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Abstrakt 

Titel: När en närstående är döende. En litteraturstudie om närståendes erfarenheter 

av palliativ vård i livets slutskede på sjukhus. 

Bakgrund: Många får vård i livets slutskede på sjukhus trots att studier har visat att 

sjukhuset kan ha en olämplig miljö. Närstående har en nära relation till den sjuke och 

kan känna ett stort ansvar att ta hand om denne. Därför kan närstående ha en 

betydande roll i vårdförloppet. 

Syfte: Att beskriva närståendes erfarenheter av palliativ vård i livets slutskede på 

sjukhus. 

Metod: En litteraturstudie baserad på åtta artiklar med kvalitativ ansats. 

Resultat: Resultatet presenterades i fyra huvudkategorier och tolv underkategorier. 

Huvudkategorierna var: Att sätta den sjuke först, Eftersträva samarbete med 

personal, Sjukhusmiljöns betydelse och Dödsögonblicket och därefter. 

Konklusion: Det är viktigt för närstående att hållas informerade och delaktiga i 

vården av den sjuke. Närståendes upplevelser av vård i livets slutskede kan påverka 

livet efter dödsfallet. 

Nyckelord: Palliativ vård i livets slutskede, Närstående, Sjukhus, Erfarenheter  

 



 

Abstract 

Title: When a loved one is dying. A literature review of relatives’ experiences of end-

of-life care in the hospital. 

Background: Many receive end-of-life care in the hospital although studies have 

shown that hospital environment may be inappropriate. Relatives have a close 

relationship to the loved one and sometimes feel responsible for them. Relatives can 

thereby have an important role in their care. 

Purpose: To describe relatives’ experiences of end-of-life care in the hospital. 

Method: A literature review based on eight qualitative articles. 

Results: The results were presented in four main categories and twelve 

subcategories. The main categories were: Putting the loved one first, Striving for 

cooperation with staff, The significance of the hospital environment and Close to the 

moment of death and afterwards. 

Conclusion: Relatives values being informed and involved in the care of their loved 

one. Relatives’ experiences of end-of-life care may affect their lives after the death of 

their loved one. 

Keywords: End-of-life care, Relatives, Hospital, Experiences 



 

Innehållsförteckning 

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

1.1 Vård i livets slutskede .....................................................................................................................1 

1.2 Närståendes roll ...............................................................................................................................1 

1.3 Sjukhuset som plats för vård i livets slutskede .................................................................... 2 

1.4 Syfte ..................................................................................................................................................... 3 

2. Metod .................................................................................................................................................... 3 

2.1 Sökmetoder ....................................................................................................................................... 4 

2.2 Urval ................................................................................................................................................... 4 

2.3 Analys ................................................................................................................................................. 5 

2.4 Forskningsetik ................................................................................................................................. 5 

3. Resultat ................................................................................................................................................ 6 

3.1 Att sätta den sjuke först ................................................................................................................ 6 

3.1.1 Att hantera en svår tid ......................................................................................................... 7 

3.1.2 Att känna ansvar ................................................................................................................... 7 

3.2 Eftersträva samarbete med personal ...................................................................................... 8 

3.2.1 Betydelsen av ett gott bemötande ................................................................................... 8 

3.2.2 Betydelsen av att ha förtroende för personalen ....................................................... 9 

3.2.3 Svårigheter att få svar på sina frågor ......................................................................... 9 

3.3 Sjukhusmiljöns betydelse .......................................................................................................... 10 

3.3.1 Att vistas i en orolig miljö ................................................................................................ 10 

3.3.2 Vårdsalens betydelse för avskildhet ............................................................................. 11 

3.3.3 Betydelsen av närhet till sjukhuset och den sjuke ................................................... 11 

3.4 Dödsögonblicket och därefter ................................................................................................. 12 

3.4.1 Att vilja veta att döden närmar sig .............................................................................. 12 

3.4.2 Att vaka hos den sjuke ...................................................................................................... 13 

3.4.3 Att finna tröst ....................................................................................................................... 13 

3.4.4 Att få ett avslut..................................................................................................................... 14 

4. Diskussion ....................................................................................................................................... 14 

4.1 Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 14 

4.1.1 Att sätta den sjuke först ..................................................................................................... 14 

4.1.2 Eftersträva samarbete med personal ..........................................................................15 

4.1.3 Sjukhusmiljöns betydelse ................................................................................................. 16 



 

4.1.4 Dödsögonblicket och därefter.......................................................................................... 17 

4.1.5 Närståendes delaktighet i ljuset eller i mörkret ...................................................... 18 

4.2 Metoddiskussion .......................................................................................................................... 19 

4.3 Forskningsetisk diskussion ...................................................................................................... 21 

4.4 Konklusion ..................................................................................................................................... 23 

Referenslista ........................................................................................................................................ 24 

 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 



 

1. Bakgrund  

1.1 Vård i livets slutskede  

Palliativ vård i livets slutskede är en typ av vård som många sjuksköterskor kommer i 

kontakt med under sitt yrkesverksamma liv. Många människor är i behov av vård i 

livets slutskede när döden närmar sig. År 2010 beräknades 80% av alla avlidna ha 

varit i behov av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). Enligt Svenska Palliativregistret 

(2016) inträffade 29,5% av de inrapporterade förväntade dödsfallen på sjukhus under 

perioden mellan fjärde kvartalet 2015 och fjärde kvartalet 2016. 

 

WHO (u.å.) beskriver palliativ vård som ett förhållningssätt som främjar livskvalitet 

hos patienter som drabbats av livshotande tillstånd och deras närstående. Lidande 

kan förebyggas och lindras genom att tidigt upptäcka, göra adekvata bedömningar 

och behandla fysiska, psykiska, sociala, existentiella och andliga problem. Stöd ska 

erbjudas till patienter och närstående, både under sjukdomstiden och under 

sorgearbetet. 

 

Socialstyrelsen (2013) beskriver att palliativ vård består av fyra hörnstenar, vilka 

innefattar symtomlindring, samarbete mellan olika professioner, kommunikation 

samt god relation och stöd till närstående. Ett palliativt förhållningssätt innebär även 

att ha en helhetssyn, att stödja patienten att leva ett värdigt liv och uppleva 

välbefinnande till livets slut. Det palliativa förloppet delas in i två faser: en tidig och 

en sen. Den tidiga fasen innebär att lämpligheten av livsförlängande behandling 

utvärderas kontinuerligt. Den sena fasen, palliativ vård i livets slutskede, innebär att 

patienten går mot en oundviklig död inom en snar framtid. Övergången till den 

senare fasen sker ofta när läkare eller patient anser att behandlingen inte längre är 

meningsfull och syftet övergår då från att vara livsförlängande till att fokusera på att 

lindra. En god död beskrivs av Socialstyrelsen (2013) vara att personen har en 

bevarad självbild, integritet och sociala relationer, bibehållen autonomi, har en 

meningsfull tillvaro och god symtomlindring. 

1.2 Närståendes roll  

Att vara närstående till någon som är döende är ofta svårt. Situationen innebär 

utmaningar på ett såväl fysiskt som psykiskt och socialt plan (Henriksson, 2013, s. 

466). Närståendes roll i den palliativa vården är viktig och kan innefatta exempelvis 
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praktiskt stöd, nära vård, emotionellt stöd och existentiellt stöd. När den sjuke har 

nått ett mer avancerat sjukdomsskede och symtomen förvärras så ökar den 

närståendes upplevelser av depression och ångest (Henriksson, 2013, s. 466-467). 

 

I en svensk intervjustudie av Andersson et al. (2010) beskrivs hur den närstående 

känner det största ansvaret gällande vården av den sjuke då de anser sig vara den 

som bäst känner till dennes 

behov av vård. Det kan leda till att närstående tar ansvar för vården även om dessa 

åtaganden ibland kunde kännas svåra att klara av på egen hand. Omfattningen av 

hjälpinsatser kan variera från att ha regelbunden kontakt med den sjuke till att 

assistera vid personlig omvårdnad eller utföra medicinsk behandling (Ekwall, Sivberg 

& Rahm Hallberg, 2004). Känslan av ansvar kvarstod även om den sjuke vistades på 

sjukhus och den närstående kunde uppleva en rädsla över att om de inte var på plats 

så skulle den sjuke inte få den vård den behöver (Andersson et al., 2010). 

1.3 Sjukhuset som plats för vård i livets slutskede 

På institutioner kan ett fenomen förekomma som kallas institutionalisering, vilket 

kan beskrivas som att regler och rutiner som främjar organisationen går före 

personens individuella behov. Detta fenomen är vanligt på sjukhus men kan också 

förekomma på andra institutioner (Falk & Jakobsson Ung, 2013, s. 81-82). Exempel 

på institutionalisering inom palliativ sjukhusvård finns i litteraturen, bland annat i en 

intervjustudie av Tang (2003) där en vårdtagare beskrev sina upplevelser. Personen 

förklarade att den inte hade någon kontroll över sin miljö, inte hade tillfredsställande 

privatliv, inte kunde sova på nätterna och var tvungen att anpassa sin tid och 

planering efter vårdpersonalen. Detta stärks av en review-artikel där sjukhusmiljön 

beskrivs som olämplig för vård i livets slutskede eftersom den kan vara stressig, 

högljudd, opersonlig och ger bristande förutsättningar för ett tillfredsställande 

privatliv (Robinson, Gott & Ingleton, 2014). 

