för att hinna till sin nära och kära för att kunna sitta vid dennes sida vid bortgång. 

Närstående i studien beskrev att det är viktigt inom den kinesiska kulturen att närvara vid 

dödstillfället. Om inte detta uppfylldes upplevde de känslor som missnöje, skam och 

upprördhet. 

Att bli informerad kring patientens tillstånd och omvårdnad 

Information om praktisk omvårdnad ansåg närstående i Brobäck och Berterö (2003) enbart 

förmedlades om de själva var närvarande när sjuksköterskan utförde omvårdnadshandlingar. 

Närstående uttryckte att information som lämnades av sjuksköterskan i den dagliga 

omvårdnaden upplevdes som vag (Wong & Chan, 2007). Närstående önskade att de fått en 

fortlöpande och omfattande information kring patientens tillstånd, vilket skulle ha minskat 

deras oro (Wong & Chan, 2007; Lind, Lorem, Nortvedt & Hevrøy, 2011). Närstående i 

Hudson et al. (2002) upplevde en total avsaknad av information från sjuksköterskan angående 

omvårdnaden. Närstående upplevde att de fick testa sig fram i omvårdnaden och själva söka 

information.  

När sjuksköterskan delade med sig av sin kunskap och gjorde närstående delaktiga i vården 

uppgav närstående i Goodridge et al. (2005) att de kände sig uppskattade. Det ansågs viktigt 

att sjuksköterskan kände in närståendes förmåga att hantera informationen som förmedlades. I 

Stajduhar och Davies (2005) uppskattade närstående den hjälp och de råd som sjuksköterskan 
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tillhandahöll speciellt när hon skickade med material såsom urinflaskor och 

omläggningsmaterial, vilket kunde vara till nytta när det blev dags för vård i hemmet. 

Närstående i Borstrand och Berg (2009) var nöjda med att de hade fått både skriftlig och 

muntlig information. Genom sjuksköterskans information ökade närståendes förståelse om 

den palliativt vårdade patientens tillstånd och behov i omvårdnaden. 

Emotionellt stöd 
Det tredje temat är emotionellt stöd. Närståendes upplevelser av emotionellt stöd omfattar 

utanförskap, delaktighet och att bli sedd. Närstående upplevde i Brobäck och Berterö (2003) 

samt Limerick (2007) ett utanförskap när sjuksköterskorna använde fackspråk och verkade 

stressade. Närstående i Broböck och Berterö (2003) uttryckte att de kände osäkerhet på grund 

av bristande kunskap i omvårdnaden av en svårt sjuk patient då de vårdades i hemmet. 

Närstående upplevde att sjuksköterskan riktade hela stödet till patienten och inte något till 

närstående. De kände att kraven var höga och det skapade en osäkerhet och rädsla att genom 

sin okunskap eventuellt kunna skada patienten. Närstående som vårdade patienten i hemmet 

upplevde att de inte vågade uttrycka sina egna behov för sjuksköterskan. Trots att närstående 

blev tillfrågade om hur de mådde svarade de inte ärligt på frågan. Närstående oroade sig för 

att det skulle ta uppmärksamheten från patienten och kände att det inte var godtagbart att göra 

så.  

I såväl Hudson et al. (2002) som Borstrand och Berg (2009) var stödet från sjuksköterskorna 

värdefullt för närstående. Stödet minskade närståendes börda genom enskilda samtal med 

sjuksköterskan där det gavs möjligheter att ställa frågor och uttrycka sina farhågor. Genom 

dessa samtal förstärktes närståendes upplevelse av delaktighet och bördan minskade. Ett 

behov av att bli sedd och hjälpt under den tid då närstående vårdade patienten i hemmet 

uttrycktes i Wong och Chan (2007). Om sjuksköterskan tillgodosåg dessa behov kunde hela 

situationen hanteras på ett bättre sätt. Genom att sjuksköterskan frågade om det fanns något 

som kunde göras för närstående upplevde de i Limerick (2007) att de blev sedda. Närstående 

uttryckte i Goodridge et al. (2005) vikten av det emotionella stödet och beskrev det som att 

sjuksköterskorna kom och lade armen runt axeln och frågade hur de mådde, det var en gest 

som uppskattades mycket. Att sjuksköterskan samtalade med närstående om hur de kände sig 

upplevdes som ett stöd för dem (Grande et al. 2004). Enligt Hudson et al. (2002) var 

sjuksköterskan en viktig del i stödet för närstående. En närstående uttryckte sjuksköterskans 

stöd på följande sätt: ”I couldn´t have survived without support, and that very support gave 

me confidence” (Hudson et al., 2002, s. 265) 

Diskussion 
Utifrån syftet att belysa närståendes upplevelser av stöd i den sena palliativa fasen följer en 

diskussion om den metod som använts och som lett fram till resultatet. Den följs vidare av en 

resultatdiskussion och avslutas med en konklusion. 