 

Hales et al. (2014) beskriver att det var vanligare att få sen eller ingen palliativ vård 

för de som avled på sjukhus jämfört med andra vårdinstanser. Att få dö i hemmet 

hade även samband med bättre symtomkontroll och “dödskvalitet” än att avlida på en 

vårdinstitution. Department of Health (2008) i Storbritannien rapporterar att de 

flesta vill avsluta livet i hemmet men att majoriteten slutligen avlider på sjukhus. 
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Förbättringar inom palliativ vård verkar emellertid möjliggöra att fler kan avsluta 

sina liv i hemmet (Gomes, Calanzani & Higginson, 2012; Rothman, 2014). Behovet av 

palliativ vård förväntas öka med tanke på den ökade medellivslängden, sjukligheten 

och det stigande antalet ensamhushåll (Virdun et al., 2015). 

 

Forskning om palliativ vård fokuserar i många fall på vårdpersonalens (Gardiner et 

al., 2011; Arbour & Wiegand, 2014) eller patientens perspektiv (Kastbom, Milberg & 

Karlsson, 2016). Forskning på området utvärderar ofta närståendes nöjdhet med 

palliativ vård, eller försöker validera mätinstrument (Galanos et al., 2012; Sadler et 

al., 2014; Mayland et al., 2014; Finlay, Shreve & Casarett, 2008; Witkamp et al., 

2015). Studier om palliativ vård kan även vara pediatriskt inriktade (Hendricks-

Ferguson et al., 2015; Parker et al., 2014). Det finns viss forskning kring närståendes 

erfarenheter av palliativ vård, men en stor del handlar om vård i livets slutskede på 

exempelvis specialiserade palliativa vårdenheter eller vårdboenden (Grøthe, Biong & 

Grov, 2015; Roza et al., 2015; Fosse et al., 2014). Sådana enheter riktar sig särskilt till 

äldre och personer med behov av vård i livets slutskede, medan sjukhus inte i 

huvudsak är organiserade för palliativ vård (Falk & Jakobsson Ung, 2013, s. 83). 

Mayland et al. (2014) rapporterar att närstående på hospice var mer nöjda med 

vården i livets slutskede än närstående på sjukhus var. 

1.4 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva närståendes erfarenheter av 

palliativ vård i livets slutskede på sjukhus. 

 

2. Metod 

För att besvara syftet utfördes en litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga 

artiklar med kvalitativ ansats. Kvalitativa studier eftersträvar att uppnå en djupare 

förståelse för ett fenomen (Friberg, 2012a, s. 121), vilket är lämpligt när syftet är att 

beskriva erfarenheter. Enligt Socialstyrelsens termbank (u.å.) så betyder ordet 

”anhörig” en familjemedlem eller nära besläktad och ”närstående” en person som 

individen har en nära relation till. I litteraturstudien användes endast “närstående” 

för att beskriva en person med nära relation till den sjuke.  
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2.1 Sökmetoder 

Sökningar genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed. Dessa databaser 

innehåller vetenskaplig litteratur inom ämnet omvårdnad (Karlsson, 2012, s. 97-98). 

Möjliga sökord hittades via Cinahl Headings och MeSH-termer. Söksträngarna 

innehöll booleska sökoperatorer vilket rekommenderas av Willman et al. (2016, s. 72-

79). Sökord som användes var “palliative”, “next of kin”, “experience” och 

“qualitative”. I den huvudsakliga söksträngen användes även synonymer till 

sökorden, vilka delades in i sökblock. Inom varje sökblock användes sökoperatorn 

“OR” mellan synonymerna. Mellan sökblocken användes sökoperatorn “AND” för att 

inkludera alla block i sökningen. Sökningarna avgränsades genom att utesluta ordet 

“pediatric” med hjälp av den booleska sökoperatorn “NOT”. Detta gjordes eftersom 

vård av sjuka barn inte ingick i syftet och var ett exklusionskriterium. Hela 

söksträngen presenteras i tabell 1, bilaga 1.  

 

I sökningarna prioriterades hög sensitivitet framför hög specificictet, vilket 

rekommenderas av Willman et al. (2016, s. 68) i det inledande skedet av en 

litteratursökning. Ytterligare sökningar utfördes efter de som presenteras i 

söktabellen, men dessa genererade inga nya artiklar. Manuell sökning utfördes 

utifrån referenser i redan funna artiklar, men inga ytterligare studier som passade till 

syftet hittades. 

2.2 Urval  

Urvalet genomfördes i fyra steg utifrån Roséns beskrivning av urvalsprocessen (2012, 

s. 437-438). I första urvalet lästes titlarna i sökresultaten. I urval två lästes abstrakt 

för att avgöra relevans mot syftet. I tredje urvalet lästes hela artiklar och jämfördes 

mot inklusions- och exklusionskriterierna. Därefter skedde kvalitetsgranskning i 

urval fyra där endast artiklar av hög eller medelhög kvalitet inkluderades. 

 

Inklusionskriterier för litteraturstudien var att studierna skulle vara genomförda 

inom sluten sjukhusvård, ha vuxna medverkande och vara skrivna på engelska. 

Studier inkluderades som beskrev närståendes erfarenheter före, under eller efter 

dödsfallet. Artiklarna skulle även vara etiskt godkända, alternativt att etiska krav 

skulle ha ställts av den publicerande tidskriften.  
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Studier exkluderades om de handlade om vård på andra instanser än sluten 

sjukhusvård. Studier där patienter eller närstående var under 18 år exkluderades 

eftersom pediatrisk palliativ vård skiljer sig från palliativ vård av vuxna. Barn i 

palliativ vård avlider långt tidigare än majoriteten av befolkningen gör. Forskning 

indikerar att överlevande föräldrar kan uppvisa högre grad av skuld, ilska samt 

suicidala tankar och handlingar än övriga sörjande grupper (Zetumer et al., 2015). 

Studier där vården huvudsakligen skett på intensivvårdsavdelning exkluderades. 

Lundberg (2012, s. 19) påpekar att patienter som läggs in för intensivvård bör ha en 

god chans till överlevnad, vilket inte svarar till litteraturstudiens syfte. Närståendes 

erfarenheter från intensivvårdsavdelningar kan skilja sig från erfarenheter av vård i 

livets slut på andra delar av sjukhuset (Probst et al., 2016). Studier exkluderades även 

om de inte var tillgängliga via universitetsbibliotekets avtal med databaser. 

 

Kvalitetsgranskning genomfördes utifrån SBU:s kriterier för bedömning av 

vetenskaplig kvalitet (2014, s. 101-102). Artiklar användes endast till litteraturstudien 

om de höll medelhög eller hög kvalitet. 

  

2.3 Analys 

Analys skedde utifrån tre steg som är beskrivna av Friberg (2012b, s. 140-142). 

Inledningsvis lästes de utvalda artiklarna flera gånger för att få en helhetsförståelse. 

Artiklarna sammanfattades i en översiktstabell (se tabell 2, bilaga 2). Därefter 

jämfördes likheter och skillnader mellan artiklarnas olika teoretiska bakgrunder, 

metoder, analysprocesser, syften och slutligen resultat. Materialet från artiklarnas 

resultat sorterades utifrån innehåll och sammanställdes under preliminära 

kategorier. Analys av resultatet genomfördes först enskilt, för att sedan jämföras och 

diskuteras tills konsensus kunde uppnås. Att genomföra en första analys enskilt och 

sedan jämföra resultaten rekommenderas av SBU (2014, s. 103). Kategorier och 

underkategorier justerades under arbetets gång. Arbetet eftersträvades vara så jämnt 

fördelat som möjligt mellan de två författarna. Båda läste och analyserade alla 

artiklar samt hjälptes åt med skrivandet av litteraturstudien.  

2.4 Forskningsetik  

Enligt Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013) måste alla vetenskapliga studier där 

människor medverkar granskas och godkännas av en etisk kommitté innan 
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forskningen påbörjas. För att forskning ska vara etiskt försvarbar krävs bland annat 

att forskargruppen erhållit informerat samtycke från de medverkande, att risker med 

studien har vägts mot eventuella vinster samt att personer från sårbara grupper 

beskyddas. Närstående till personer som är döende eller har avlidit är sårbara, 

särskilt de som nyligen förlorat en närstående (Parkes, 1995). Därför var det viktigt 

att studierna var godkända av etiska kommittéer. Med tanke på den känsliga 

situationen var det fördelaktigt om deltagarna hade erbjudits stöd i samband med 

studien och om studierna innehöll etiska resonemang, men detta var inga 

inklusionskriterier för litteraturstudien.  

 

Vid medverkande i en studie finns risk för sociala konsekvenser i form av 

ifrågasättande från andra eller skadade relationer för den medverkande (Kjellström, 

2012, s. 79). Därför var det viktigt att de inkluderade studierna noga hade 

avidentifierat alla personuppgifter. 

 

3. Resultat  

Resultatet formulerades i fyra kategorier och tolv underkategorier. Dessa presenteras 

i tabell 3. 

 

Tabell 3. Översikt av resultat. 

Huvudkategori Underkategori 

Att sätta den sjuke först Att hantera en svår tid 

Att känna ansvar 

Eftersträva samarbete med 

personal 

Betydelsen av ett gott bemötande 

Betydelsen av att ha förtroende för personalen 

Svårigheter att få svar på sina frågor 

Sjukhusmiljöns betydelse Att vistas i en orolig miljö 

Vårdsalens betydelse för avskildhet 

Betydelsen av närhet till sjukhuset och den 

sjuke 

Dödsögonblicket och därefter Att vilja veta att döden närmar sig 

Att vaka hos den sjuke 

Att finna tröst 

Att få ett avslut 

 

3.1 Att sätta den sjuke först 

Deltagare i litteraturstudien uttryckte att det kunde ha stor inverkan på det dagliga 

livet att ha en närstående som är svårt sjuk, och många kände ett ansvar att hjälpa till 



7 
 

i vården. Viljan att hjälpa till kunde ibland göra att närstående satte den sjukes behov 

framför sina egna. 

3.1.1 Att hantera en svår tid 

Att ha en närstående som är döende kunde påverka den egna livssituationen. 

Närstående tänkte sig ofta in i den sjukes situation och led med denne. Familjen 

kunde sätta den sjukes behov framför sina egna fastän det ibland kändes motvilligt. 

Att leva med den sjuke var utmattande och tog upp den närståendes fokus, socialt liv 

och vardagliga aktiviteter åsidosattes. Närstående utvecklade logiska förklaringar för 

att förstå den sjukes ibland starka reaktioner, vilket var ett sätt att hantera 

situationen. Situationen blev mer uthärdlig för närstående om den sjuke upplevde 

vården som god (Spichiger, 2009). 

 

Inom vissa familjer talades det inte om sjukdomen eftersom det var för svårt eller för 

att någon inte ville (Dunne & Sullivan, 2000; James, Andershed & Ternestedt, 2009). 

Närstående kunde vilja undanhålla den dåliga prognosen från den sjuke för att skona 

denne (Donnelly & Battley, 2010). Vissa distanserade sig medvetet från sjukdomen 

vilket fungerade som ett kortsiktigt sätt att hantera det jobbiga. Istället hade 

närstående en positiv inställning och var hoppfull för den sjukes överlevnad. Familjer 

försökte fortsätta leva livet så normalt som möjligt trots sjukdomen. Den sjuke kunde 

även vara ett stöd för den närstående (James, Andershed & Ternestedt, 2009).   

3.1.2 Att känna ansvar 

Många närstående hade tidigare tagit hand om den sjuke i hemmet och kände ett 

ansvar att fortsätta ge vård på sjukhuset (Spichiger, 2009; Dunne & Sullivan, 2000; 

James, Andershed & Ternestedt, 2009). Andra tyckte att sjukhuset erbjöd avlastning 

av ansvaret (Payne et al., 2007). Det var svårt att fortsätta ge vård till den sjuke i de 

fall när personalen inte tog tillvara på närståendes erfarenheter genom att skapa en 

dialog. Detta skapade känslor av utanförskap hos närstående. En bristande dialog 

kunde leda till att närstående antog en låg profil i vården och gjorde bedömningar av 

personens tillstånd, men kontaktade personal först när situationen blev outhärdlig 

(James, Andershed & Ternestedt, 2009; Dunne & Sullivan, 2000). 

 

Närstående tog ofta ansvar att beskydda den sjuke och se till att den fick rätt vård. De 

såg sig som experter på den sjuke för att de kände varandra väl, och kunde flytta in på 
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sjukhuset under längre perioder. Det var vanligt att närstående ville hjälpa till med 

enklare uppgifter eller själva sköta vården av den sjuke, exempelvis med 

trycksårsprofylax och förflyttningar (James, Andershed & Ternestedt, 2009; 

Spichiger, 2009; Donnelly & Battley, 2010). Några lärde sig av personalen hur 

omvårdnad utförs. Att hjälpa den sjuke var belönande, att inte kunna hjälpa orsakade 

förtvivlan och maktlöshet (Spichiger, 2009). 

3.2 Eftersträva samarbete med personal 

Närstående i litteraturstudien upplevde att för att den sjuke skulle få så god vård som 

möjligt krävdes ett gott samarbete mellan närstående och personal. Detta uppnåddes 

bäst när de närstående kände sig bra bemötta och välinformerade, men det var ofta 

svårt att få tillräckligt med information. 

3.2.1 Betydelsen av ett gott bemötande 

Närstående beskrev personalen som tålmodig, stöttande, respektfull och 

medkännande. De upplevdes anstränga sig lite extra genom att visa personlig 

omtanke, vilket gjorde att närstående kände sig väl omhändertagna. De tyckte att 

personalen gjorde ett bra jobb trots att det var krävande (Spichiger, 2009; Hawker et 

al., 2006; Donnelly & Battley, 2010; James, Andershed & Ternestedt, 2009; Dunne & 

Sullivan, 2000; Clark et al., 2015). Andra närstående beskrev personalen som 

frånvarande, upptagna, oengagerade och ohjälpsamma (Clark et al., 2015; Hawker et 

al., 2006; Dunne & Sullivan, 2000; Payne et al., 2007; Donnelly & Battley, 2010). 

Närstående ogillade om de sällan hade möjlighet att tala med den ansvarige läkaren 

(Payne et al., 2007). Om personalen inte hade tid att förklara, lyssna eller lära känna 

de närstående så kunde de närstående känna sig övergivna och avvisade. Närstående 

ville att personalen regelbundet tittade till dem, annars upplevdes personalen som 

respektlös (James, Andershed & Ternestedt, 2009). 

 

Närstående kände sig oroade och besvärade om kontinuiteten av personal var dålig. 

De uppskattade när vården utfördes av personal som de kände till, vilket kunde vara 

vanligare på mindre sjukhus. Att omges av kända ansikten med ett vänskapligt 

bemötande ingav trygghet. Personalen upplevdes ha ett särskilt känsligt bemötande 

nära livets slut (Donnelly & Battley, 2010; Hawker et al., 2006). Ett väl fungerande 

samarbete kunde göra att den närstående saknade vårdpersonalen efter att den sjuke 

avlidit (Spichiger, 2009; James, Andershed & Ternestedt, 2009). 
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3.2.2 Betydelsen av att ha förtroende för personalen 

Närstående uppskattade när personalen var kunnig, kompetent och hade en god 

relation till den sjuke. Andra tvivlade på att personalen kunde tillgodose den sjukes 

behov, exempelvis när det gällde vad som är lämplig föda eller hur smärta lindras 

adekvat. Vissa närstående uttryckte att personalen inte utförde sitt arbete tillräckligt 

bra och bekymrade sig över att omvårdnaden ofta inte utfördes av sjuksköterskor 

(Donnelly & Battley, 2010; James, Andershed & Ternestedt, 2009; Hawker et al., 

2006). 

 

Närstående upplevde att personalen gjorde allt för att lindra smärta, men det räckte 

inte alltid till full symtomlindring (Dunne & Sullivan, 2000; Clark et al., 2015). Det 

var smärtsamt för närstående att se den sjukes lidande, det upplevdes därför viktigt 

med adekvat smärtlindring (Donnelly & Battley, 2010; Clark et al., 2015; James, 

Andershed & Ternestedt, 2009; Spichiger, 2009). Det fanns närstående som ville att 

personalen skulle bedöma behovet av smärtlindring när den egna kompetensen inte 

räckte till (James, Andershed & Ternestedt, 2009). Andra kunde själva ta på sig 

uppgiften att se till att den sjuke var smärtlindrad om den sjuke hade svårt att be om 

hjälp (Spichiger, 2009). 

 

Rosslig andning upplevdes som särskilt obehagligt och lindring av detta symtom 

innebar en lättnad för den närstående (Donnelly & Battley, 2010). Vid bristande 

symtomlindring, eller när behov av symtomlindring inte uppmärksammades, beskrev 

de närstående känslor av exempelvis maktlöshet, frustration, irritation och besvikelse 

(James, Andershed & Ternestedt, 2009; Dunne & Sullivan, 2000). 

 

Närstående kunde bekymra sig över den sjukes värdighet i samband med 

inkontinens. En deltagare beskrev hur den sjuke hade på sig inkontinensskydd och 

låg blottad utan att vara täckt av lakan när de närstående kom på besök. De upplevde 

att personens integritet och behov av privatliv inte hade respekterats (Clark et al., 

2015). 