Metoddiskussion 
Författarna valde att göra en litteraturstudie som berör närståendes upplevelser av stöd i den 

sena palliativa fasen. Validiteten anses vara god då syftet är besvarat och det finns en röd tråd 

genom arbetet. Den litteratur och de riktlinjer som används i denna studie visar på att 

begreppet stöd inte är klart och tydligt definierat. En begreppsanalys skulle därför kunna 

utföras för att klargöra begreppet stöd. Den litteratur som ligger till grund för studien anser 

författarna vara relevant då den svarar på syfte och urval. En stor mängd litteratur lästes 

igenom för att nå en bred kunskap och förståelse i ämnet. Endast PubMed och Cinahl har 
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använts i sökningarna, vilket innebär att det inte kan uteslutas att andra aspekter skulle kunna 

lyfts fram med litteratur som finns i andra databaser. 

När sökningarna genomfördes var det svårt att finna relevanta artiklar som svarade på syftet 

och därför valdes att inte ta hänsyn till vilket land som studierna genomförts i. Skillnaden i 

upplevelserna av stöd skiljer sig inte nämnvärt olika länder emellan. Andra sökord än de som 

använts kan inte uteslutas ha resulterat i fler träffar då sökningarna gjordes. De artiklar som 

användes var uteslutande kvalitativa. När sökning av annan relevant forskning till 

resultatdiskussionen skett, visade sig att resultatet kunnat bli mer omfattande om kvantitativa 

artiklar hade inkluderats. Eftersom materialet som först hittades var alltför begränsat för att få 

ett relevant resultat sänktes årtalet från 2005 till 2001. Ett alltför begränsat material kan visa 

på att sökorden och avgränsningarna som användes inte ringade in rätt område, men det kan 

även peka på lite forskning inom området.  

Vid urvalet lästes först artiklarnas titlar för att se vilka artiklar som kunde tänkas besvara 

syftet. Därefter lästes de utvalda artiklarnas abstrakt för att kunna finna de artiklar som 

svarade mot syftet. Vid dessa urval kan det inte uteslutas att artiklar som haft betydelse för 

syftet valdes bort. Författarna anser att kvalitén på artiklarna är god då samtliga tio artiklar 

som inkluderats i studien är granskade av en etisk kommitté samt Peer Reviewed, vilket enligt 

Östlundh (2006) innebär att artiklarna har sökts ur vetenskapliga tidskrifter.  

Den följande analysen skedde på skilda håll för att inte påverka varandra och för att få en 

högre trovärdighet i resultatet. Samtliga artiklar lästes ett flertal gånger och enligt Friberg 

(2006) ökar väl bearbetade artiklar förståelsen för artiklarnas innebörd. Då båda författarna på 

var sitt håll markerade nästintill identiskt i alla tio artiklar vad som ansågs svara mot syftet, 

anser vi att trovärdigheten i analysförfarandet ökat. När samtliga fynd i artiklarna hade 

identifierats och diskuterats av författarna utfördes tematiseringen. Det var tydligt redan från 

början att fynden mynnade ut i tre teman, men att finna övergripande rubriker som 

sammanfattade innehållet i samtliga underteman var svårare. Det var endast stöd genom 

information som var en självklar rubrik redan från början. Efter att ha diskuterat och bearbetat 

de två andra undergrupperna i text var även deras huvudteman tydliga, vilket blev stöd genom 

tillgänglighet och emotionellt stöd. Det etiska övervägande som gjordes var att inte översätta 

den engelska texten i fynden innan resultatet skrevs i text. Anledningen till detta var att inte 

förvanska innebörden i fynden, trots detta kan det inte uteslutas att feltolkningar har skett. 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att information, delaktighet och tillgänglighet är viktiga faktorer i närståendes 

upplevelser av stöd, vilket styrks av McNamara och Rosenwax (2010) kvantitativa studie. Där 

beskriver närstående att största missnöjet gäller bristande information, vilket försämrade deras 

upplevelser av delaktighet i vården. 

Närstående uppskattar när sjuksköterskan delar med sig av sin kunskap kring vårdandet. 