3.2.3 Svårigheter att få svar på sina frågor 

Det var vanligt att de närstående upplevde svårigheter med att få sina frågor 

besvarade av vårdpersonalen. De uppgav att de fick dåliga förklaringar, hänvisades 



10 
 

till någon annan i hierarkin eller att de inte blev erkända som närstående. Att inte få 

svar på sina frågor gjorde att de kände sig utstötta och nonchalerade (Payne et al., 

2007; James, Andershed & Ternestedt, 2009; Clark et al., 2015; Dunne & Sullivan, 

2000; Donnelly & Battley, 2010; Spichiger, 2009). De närstående som upplevde att 

de fick ställa och få svar på alla sina frågor kände sig välinformerade och tillfreds med 

kommunikationen (Hawker et al., 2006; Dunne & Sullivan, 2000; James, Andershed 

& Ternestedt, 2009; Donnelly & Battley, 2010; Spichiger, 2009; Clark et al., 2015). 

 

Personalens kroppsspråk och tonläge hade stor inverkan på hur de närstående 

skapade sig en bild av den sjukes tillstånd. Det var svårt att tolka information från 

personalen om det kom från olika personer och innefattade olika budskap, eller när 

budskap från samma person ändrades under kort tid. Närstående upplevde ibland att 

personalen antog att de förstod mer än vad de egentligen gjorde, och det kunde vara 

svårt att ta in all information när en person i ens närhet är döende (Dose et al., 2015; 

Donnelly & Battley, 2010). Några upplevde att personalen inte förstod situationen 

utifrån familjens perspektiv och att frågor ibland kunde kännas som ett intrång i 

familjens privatliv (Spichiger, 2009; James, Andershed & Ternestedt, 2009). 

 

Det var viktigt att få kontinuerlig information om den sjukes tillstånd, om 

kontinuiteten bröts upplevde de närstående panikkänslor (Donnelly & Battley, 2010). 

Svåra besked eller information kunde ges på platser som av närstående upplevdes 

som respektlösa, exempelvis i sjukhuskorridoren där det inte fanns möjlighet till 

avskildhet (James, Andershed & Ternestedt, 2009; Dose et al., 2015). 

3.3 Sjukhusmiljöns betydelse 

Denna kategori redovisar närståendes tankar kring sjukhuset som plats för vård 

gällande lokaler och omgivning. Det presenteras även hur vårdmiljön och sjukhusets 

tillgänglighet kan påverka vårdförloppet. 

3.3.1 Att vistas i en orolig miljö 

Närstående kunde tycka att sjukhuset var en olämplig plats att avlida på (Dunne & 

Sullivan, 2000). Atmosfären på sjukhuset beskrevs ofta som opersonlig, stressig och 

föränderlig eftersom patienter flyttades runt (James, Andershed & Ternestedt, 2009; 

Dunne & Sullivan, 2000). Andra tyckte att sjukhuset hade en vänlig atmosfär. 

Sjukhuset ansågs ibland vara rent medan andra beskrev bristande renlighet (Hawker 
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et al., 2006; Donnelly & Battley, 2010). Oljud från exempelvis tv-apparater, 

medicinsk utrustning, larm och högljudd vårdpersonal skapade irritation och 

utgjorde hinder för att närstående skulle uppleva en fridfull miljö (Hawker et al., 

2006; Payne et al., 2007). 

3.3.2 Vårdsalens betydelse för avskildhet 

Närstående och den sjuke kunde ha olika åsikter om patientsalen. Vissa närstående 

uppskattade enkelsalar eftersom de erbjöd avskildhet och privatliv, medan 

flerbäddssalar upplevdes som besvärande när livets slut närmade sig (Hawker et al., 

2006; Payne et al., 2007; Dunne & Sullivan, 2000; Donnelly & Battley, 2010; Clark et 

al., 2015). Det kunde kännas olämpligt att andra patienter skulle behöva bevittna 

döendet. Andra föredrog flerbäddssalar för att det kändes tryggt att personal och 

andra patienter ofta fanns närvarande på salen (Donnelly & Battley, 2010). Spichiger 

(2009) beskriver en situation i Schweiz där det fanns ett system med möjlighet att 

betala för att få en enkelsal och därmed få avskildhet. I det fallet innebar det att den 

närståendes ekonomiska situation kunde påverka vårdupplevelsen. 

3.3.3 Betydelsen av närhet till sjukhuset och den sjuke 

När sjukhuset låg nära hemmet möjliggjordes korta, tätare besök hos den svårt sjuke 

(Hawker et al., 2006; Payne et al., 2007). De närstående kunde åka hem för att 

exempelvis duscha eller äta, samtidigt som de snabbt kunde återvända om den sjukes 

tillstånd förändrades. Genom att besöka ofta kunde den närstående försäkra sig om 

att den sjuke fick god vård (Hawker et al., 2006). 

 

Rum för närstående användes sällan på sjukhusen, de närstående ville hellre sova 

nära den sjuke. Tillgång till mat, dryck, bekväma stolar och kuddar gjorde att de 

närstående kunde stanna på sjukhussalen (Spichiger, 2009; Hawker et al., 2006; 

Payne et al., 2007). Utrymmen för närstående beskrevs som ”fruktansvärda” och 

avlägsna vilket medförde en risk att missa dödsögonblicket (Donnelly & Battley, 

2010). Några saknade en möjlighet att sova över, vila och köpa mat (Clark et al., 

2015). 

 

God tillgänglighet till parkeringar uppskattades, medan brist på parkeringsplatser 

kunde bli problematiskt om familjen hade bråttom till sjukhuset (Hawker et al., 

2006; Donnelly & Battley, 2010). Närstående erbjöds fria telefon- och besökstider, 
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vilket var viktigt framför allt mot livets slut (Payne et al., 2007; Spichiger, 2009). 

Närstående blev upprörda om de inte släpptes in på sjukhuset efter besökstid trots att 

vårdpersonal hade lovat dem detta (Donnelly & Battley, 2010). Flera närstående 

uppskattade när det fanns möjlighet att vistas utomhus med den sjuke (Hawker et al., 

2006; Payne et al., 2007). 

3.4 Dödsögonblicket och därefter 

Närstående beskrev det som viktigt att förstå när döden närmade sig och att kunna 

vaka hos den sjuke nära döden. Det upplevdes som betydelsefullt att få tröst, stöd och 

ges möjlighet att få ta farväl. 

3.4.1 Att vilja veta att döden närmar sig 

Närståendes insikt om att döden var stundande möjliggjorde att kunna vara 

närvarande vid dödsögonblicket (Clark et al., 2015; Dose et al., 2015). Insikten om att 

den sjuke inte skulle återhämta sig kunde komma plötsligt eller utvecklas successivt 

(Payne et al., 2007; Clark et al., 2015; Dose et al., 2015; Hawker et al., 2006; James, 

Andershed & Ternestedt 2009). Närstående hade ibland föraningar om att personen 

befann sig i livets slutskede innan detta konstaterats på sjukhuset. Några valde att 

inte yttra sina iakttagelser. Ibland visste den sjuke att döden var stundande innan 

närstående gjorde det (Dose et al., 2015; James, Andershed & Ternestedt, 2009). 

 

Närstående kunde känna sig lurade om personalen inte exakt kunde förutspå när 

döden skulle inträffa. Det upplevdes som allvarligt om besked kring den sjukes 

tillstånd var otydliga, otillräckliga eller vaga. Att missa dödsögonblicket skapade 

känslor av upprördhet (Hawker et al., 2006). Några närstående beskrev att 

personalen aldrig sa att personen var döende eller att de fokuserade på andra 

problem (Clark et al., 2015; Dose et al., 2015; Dunne & Sullivan, 2000; James, 

Andershed & Ternestedt, 2009; Donnelly & Battley, 2010). Det inträffade också att 

närstående upplevde att personalen hade en alltför positiv attityd, fastän en ärlig 

prognos föredrogs (Dose et al., 2015). 

 

Närstående som vid upprepade tillfällen hade förberetts för döden kunde uppleva 

dödsfallet som svårt att förstå. Trots att dödsfallet var väntat kunde det komma som 

en överraskning (Hawker et al., 2006; Donnelly & Battley, 2010; James, Andershed & 

Ternestedt, 2009; Clark et al., 2015). Döden kunde även upplevas som en lättnad, 
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eftersom den sjukes lidande innan döden hade varit värre. Den kunde också upplevas 

som fin, fridfull och värdig (Donnelly & Battley, 2010; James, Andershed & 

Ternestedt, 2009). 

3.4.2 Att vaka hos den sjuke 

De närstående ville som regel vara nära den sjuke under den sista tiden innan döden. 

Det kunde handla om att dela måltider, samtala eller bara finnas där (James, 

Andershed & Ternestedt, 2009; Spichiger, 2009; Donnelly & Battley, 2010). Att vaka 

vid den sjukes sida kunde upplevas som jobbigt, speciellt om den sjuke inte var 

kontaktbar. Närståendes möjligheter till att vara nära den sjuke kunde i vissa fall 

påverkas av deras livssituation. Vissa hade inte möjlighet att vara borta från sitt 

arbete för att vaka hos den sjuke så mycket som de önskade. Att inte vara närvarande 

försatte den närstående i en åskådarroll, vilket orsakade lidande (Spichiger, 2009). 

 

De närstående observerade den döende och inväntade dödsögonblicket. Trots en 

ibland rörig miljö kunde närhet kännas till den döende och de lyssnade efter den 

avgörande förändringen. Ibland var det svårt att avgöra om personen hade somnat in 

(Donnelly & Battley, 2010).  

3.4.3 Att finna tröst 

När personalen tröstade de närstående direkt efter dödsfallet upplevdes situationen 

som mer hanterbar. Närstående uppskattade även om de fick stöd och tips kring 

praktiska problem (James, Andershed & Ternestedt, 2009; Hawker et al., 2006). 

Religiösa symboler var ett sätt att värna om personens värdighet och närstående fick 

bra stöd när präster besökte (Donnelly & Battley, 2010; Dose et al., 2015; James, 

Andershed & Ternestedt, 2009). Vissa närstående beskrev avsaknad av emotionellt 

stöd efter dödsfallet, vilket kunde göra att de mådde mycket dåligt och hade 

svårigheter att klara vardagen (Clark et al., 2015). 

 

Humor kunde vara ett sätt att avdramatisera en svår situation. Närstående beskrev en 

situation där den avlidne var iklädd en ”pappersrock”. Trots förtvivlan och sorg 

kunde de närstående skratta åt att färgen på rocken inte passade personen särskilt 

bra (Donnelly & Battley, 2010). 
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3.4.4 Att få ett avslut 

Efter döden var det viktigt för närstående att tillbringa tid med den avlidne, även om 

de inte varit närvarande vid dödsfallet. Det var tröstande att få stanna kvar vid 

kroppen och att se den fri från medicinsk utrustning. Många använde tiden till att ta 

ett sista farväl av personen eller till att be. Närstående kunde ibland känna sig 

stressade av personalen att ta farväl, vilket upplevdes negativt. Efter döden kunde de 

närstående minnas specifika detaljer kring vården och kring dödsögonblicket, vad 

som gjordes vid den tidpunkten och personens sista ord (Donnelly & Battley, 2010; 

Dose et al., 2015). Några tyckte att önskemål om plats för döden hade respekterats 

medan andra kunde vara besvikna över att den sjuke inte hade fått välja, att platsen 

aldrig diskuterades eller att deras planer inte följdes (Donnelly & Battley, 2010; Clark 

et al., 2015). 

 

Efter döden ville vissa närstående hjälpa till att tvätta den avlidnes kropp, det 

önskemålet var vanligare bland de som tidigare hade vårdat personen. En närstående 

upplevde att den avlidnes kropp inte hade behandlats med omsorg och respekt. 

Närstående kunde välja att lämna platsen innan kroppen fördes bort. En känsla av 

slutgiltigt farväl uppstod för somliga först när de hade lämnat sjukhuset (Dose et al., 

2015). 

 

4. Diskussion  

Syftet med studien var att beskriva närståendes erfarenheter av palliativ vård i livets 

slutskede på sjukhus. Nedan diskuteras litteraturstudiens resultat mot annan 

empirisk forskning och Andershed och Ternestedts (2001) teori om närståendes 

delaktighet vid vård i livets slutskede. Därefter diskuteras den valda metoden och 

forskningsetiska aspekter kring litteraturstudien. 

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Att sätta den sjuke först 

I litteraturstudiens resultat beskrivs hur närstående hanterade sjukdomen genom att 

inte prata om den, att leva i nuet och att hoppas på en förbättring. Liknande resultat 

framkom i en studie av Benkel, Wijk och Molander (2010) där närstående tog en dag i 

taget och ibland hade hopp om överlevnad, men ändå kunde prata om sjukdomen. 
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Det är viktigt för den sjuke att ha hopp trots ett palliativt skede (Olsson et al., 2011). 

Med tanke på den nära relationen mellan närstående och den sjuke drar författarna 

till litteraturstudien slutsatsen att det även är viktigt för närstående att få behålla 

hoppet. Därför bör vårdpersonalen vara medveten om att hopp inte behöver vara 

detsamma som förnekelse. 

 

Närstående i litteraturstudien kände ett ansvar att hjälpa den sjuke i livets slutskede. 

De upplevde sig som experter på den sjuke och ville därför vara delaktiga i vården. 

Om de inte hade möjlighet att hjälpa till orsakade detta känslor av förtvivlan och 

maktlöshet. I en review-artikel av Virdun et al. (2015) beskrivs att närstående ser det 

som viktigt att ha en känsla av kontroll över vården. En reflektion utifrån detta är att 

denna känsla kan upprätthållas genom att tillåtas delta i den nära vården. Det är även 

viktigt att personalen frågar hur mycket den sjuke och den närstående vill att 

närstående involveras i vården. 

4.1.2 Eftersträva samarbete med personal 

Några närstående från Caswell et al. (2015) hade önskat att personalen kom in på 

salen oftare när familjen satt vid den sjukes sida. Detta överensstämmer med 

resultatet från denna litteraturstudie, där några närstående yttrade liknande 

erfarenheter. Att sällan bli uppmärksammad ansåg närstående visade på en bristande 

respekt från vårdpersonalen. Författarna till litteraturstudien drar därför slutsatsen 

att det är av stor vikt att personalen har ett respektfullt, tillmötesgående bemötande 

och tar sig tiden att visa omtanke för de närstående. Respektfull och omtänksam 

personal uppskattades av de närstående i litteraturstudien, såsom av närstående i 

andra studier (Virdun et al., 2015; Steinhauser et al., 2015; Caswell et al., 2015). 

 

I annan forskning framkommer att närstående tycker det är viktigt att den sjuke hålls 

ren och får behålla sin värdighet (Virdun et al., 2015; Steinhauser et al., 2015). I 

litteraturstudien nämndes vikten av att värna om den sjukes värdighet. 

Socialstyrelsen (2013) beskriver att palliativ vård handlar om att den sjuke så gott det 

går bör få bibehålla sin värdighet och uppleva välbefinnande ända till livets slut. 

Värdighet för den sjuke ända till slutet kunde inte alltid åstadkommas enligt de 

närstående i litteraturstudien, och är något som är viktigt för personalen att 

prioritera. God vård av den sjuke kan utgöra ett indirekt stöd för de närstående 
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(Mossin & Landmark, 2011). Därför anser författarna att det är viktigt att personalen 

försöker se personen bakom sjukdomen för att värna om personens värdighet och 

välbefinnande.  

 

Närstående i studier av Caswell et al. (2015) och Virdun et al. (2015) beskrev att 

läkare sällan fanns tillgängliga på sjukhusavdelningen. I Reyniers et al. (2014) 

beskrev närstående att det på sjukhuset rådde en brist på tid och personal. 

Möjligheten att skapa en personlig kontakt med personalen var liten, det blev därmed 

svårt att påverka vården och närstående kände sig utelämnade. Caswell et al. (2015) 

rapporterar hur personalen ofta slog ned blicken och undvek att hälsa på de 

närstående när de möttes på sjukhusavdelningen, vilket ytterligare försvårade för 

närstående att närma sig personalen och ställa frågor. Detta stämmer överens med 

resultatet från denna litteraturstudie där personalen var upptagen eller inte fanns 

tillgänglig när närstående ville ställa frågor. Författarna till litteraturstudien drar 

därmed slutsatsen att en brist på tillgänglig personal kan försvåra för närstående att 

kommunicera och samarbeta med personal för att försöka skapa en så god vård som 

möjligt för den sjuke. En sådan bristande interaktion skulle kunna leda till att den 

sjukes behov inte tillgodoses utifrån dennes önskemål, vilket kan skapa besvikelse 

hos närstående. 

4.1.3 Sjukhusmiljöns betydelse 

Slatyer et al. (2015) och Woodman, Baillie och Sivell (2016) beskriver sjukhusmiljön 

som ständigt aktiv med larm och andra oljud både inne på och utanför salen. 

Närstående ifrågasatte värdigheten i att vistas i denna röriga miljö. Detta liknar 

resultatet från denna litteraturstudie där närstående upplevde sjukhuset som en 

olämplig plats att avsluta sitt liv på, med tanke på den opersonliga och stressiga 

miljön. En lugn och rofylld miljö i livets slutskede är viktigt för närstående, vilket 

ibland kan vara svårt att uppnå på sjukhus (Slatyer et al., 2015). 

 

I studier av Caswell et al. (2015) och Cronin, Arnstein och Flanagan (2015) 

rapporteras hur enkelsalar underlättade för de närstående att besöka den sjuke och 

erbjöd en lugn och fridfull miljö, medan flerbäddssalar kunde göra att närstående 

kände sig till besvär för andra patienter. Detta överensstämmer med resultatet från 

litteraturstudien. Författarna drar därmed slutsatsen att avskildhet i livets slut bör 
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eftersträvas av vårdpersonalen. Det kan vara i form av enkelsalar, men om detta inte 

är möjligt bör draperier eller andra rumsavdelare användas utifrån önskemål. Det är 

även viktigt att fråga de närstående och den sjuke om var och på vilket sätt de 

föredrar att spendera den sista tiden i den sjukes liv. Slatyer et al. (2015) beskriver 

betydelsen av att ha ett särskilt anpassat rum på avdelningen som erbjuder avskildhet 

från den stökiga och offentliga sjukhusmiljön. Närstående uppskattade möjligheten 

att få vistas i en trivsam hemlik miljö vilket ökade möjligheten att få sörja i fred. Att 

bli erbjuden ett större privat rum främjade den sjukes och de närståendes värdighet.  