Upplevelsen av delaktighet ökar när informationen om patientens tillstånd och den praktiska 

omvårdnaden förmedlas i ett tidigare skede. Att sjuksköterskan ska stödja och skapa möjlighet 

för närstående att vara delaktiga i omvårdnaden påpekas av Ahlner – Elmqvist (2001), Beck – 

Friis (2010) och Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), 3 kap. När sjuksköterskan inbjuder 

närstående att medverka i den dagliga omvårdnaden kan sjuksköterskans kunskap förmedlas. 

Närstående får då möjlighet att ventilera sin oro inför olika moment på ett mer naturligt sätt. 

Resultatet stämmer väl överens med McNamara och Rosenwax (2010) studie där närstående 



 

9 

 

önskar information kring hur de kan bidra i omvårdnaden och vad de kan förvänta sig ska 

hända med patienten.  

Det framkommer att närstående förväntar och förlitar sig på att sjuksköterskorna ska se deras 

behov och ta initiativ till att informera om livets slutskede. Närstående har önskemål om att 

informationen bör lämnas innan patienten befinner sig i den sena palliativa fasen. För 

sjuksköterskan ute i verksamheten handlar det inte bara om att ge information i en viss fas, 

utan även att vara lyhörd för närståendes möjligheter att hantera informationen. Alla individer 

och situationer är olika och det är inte alla som kan hantera informationen innan den sena 

palliativa fasen. Sjuksköterskan bör erbjuda närstående kontakt med en kurator för att få hjälp 

med att hantera situationen och sina upplevelser. Risken med att ge information i den tidiga 

fasen är att närstående kan förvänta sig att slutet för patienten är närmre än det faktiskt är, 

vilket kan göra väntan lång. Det positiva med att ge information i den tidiga fasen är att 

närstående förbereds inför vad som kan ske, vilket kan underlätta och öka deras delaktighet. 

Friedrichsen (2005) menar att sjuksköterskan i den palliativa vården ska anpassa 

informationen som förmedlas. Även Beck – Friis (2010), HSL (SFS 1982:763) och 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) 

beskriver att sjuksköterskan ska informera och hjälpa närstående att hantera situationen. 

Sjuksköterskan ska förmedla en information som klargör situationen och vara lyhörd inför 

och anpassa informationen till mottagaren enligt Watson (2012). 

Resultatet visar att närstående inom den kinesiska kulturen kräver att bli informerade för att 

hinna till patienten och vara vid dennes sida vid dödstillfället. Det kravet framkommer inte 

bland närstående inom den västerländska kulturen. Det innebär inte att det är mindre viktigt 

för dem att få närvara vid dödstillfället. Andershed (2004) beskriver de känslor av rädsla och 

osäkerhet som människor i dagens samhälle upplever på grund av medias bild av döden och 

döendet. Det skulle kunna bero på den västerländska människans flykt från tankar om att livet 

har ett slut. För att på ett bra sätt ge stöd till närstående från andra kulturer är det viktigt att 

sjuksköterskan inte bara informerar om vården och dess förutsättningar, utan även är lyhörd 

och visar respekt för de skillnader i kultur som finns att ta hänsyn till. Sjuksköterskan ska i 

alla möten med närstående, oavsett kultur, förhöra sig om särskilda önskemål i ett tidigt 

skede. Enligt HSL (SFS 1982:763), Beck – Friis (2010) och Watson (2012) ska vården ske på 

lika villkor och sjuksköterskan ska vara lyhörd och visa respekt för den enskilda människan. 

Ekwall (2010) menar dessutom att sjuksköterskan ska anpassa stödet individuellt och det ska 

ha möjlighet att varieras. 

Närstående upplever ett missnöje med stödet i den sena palliativa fasen när sjuksköterskorna 

har ont om tid och är stressade. Som vården ser ut idag är det en hög arbetsbelastning med 

liten personalstyrka. Att tidsbrist uppstår inom hemsjukvården kan bero på att sjuksköterskan 

måste räkna in tiden det tar att förflytta sig i geografiskt stora områden. På sjukhus har 

sjuksköterskan närstående, patienter och kollegor nära till hands, men vårdar ofta många svårt 

sjuka patienter samtidigt. Sjuksköterskan kan därför ha lite tid att avsätta till närstående. På 

sjukhus syns tidsbristen tydligare än i hemsjukvården eftersom både kollegor och närstående 

på avdelningen ser när sjuksköterskan stressar. Att som sjuksköterska inte kunna ge en 

tillfredsställande omvårdnad till närstående och patient kan resultera i känslor av 

otillräcklighet och stress vilket kan leda till utbrändhet. Vahey, Aiken, Sloane, Clarke och 

Vargas (2004) beskriver organisationens stöd till sjuksköterskorna på sjukhusavdelningen. 