 

I litteraturstudien beskrivs ett fall från Schweiz där det fanns möjlighet att betala för 

att få en enkelsal. I detta fall kan den närståendes eller patientens ekonomiska 

situation påverka vårdupplevelsen. Inkluderade artiklar i litteraturstudien är utförda 

i olika länder, vilket kan innebära att olika system gäller för att finansiera vården. 

Detta kan göra att litteraturstudiens överförbarhet minskar. Studier gjorda i USA 

visade att den ekonomiska situationen har stor betydelse för hur vård i livets 

slutskede upplevs (Virdun et al,. 2015). I ICN:s (International Council of Nurses) 

etiska kod för sjuksköterskor står att “Sjuksköterskan verkar för jämlikhet och social 

rättvisa när det gäller fördelningen av resurser, tillgång till hälso- och sjukvård och 

andra vård- och omsorgstjänster.” (översatt av Svensk sjuksköterskeförening, 2012, 

s. 4). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskriver hur målet för hälso- och 

sjukvård är att befolkningen ska erbjudas en god och effektiv sjukvård som är 

behovsanpassad, lättillgänglig, jämlik och jämställd. En reflektion är att det kan vara 

svårt för sjuksköterskan att tillämpa ICN:s etiska kod om det aktuella landets 

vårdsystem gör att alla människor inte har samma ekonomiska förutsättningar till 

vård på lika villkor. Att vårdupplevelsen i andra länder kan påverkas av personlig 

ekonomi och samhällsklass är därför en viktig aspekt att beakta vid läsning av 

litteraturstudiens resultat. Även i Sverige kan vården påverkas av samhällsklass 

eftersom individer med lägre inkomst har sämre hälsa och högre dödlighet 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). 

4.1.4 Dödsögonblicket och därefter 

Mossin och Landmark (2011) beskriver vikten av att närstående var insatta i den 

sjukes tillstånd. Det möjliggjorde att vara närvarande och det kunde upplevas lättare 

för de närstående att acceptera situationen. Närstående beskriver i Caswell et al. 
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(2015) att de inte fick veta att den sjuke var döende, men några uppgav att de kanske 

hade glömt att de fått ett sådant besked. I Virdun et al. (2015) beskrivs att närstående 

ville ha ärliga besked istället för att “skyddas från verkligheten”. Både i 

litteraturstudien och i Caswell et al. (2015) beskriver närstående att det förekom 

missförstånd mellan vad personalen tyckte att de hade förklarat, och vad de 

närstående faktiskt hade uppfattat. I denna litteraturstudie beskrivs att många 

närstående upplevde att de aldrig hade informerats om att den sjuke var döende. 

Några närstående förklarade att de inte hade kunnat ta in all information under 

denna svåra tid i livet. En reflektion utifrån detta är att många av de närstående som 

upplevde att de inte hade informerats om prognosen kan ha blivit informerade, men 

inte förstått eller senare glömt bort detta. Det är därför viktigt att den närstående får 

information vid flera olika tidpunkter och på olika sätt. Det är betydelsefullt att 

språket anpassas och medicinsk jargong undviks. Det kan också vara viktigt för 

personal att följa upp den närståendes förståelse, genom att exempelvis ställa 

reflekterande frågor eller att be personen återberätta vad som sagts. I Virdun et al. 

(2015) föreslås familjekonferenser som ett informationstillfälle där alla i familjen får 

samma information samtidigt. Det är möjligt att denna form av att informera kan 

göra att familjemedlemmarna kan stötta varandra i att inse och acceptera att döden 

närmar sig för den sjuke. 

4.1.5 Närståendes delaktighet i ljuset eller i mörkret 

Andershed och Ternestedt (2001) har utvecklat en teori om närståendes delaktighet i 

palliativ vård. Denna teori kan användas för att förstå litteraturstudiens resultat och 

visa på betydelsen av att närstående involveras i vården av den sjuke. Teorin 

beskriver två typer av delaktighet för närstående: delaktighet i ljuset och delaktighet i 

mörkret. Delaktighet i ljuset innebär att närstående känner sig välinformerade och är 

insatta i den sjukes tillstånd, vilket möjliggör en upplevelse av meningsfull 

delaktighet i vården och att finnas vid den sjukes sida. Delaktighet i mörkret innebär 

att närstående inte är tillräckligt insatta i situationen för att kunna välja hur 

involverade och delaktiga de vill vara i vården. Delaktighet i mörkret upplevs inte 

meningsfullt, det kan leda till att vården fördröjs och att den sjuke och de närstående 

inte får den hjälp de behöver. När samarbetet är välfungerande mellan den sjuke, 

närstående och personal så stärks möjligheterna till en god död för den sjuke.  
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Faktorer som främjar delaktighet i ljuset är tillräcklig information och respektfullt 

bemötande från personal. Delaktighet i ljuset kan främjas ytterligare av starka inre 

resurser hos närstående, exempelvis religion, hälsa eller goda sociala nätverk. 

Starkare inre resurser underlättar för närstående att samla information om 

situationen. Om närstående upplever bristande respekt, information eller 

undvikande bemötande från personalen kan delaktighet i mörkret föranledas eller 

förvärras (Andershed & Ternestedt, 2001).  

 

I litteraturstudien presenterades erfarenheter om att närstående kände ett stort 

ansvar att hjälpa den sjuke, och att de upplevde både respektfullt och respektlöst 

bemötande från personalen. Resultatet påvisade även närståendes svårigheter att få 

frågor besvarade och att få veta att döden närmar sig för den sjuke. Utifrån 

Andershed och Ternestedts teori (2001) kan dessa resultat tolkas som att många 

närstående i litteraturstudien var eller riskerade att vara delaktiga i mörkret. 

Litteraturstudiens författare menar att vårdpersonalen bör försöka undvika detta 

genom att eftersträva ett respektfullt, mänskligt och omtänksamt bemötande. 

Personalen bör också ta sig tiden att besvara frågor och att noga informera 

närstående om situationen, eftersom det kan motverka en delaktighet i mörkret. Det 

är viktigt att vårdpersonalen tillåter och möjliggör för närstående att få vara delaktiga 

i vården så mycket som de vill och orkar, utifrån både den sjukes och närståendes 

önskemål. 

4.2 Metoddiskussion 

Författarna valde att utföra en litteraturstudie eftersom Friberg (2012a, s. 121) menar 

att en sammanställning av flera studiers resultat bidrar till ett större kunskapsvärde 

än enskilda studier. Kvalitativa studier eftersträvar en djupare förståelse för en 

företeelse (Willman et al., 2016, s. 95). Den teoretiska kunskapen från en 

litteraturstudie kan omsättas i praktiken och exempelvis skapa nya sätt att ge vård 

(Friberg 2012a, s. 122). 

 

Eftersom båda författarna till denna litteraturstudie har engelska som andraspråk 

finns det risk för att feltolkningar har förekommit, vilket kan vara etiskt 

problematiskt om det leder till att respondenternas egentliga budskap inte når fram. 

Relevanta artiklar kan ha uteslutits eftersom författarna endast använde forskning 
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som fanns fritt tillgänglig via universitetsbiblioteket. Det finns även risk för att 

relevanta studier har sorterats bort på grund av språkliga missförstånd, eller att 

studier har inkluderats trots att de haft för låg vetenskaplig kvalitet. Detta beror 

delvis på författarnas språkkunskaper, men riskerna ökar också på grund av 

författarnas begränsade erfarenhet av att läsa, bedöma och sammanställa forskning. 

Bristen på erfarenhet påverkade alla led i metoden och studien hade kunnat se 

annorlunda ut om mer erfarna forskare genomfört studien med samma metod. Detta 

påverkar studiens pålitlighet negativt, eftersom Polit och Beck (2013, s. 323) 

beskriver att en studies pålitlighet ökar om den kan upprepas med samma metod och 

fortfarande ge samma resultat. 

 

Studien besvarade syftet och lyfte fram närståendes erfarenheter av palliativ vård i 

livets slutskede på sjukhus. Resultatet har betydelse för omvårdnad och kan väcka 

tankar kring hur omhändertagandet av de närstående sker i nuläget och hur det 

skulle kunna förbättras i framtiden. En begränsning för studien är att syftet kan ha 

varit lite för snävt. Enligt Willman et al. (2016, s. 61) är det viktigt att tidigt försäkra 

sig om att det finns tillräckligt med litteratur för att besvara syftet. Författarna 

utförde initiala pilotsökningar som verkade lovande, men slutligen uteslöts ändå 

många artiklar genom urvalsprocessen och kvalitetsgranskningen. Om exempelvis 

intensivvård hade inkluderats så hade fler artiklar genererats genom 

litteratursökningarna, vilket kunde ha tillåtit en strängare kvalitetsgranskning och en 

högre genomsnittskvalitet på de inkluderade artiklarna. Emellertid kvarstår det 

faktum att intensivvård och andra exkluderade typer av vård skiljer sig från 

inneliggande sjukhusvård på olika vis, som tidigare nämnts under beskrivningen av 

urvalet. En inklusion av andra vårdformer kunde ha lett till mindre kongruenta 

resultat på grund av dessa skillnader. 

 

Litteraturstudiens sökningar gav många träffar, vilket var ett medvetet val för att 

hellre sortera bort studier under urvalsprocessen än att råka utesluta studier genom 

en för smal sökning. Andra sökord hade kunnat testas, exempelvis fler synonymer till 

ord som “närstående”. Det finns en risk att relevanta artiklar uteslutits på grund av 

att de rätta sökorden inte funnits i sökningarna. Orden “caregiver” och “carer” dök 

upp i många av träffarna med betydelsen “närstående som vårdar” men inkluderades 
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inte i sökningarna eftersom “caregiver” enligt Svensk MeSH (u.å.) även kan syfta på 

professionella vårdgivare. 

 

I databassökningar bör sökoperatorn “NOT” användas med försiktighet, eftersom den 

innebär en risk att relevant litteratur sorteras bort (Willman et al., 2016, s. 74). De 

initiala sökningarna medförde dock en större mängd studier som handlade om 

palliativ vård i livets slutskede för barn. Denna stora mängd vägdes mot risken att 

relevanta studier skulle nämnt ordet “pediatric” fastän de inte handlade om pediatrik. 

Efter denna övervägning beslutades slutligen att användandet av “NOT” utgjorde en 

relativt liten risk för sökningens träffsäkerhet. 

 

Enligt Polit och Beck (2013, s. 323) handlar trovärdighet om huruvida tolkningarna 

och resultaten stämmer med verkligheten. Författarnas förförståelse kan ha påverkat 

analysprocessen och hur resultatet sorterades. Att analysera enskilt 

rekommenderades av SBU (2014, s. 103) medan Wallengren och Henricsson (2012, s. 

492) menar att det är fördelaktigt att analysen sker gemensamt. Litteraturstudiens 

författare bedömde SBU som en relevant källa och valde därför att följa deras 

rekommendation. Trovärdigheten kan stärkas om externa granskare fått bedöma 

resultatet (Wallengren & Henricsson, 2012, s. 492). Denna litteraturstudie har 

granskats av bland annat den handledande läraren vilket kan stärka trovärdigheten. 

Resultatet bekräftas också av att annan forskning påvisat samma eller liknande 

erfarenheter (SBU, 2014, s. 102). 

4.3 Forskningsetisk diskussion 

I samtliga studier framkommer det att närstående deltagit frivilligt. I de studier som 

den sjuke fortfarande levde tillfrågades först denne om tillåtelse att kontakta en 

närstående och efter detta gavs samtycke från båda parter att genomföra intervjun. I 

litteraturstudien ingick både intervjustudier som genomförts före och efter dödsfallet. 

Några av dessa genomfördes tätt efter dödsfallet, ibland så tidigt som två veckor 

efteråt. Det finns risk för psykiska konsekvenser för den medverkande när känsliga 

ämnen avhandlas, exempelvis rädsla, skam eller obehag (Kjellström, 2012, s. 79). 

Casarett (2005) påstår emellertid att risken för bestående men är minimal under 

intervjustudier med närstående kring palliativ vård, men rekommenderar forskare att 
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erbjuda stöd till de medverkande för att minimera risken ytterligare. Efter intervjun 

erbjöds i några av de inkluderade studierna stöd från olika professioner. 

 

Samtliga artiklar i litteraturstudien var etiskt granskade och godkända, vilket är 

särskilt viktigt när en sårbar grupp undersöks (WMA, 2013). Det hade varit önskvärt 

om forskarna i de utvalda studierna hade resonerat mer kring etiska dilemman och 

etiska ställningstaganden. Då alla inkluderade studier blivit etiskt godkända bör allt 

material ha hanterats konfidentiellt även om detta inte framkommer i alla studier. 

Enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) ska 

all forskning som berör människor granskas och godkännas i en etikprövning i syfte 

att skydda den enskilde individen och respekten för människans värde. Det är möjligt 

att andra länder inte har liknande lagar och etiska principer, vilket skulle kunna 

innebära en variation i vad som ligger till grund för en etisk granskning i de 

inkluderade studierna.  

 

Alla artiklar i litteraturstudien hade någon form av intervju som 

datainsamlingsmetod. Enligt Kjellström (2012, s. 85) finns det i kvalitativa intervjuer 

risk för att den medverkande påverkas av den som utför intervjun och säger det den 

tror att forskaren vill höra. Respondenten kan också hamna i en beroendeposition till 

forskaren om denne är delaktig i vården av patienten (Kjellström, 2012, s. 81). Det 

kan vara etiskt problematiskt om den som utför intervjun representerar enheten där 

vården utförts, eller representerar en yrkesgrupp från vården. Detta kan göra det 

svårare för den deltagande att kritisera vården (Parkes, 1995). Därför är det viktigt att 

ha i åtanke att deltagarnas beskrivningar kan ha påverkats beroende på vem som har 

utfört intervjun.  

 

Eftersom författarna till denna litteraturstudie hade vissa förkunskaper inom ämnet 

har författarna vid urval strävat efter att välja studier oberoende av egna värderingar 

och åsikter. I litteraturstudiens resultat redovisas både positiva och negativa aspekter 

utifrån studiens syfte vilket av Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013) är en etisk 

skyldighet för alla forskare. 



23 
 

4.4 Konklusion 

Litteraturstudien visar att det är viktigt för närstående att hållas informerade och 

delaktiga i vård i livets slutskede. Det är lätt som personal att drabbas av 

institutionalisering, att ryckas med i sjukhusets snabba tempo och sätta rutinerna 

framför att se personen bakom sjukdomen. Det är lätt att glömma att de har ett helt 

liv bakom sig och att närstående och den sjuke ofta har delat stora delar av livet med 

varandra. Även om dödsfallet är väntat eller ses som en lättnad för den närstående så 

är det viktigt att komma ihåg att det i många fall är en betydelsefull tid i den 

närståendes liv, något som denne kommer att minnas väl och som kan påverka 

dennes fortsatta liv efter att den sjuke avlidit. Det är därför viktigt med en god vård i 

livets slutskede, inte enbart för patientens skull utan även för de närstående som 

lever vidare. Personalen bör ha ett gott bemötande, samarbeta för att främja 

närståendes delaktighet och ta sig tid att besvara närståendes frågor. 

  

Framtida forskning kan inrikta sig på att ge mer konkreta förslag på hur personal bör 

bemöta och involvera närstående i vård i livets slutskede på sjukhus, eftersom detta 

inte berördes i litteraturstudien. Vårdmiljön på sjukhus kan ibland upplevas som 

olämplig för vård i livets slutskede, därför behövs mer forskning om hur miljön kan 

anpassas för att göras mer lämplig för palliativ vård. Det hade även varit intressant 

att undersöka om närståendes erfarenheter skiljer sig beroende på om den sjuke är 

ung vuxen eller i en ålder där döden känns mer väntad. 
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Peer-reviewed 
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next of kin) AND (attitudes OR 

experience OR perspective OR 

perception) AND (palliative care OR 

end of life care OR terminal care OR 
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AND (qualitative OR focus group OR 

narrative OR interview) NOT pediatric  
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Tabell 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning. 

År 

Författare  
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Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2015 

Clark K, Cain J, 

Campbell L, 

Byfieldt N. 

Australien 

Caring for people 

dying in acute 

hospitals: A 

mixed-methods 

study to examine 

relatives’ 

perceptions of 

care 

Att undersöka 

upplevelser hos 

familjemedlemmar 

vars närstående har 

avlidit på en akut 

medicinavdelning. 

Närstående till patienter 

som hade avlidit på ett 

sjukhus inom de senaste 

tre månaderna bjöds in 

via brev. 50 närstående 

erbjöds att delta, tio 

svarade och gav 

informerat samtycke till 

intervju. 

Semistrukturerade 
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pågick under 45-120 
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ifrån ett validerat 

frågeformulär, QoDD, 

som fokuserar på att 

fånga erfarenheter under 

den sista veckan i livet. 

Två forskare närvarade 

under intervjuerna, varav 

en endast förde 

anteckningar. Teman 

urskiljdes ur 
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ansats användes. Endast 

de kvalitativa resultaten 
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litteraturstudien. Etiskt 

godkänd. 
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familjen kring mål med 
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kommunikation med 
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stöd och uppföljning 
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Battley J. 
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Relatives’ 

experiece of the 

moment of death 

in a tertiary 
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närståendes 

erfarenheter av 

dödsögonblicket på 

ett 

specialistsjukhus. 
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sjukhusets palliativa 

vårdteam rekryterades. 

Närstående exkluderades 

om de inte hunnit träffa 

forskarna innan 

Intervjuer utfördes i snitt 

14 dagar efter patientens 

död. Intervjuer varade i 

snitt 36 min och utfördes 

så taktfullt som möjligt 

med tanke på ämnets 

känslighet. Fokus låg på 

Resultatet handlade 

om: upplevelser kring 

själva dödsögonblicket, 

sjukhuset som plats 

att dö på, plats inom 

sjukhuset, kvalitet på 

kommunikationen, 

Hög 
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Författare  

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

patientens dödsögonblick 

eller om de ej var 

närvarande när patienten 

avled.  

att fånga de näståendes 

erfarenheter. Intervjuer 

spelades in och 

transkriberades. 