Stödet kan bestå av en ökad personalstyrka som förhindrar att sjuksköterskorna drabbas av 

utmattning och utbrändhet. Om närstående inte ges stöd av sjuksköterskan på grund av en låg 

personaltäthet, är risken att närstående drabbas av psykisk ohälsa. Enligt 
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Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), 1 kap., definieras psykisk skada som uppkommer till 

följd av vården som en vårdskada. Watson (2012) menar att sjuksköterskan är den som ska 

hjälpa individen att känna hälsa och harmoni i vården.  

Resultatet visar att närstående upplever en otrygghet när sjuksköterskan inte håller en 

överenskommelse. Otryggheten kan förebyggas om sjuksköterskan använder en tydligare 

kommunikation i ett tidigare skede. Med en tydligare kommunikation förbereder 

sjuksköterskan närstående inför vad de kan förvänta sig av sjuksköterskan och omvårdnaden. 

Närstående bör dessutom förberedas på hur mycket tid sjuksköterskan har möjlighet att 

avsätta vid varje möte. För att inte mista närståendes tillit är det viktigt att sjuksköterskan 

fullföljer sina åtaganden, bland annat genom att meddela en försenad ankomst. En bruten 

överenskommelse kan bero på dålig kommunikation och att sjuksköterskan har dålig insikt i 

hur det är att vara närstående till en patient i ett sent palliativt skede. Ahlner – Elmqvist 

(2001) och Beck – Friis (2010) påpekar att kommunikation och insikt är viktigt för 

sjuksköterskan i omvårdnaden. Watson (2012) beskriver att en relation måste bygga på 

ärlighet och uppriktighet för att den inte ska påverkas negativt. För att förebygga det menar 

Royak – Schaler et al. (2006) att sjuksköterskan redan i förväg kan föra en dialog med 

närstående och informera dem i ett tidigt skede.  

Närstående uppskattar när sjuksköterskan är lätt tillgänglig. När sjuksköterskan lämnar sitt 

privata nummer och stannar utanför arbetstiden beskriver närstående detta som 

sjuksköterskans tillgänglighet. Ett sådant agerande gör att sjuksköterskans professionella roll 

kan ifrågasättas. Sjuksköterskan gör sig på detta sätt oumbärlig och försvårar för andra 

sjuksköterskor att vara lika insatta och delaktiga i omvårdnaden av närstående och patient. I 

den palliativa vården kommer sjuksköterskan och närstående nära enligt Ahlner – Elmqvist 

(2001). Sjuksköterskan gör återkommande besök hos patienten var dag, vilket leder till att 

närstående och sjuksköterskan utvecklar en nära relation. Det kan resultera i att närstående får 

uppfattningen av att deras ansvariga sjuksköterska är den enda som kan ge dem en god 

omvårdnad. Sjuksköterskor ska genom sin profession skydda individen, vilket kan vara svårt 

om relationen är starkt personlig och sträcker sig utanför professionen. Det stöds av HSL 

(SFS 1982:763) och Watson (2012) som beskriver att sjuksköterskan ska skydda individen i 

vården. Som arbetande sjuksköterska på en sjukhusavdelning är det lättare att få hjälp och 

avlastning från kollegor när en situation blir för tung att hantera. Enligt Beck – Friis (2010) 

och ICN (2005) har sjuksköterskan en initierande roll för teamarbetet i omvårdnaden. När 

teamarbetet inte fungerar på ett tillfredsställande sätt ökar arbetsbelastningen för den enskilda 

sjuksköterskan. Det försvårar möjligheterna för sjuksköterskan att vara tillgänglig för 

närstående.  

När sjuksköterskan lägger en hand på närståendes axel och frågar dem hur de mår upplever de 

sig sedda och bekräftade. Det framkommer även att närstående inte alltid är ärliga och vågar 

uttrycka sina behov, trots att de tillfrågas. Det kan vara ett tecken på att närstående känner ett 

utanförskap och en otrygghet. När samspelet mellan närstående och sjuksköterskan inte är 

fungerande kan det bero på sjuksköterskans stressade arbetssituation. Det kan leda till ett 

otillräckligt emotionellt stöd givet från sjuksköterskan. McNamara och Rosenwax (2010) 

studie visar att närstående önskar mer av det emotionella och psykologiska stödet. 

Sjuksköterskorna kan genom att skapa trygghet och tillit lägga grunden för en god relation 

och det ses av närstående i resultatet som en av delarna i det stöd som sjuksköterskan ger. För 

en sjuksköterska tar det inte många minuter att ge stöd genom närvaro, men för närstående 

gör det en stor skillnad. Sjuksköterskan måste vara redo att stanna kvar och vara lyhörd för 
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dem och deras berättelse. Enligt Beck – Friis (2010) och Friedrichsen (2005) är det viktigt att 

bekräfta närstående i omvårdnaden, vilket kan göras genom att vara fysiskt närvarande. 