Materialet analyserades, 

kodades och 

kategoriserades samt 

granskades av en 

oberoende utomstånde. 

Etiskt godkänd. 

humor och personalens 

egenskaper. Både 

negativa och positiva 

aspekter av de 

närståendes 

upplevelser framkom.  

2015 

Dose AM, Carey 

EC, Rhudy LM, 

Chiu Y, 

Frimannsdottir 

K, Ottenberg AL, 

Koenig BA. 

USA 

Dying in the 

hospital: 

Perspectives of 

family members 

Att utforska döden 

på sjukhus från 

anhörigas 

perspektiv.  

152 personer som deltog 

i en kvantitativ studie 

genomgick selektivt 

urval. 30 av dessa deltog 

i den kvalitativa studien. 

De utvalda var 

närstående till patienter 

som avlidit 11-16 

månader tidigare. 

Semistrukturerade 

telefonintervjuer 

genomfördes. Intervjuer 

spelades in och 

transkriberades. 

Materialet hanterades 

med innehållsanalys och 

mjukvaran Nvivo 

användes. Etiskt 

godkänd.  

Resultatet delas in 

kronologiskt under tre 

huvudteman: före 

döden, under döden 

samt efter döden. 

Underteman var: en 

känsla av att något är 

fel, bilden som 

personal målar, viktiga 

händelser, att det är 

dags, att vara med 

patienten, tid med den 

avlidne samt att ta 

hand om kroppen. 

Hög 

2000 

Dunne K, 

Sullivan K. 

Irland 

Family 

experiences of 

palliative care in 

the acute hospital 

setting 

Att undersöka och 

öka förståelsen av 

närståendes 

erfarenheter av 

palliativ vård av en 

familjemedlem på 

en akut 

25 familjemedlemmar till 

patienter som vårdats 

palliativt och avlidit på en 

medicinsk eller kirurgisk 

avdelning på ett sjukhus 

i Storbritannien 

kontaktades. Av dessa 

Intervjuer genomfördes 

med åtta 

familjemedlemmar och 

varade i genomsnitt i 50 

min. Data analyserades 

med fenomenologisk 

metod och reslutatet 

I resultatet 

presenteras fyra 

huvudteman: 

sjukhusmiljön som 

plats för palliativ vård, 

behov och känslor hos 

familjemedlemmar, 

Hög 



 

År 

Författare  

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

sjukvårdsinrättning. valde 15 personer att 

delta, varav åtta slutligen 

intervjuades innan 

saturation uppnåddes. 

presenteras sedan i olika 

teman. Etiskt godkänd.  

familjens upplevelser 

av patientents smärta 

samt 

familjemedlemmars 

upplevelser av 

kommunikation.  

2006 

Hawker S, Kerr 

C, Payne S, 

Seamark D, 

Davis C, Roberts 

H, Jarrett N, 

Roderick P, 

Smith H. 

Storbritannien 

End-of-life care in 

community 

hospitals: The 

perceptions of 

bereaved family 

members 

Att samla in 

närståendes 

berättelser om vård 

och stöd under vård 

i livets slutskede av 

en äldre patient på 

lokala, mindre 

sjukhus (s.k. 

”community 

hospitals”). 

Kvalitativ del av en 

större studie med 

flera metoder.  

Närstående kontaktades 

genom tillgång till 

journaler från patienter 

över 65 år som hade 

avlidit på sjukhuset inom 

6-12 månader. Sex olika 

sjukhus i södra England 

inkluderades. 99 

närstående erbjöds 

medverka varav 51 

slutligen deltog i studien. 

Semistrukturerade 

intervjuer utfördes, 

intervjuguiden bifogad i 

studien. Intervjuer 

spelades in och 

transkriberades. 

Kvalitativ analys 

utfördes, resultaten 

kodades och 

kategoriserades. Nvivo 

användes vid hantering 

av materialet. Etiskt 

godkänd. 

Upplevelserna var 

övervägande positiva 

men även förslag till 

förbättringar framkom. 

Positiva aspekter 

innefattade geografisk 

närhet till sjukhuset, 

sjukhusmiljön, att 

respondenterna kände 

till sjukhuset och 

personalen samt 

personalens attityder 

till och vård av den 

sjuke. Dessa mindre 

sjukhus jämfördes 

även med större 

sjukhus, de mindre 

framställdes som 

bättre alternativ. 

Negativa faktorer 

innefattade 

oförutsägbarhet, 

problem med 

bemanning samt 

ljudnivå. 

Medel 



 

År 

Författare  

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2009 

James I, 

Andershed B, 

Ternestedt BM. 

Sverige 

The encounter 

between informal 

and professional 

care at the end of 

life  

Att beskriva 

anhörigas 

erfarenheter av 

mötet mellan 

professionell och 

informell vård vid 

livets slutskede. 

Patienter som hade 

vårdats palliativt och 

avlidit på en kirurgisk 

avdelning på ett svenskt 

universitetssjukhus 

under en 

niomånadersperiod 

valdes ut. Personer som i 

journalen listats som 

närmast anhörig 

kontaktades. 30 av de 50 

tillfrågade samtyckte till 

att delta, varav 27 

slutligen blev 

intervjuade. 

Intervjuer varade 60-150 

min, spelades in och 

transkriberades. Vid 

några intervjuer togs 

anteckningar istället på 

grund av tekniska 

problem med 

inspelningsutrustning. 

Deskriptiv hermeneutisk 

metod användes till 

analys. Etiskt godkänd.   

Resultatet presenteras 

i sju teman: familjen 

kämpar för vård, 

familjen lämnas kvar 

av den sjuke, familjen 

samarbetar med 

personalen för den 

sjukes skull, familjen 

höll sjukdomen på 

avstånd, familjen var 

osäkra vid den sjukes 

sida, familjen väntade 

på döden vid den 

sjukes sida samt 

familjen var experter 

och beskyddare för 

den sjuke. 

Hög 

2007 

Payne S, 

Hawker S, Kerr 

C, Seamark D, 

Roberts H, 

Jarrett N, Smith 

H. 

Storbritannien 

Experiences of 

end-of-life care in 

community 

hospitals 

Att undersöka 

erfarenheter från 

patienter och 

närstående kring 

vård i livets 

slutskede på lokala, 

mindre sjukhus 

(s.k. ”community 

hospitals”). 

Kvalitativ del av en 

större studie med 

flera metoder.  

Patienter över 65 år med 

avancerade 

sjukdomstillstånd 

rekryterades via 

omvårdnadspersonalen, 

deras närstående 

rekryterades på liknande 

vis men patienternas 

tillstånd erhölls innan. 18 

patienter och elva 

anhöriga deltog. Endast 

resultatet från de 

anhöriga användes till 

litteraturstudien. 

Löst strukturerade 

intervjuer utfördes kring 

tre teman, samt erbjöd 

deltagarna att jämföra 

tiden på det lokala 

sjukhuset med eventuella 

erfarenheter från större 

sjukhus. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades, 

analyserades genom 

kodning och 

kategorisering av flera av 

författarna. Nvivo 

Resultatet från de 

anhöriga visade 

generellt positiva 

erfarenheter av 

vården, men en 

anhörig var missnöjd. 

Exempel på saker som 

upplevdes positivt var 

lokalerna, geografiska 

närheten, miljön på 

sjukhuset, 

besökstiderna samt att 

sjukhuset gav 

avlastning till den 

Hög 

 



 

År 

Författare  

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

användes vid 

datahantering. Etiskt 

godkänd. 

närstående. En negativ 

aspekt var ljudnivån. 

2009 

Spichiger E. 

Schweiz 

Family 

experiences of 

hospital end-of-

life care in 

Switzerland: An 

interpretive 

phenomenological 

study 

Att beskriva 

familjemedlemmars 

upplevelser av vård 

till svårt sjuka 

patienter på 

sjukhus. Del av en 

större studie där 

både patienters och 

närståendes 

upplevelser 

utforskades. 

Lämpliga patienter 

kontaktades och efter att 

de samtyckt till 

medverkan i den större 

studien kontaktades även 

en nära anhörig som 

erbjöds delta. Tio 

närstående deltog 

slutligen i studien. 

20 intervjuer utfördes 

med de tio närstående. 

Varje medverkande 

deltog i 1-6 intervjuer 

som vara 20-80 min, 

beroende på längden på 

patientens 

sjukhusvistelse. Öppna 

frågor användes kring 

erfarenheter om bland 

annat vård och 

kommunikation. 

Analysen utfördes 

fenomenologiskt, 

resultatet delades in i 

teman och kategorier 

samt tolkades för att 

finna innebörder av 

fenomenet. Etiskt 

godkänd. 

Fyra teman framkom. 

Teman handlade om 

den närstående egna 

lidande, känsla av att 

få eller inte få delta i 

vården, patientens 

vård som prioritet 

samt konsekvenser av 

att leva med en svårt 

sjuk person.  

Hög 

 