Konklusion 
Studiens resultat visar att närstående upplever att sjuksköterskan ger stöd genom bekräftelse, 

delaktighet och information. Sjuksköterskan ska främja en ärlig och tillitsfull relation med 

närstående. Oavsett inom vilken verksamhet vården i den sena palliativa fasen ges är det 

viktigt att sjuksköterskan i ett tidigt skede ger information till närstående. Det möjliggör 

närståendes delaktighet och hjälper dem att känna tillit och hanterbarhet i situationen. För att 

stödja närstående som tillhör andra kulturer är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om 

kulturella skillnader. Om den tidiga informationen getts på ett tillfredsställande sätt kan 

sjuksköterskan ge stöd genom att vara närvarande, lyhörd och bekräfta närstående i den sena 

palliativa fasen. Denna nya kunskap visar att det inte behöver vara svårt eller ta lång tid för 

sjuksköterskan inom hemsjukvården och sjukhusvården att tillgodose ett tillfredsställande 

stöd för närstående. 

Forskning och tydligare riktlinjer om hur stöd ska och förväntas att ges till närstående behövs. 

Förslag på ytterligare forskning är att utföra en begreppsanalys på innebörden av stöd. En 

studie byggd på kvantitativa fakta skulle även kunna bidra till sådan forskning, genom att visa 

på närståendes upplevelser av stöd i palliativ vård, på ett överskådligt och generaliserbart sätt. 
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Barclay, S. IG., & 
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Närståendes egna 

beskrivningar av 

stöd given av 

sjuksköterskor och 

läkare i den sena 
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Hudson, P., 

Aranda, S., & 

McMurray, N. 

(2002). 

Belysa olika 

faktorer som 

förbättrar 

vägledning och 

stöd till närstående 

som vårdar 

patienter hemma. 

Fokusgrupp med 

sjuksköterskor och 

närstående till 

patienter som avled 

senast 6 månader 

innan studien 

genomfördes. 

4 stycken teman uppkom: 

faktorer som hjälper den 

närstående att hantera sin 

roll som vårdare i den 

sena palliativa fasen, 

hinder till förberedande 

som vårdare, fundamental 

information och i vilken 

roll som stöd och 

vägledning ska erbjudas. 

Limerick, M. H. 

(2007). 

Hur ser stödet ut i 

beslutsprocessen 

för närstående som 

ska besluta om att 

fortsätta eller 

avsluta 

livsuppehållande 

åtgärder för 

patienter. 

Kvalitativa intervjuer 

med 17 stycken 

närstående till 

patienter med skilda 

diagnoser, där cancer 

är inkluderat. 

Familjens stöd, patientens 

förflutna och nuvarande 

tillstånd samt framtida 

livskvalitet, IVA miljön 

och beslutet ingår i den 

process som den 

närstående upplever när 

ett beslut ska tas. 

Lind, R., Lorem, 

G. F., Nortvedt, P., 

& Hevrøy, O. 

(2011). 

Undersöka 

närståendes 

erfarenheter av 

palliativ vård på 

IVA och till vilken 

grad de kände sig 

delaktiga i 

beslutsprocessen. 

Kvalitativa intervjuer 

med 27 stycken 

sörjande närståenden. 

Närstående till döende 

patienter behöver en 

tydlig kommunikation 

och en ärlig information 

för att kunna delta i 

beslutsprocessen. En mer 

aktiv roll i den palliativa 

vården. 

Stajduhar, K., & 

Davies, B. (2005). 

Beskriva olika 

faktorer som 

påverkar 

närståendes beslut 

för palliativ vård 

inför döendet 

hemma.  

Intervjuer och 

observationer i 

hemmet av de 

närstående.  

Det uppkom tre olika 

typer av faktorer som 

berörde besluten: hålla 

löftet till patienten, 

önskan att upprätthålla en 

'normal' familj och 

negativa erfarenheter med 

institutionell vård. 

Wong, M.-S., & 

Chan, SW.-C. 

(2007). 

Få förståelse för 

kinesiska 

familjemedlemmar 

till den döende 

patienten under 

den sena palliativa 

fasen och vilket 

stöd de behövde. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 20 

stycken 

familjemedlemmar. 

Familjemedlemmarna 

ville vara säkra på att den 

bästa vården hade 

erbjudits till patienterna 

och sökte stöd från 

sjuksköterskorna. 
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