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Sammanfattning 

Bakgrund: Inom omvårdnad ska människan ses ur ett helhetsperspektiv. 

Sjuksköterskans ansvar är inte bara att ge patienten omvårdnad, utan också att 

inkludera nära närstående. Enligt anknytningsteorin behöver varje person känna 

trygghet från varandra. Inom palliativ vård ställs behovet av trygghet på sin spets på 

grund av krisen det innebär för patienter att förlora sina liv och ur 

anknytningsperspektiv för både patient och närstående att förlora varandra. Hur kan 

dessa behov tillgodoses genom omvårdnad? 

Syfte: Syftet var att redovisa forskningsläget över omvårdnadsåtgärder som 

sjuksköterskan inom palliativ vård kan utföra för att stödja patienter och närstående 

som förlorar en anknytningsperson 

Metod: En litteraturöversikt baserad på 14 vetenskapliga artiklar som samlades in 

via databaserna PubMed och Cinahl. Artiklarna har systematiskt analyserats och 

sedan sammanställts i resultatet.  

Resultat: Omvårdnadsåtgärderna delades in i fyra kategorier: att skapa trygghet, 

att involvera och informera, att se individen, att främja en trygg miljö. Åtgärderna 

innebär exempelvis att vara tillgänglig, att hålla löften, att förstå de faktorer som 

ligger bakom hur individen kan tänkas hantera sorgen, att inkludera patient och 

närstående, att föra en god kommunikation, att visa empati.  

Slutsats: Studien visade att sjuksköterskan bland annat behöver ha fördjupad 

kunskap om på vilka sätt individuella faktorer kan komma att spela in i hur patienter 

och närstående hanterar förlusten av en anknytningsperson, för att kunna anpassa 

omvårdnadsåtgärderna.  

 

Nyckelord: Anknytningsperson, sjuksköterska, omvårdnadsåtgärd, patient, 

närstående, litteraturöversikt 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

Background: Nursing suggests a holistic perspective on human beings meaning 

that the patients’ needs aren´t only physical but also social, existential and 

emotional. The nurse's responsibility is not only to provide nursing care to the 

patient, but also to include close relatives. According to attachment theory every 

person needs perceived feelings of security from one another. In palliative care the 

needs of emotional support will appear even more evident because of the crisis it 

means for patients to lose their lives and according to the attachment theory for both 

patient and relatives to lose one another. How can these needs be met through 

nursing?  

Aim: The aim was to report the state of research on nursing activities in palliative 

care that will provide support to patients and relatives, in the process of losing an 

attachment figure. 

Method: A literature review based on 14 articles collected through the databases 

PubMed and Cinahl. The articles have been systematically analyzed and then 

compiled in the result. 

Results: The nursing care activities were divided into four categories: to create 

security, involve and inform, see the individual and promote a safe environment. 

For example, the nursing care activities include being available, keeping promises, 

understanding the factors behind the individual’s ability to deal with grief, to include 

the patients and relatives, promote good communication and show empathy.  

Conclusion: The study shows that nurses is needs in- depth knowledge on 

individual factors that will affect how patients and relatives manage the loss of an 

attachment figure.  

 

Keywords: Attachment figure, nurse, nursing care activities, patient, relative, 

literature review 
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Inledning 

Enligt Socialstyrelsen (2016) dör ca 90 000-100 000 människor varje år i Sverige 

varav en stor andel av dessa innan sin död vårdas palliativt. Ett mycket högre antal 

människor i patientens närhet berörs på olika sätt och lider av situationen. 

Forskning tyder också på att behovet av studier kring närståendes situation ökar, 

då närstående förväntas ta ett allt större ansvar för sina närstående (Socialstyrelsen, 

2016). 

 

I Loetz et al. (2013) studie redogjordes för hur anknytningsteorin knappt vidrörts i 

forskning gällande palliativ vård, trots att den frekvent förekommer inom 

psykiatrin som vetenskapligt ämne. Uppsatsförfattarna ifrågasätter denna 

underrepresentation då mänskliga relationer är en central del i både 

anknytningsteorin och omvårdnad. Dessutom har ett tydligt samband setts mellan 

anknytningsmönster och relationen patient-vårdare och även patientföljsamhet 

(Loetz et al., 2013). Val av ämne för denna litteraturöversikt är baserat på det höga 

antalet patienter som varje år vårdas inom palliativ vård, behovet av forskning om 

närståendes situation samt avsaknad av forskning om anknytningsteorin i 

forskning gällande palliativ vård. 

 

Bakgrund 

Historisk bakgrund till omvårdnad och palliativ vård 

Enligt Holmdahl (1997) har vård och omhändertagande av behövande alltid 

funnits och kommer alltid att finnas, då varje människa under perioder i livet och 

framför allt vid ohälsa kommer att behöva andra för sin överlevnad. Inom de flesta 

av oss finns också instinkten och behovet av att vårda och ta hand om närstående. 

Den direkta omvårdnaden sköttes förr i tiden som regel i hemmen av kvinnor. 

Parallellt med detta utvecklades ursprunget till dagens medicin: läkekonsten. Detta 

innefattade förr i tiden utforskandet och skapandet av läkande metoder och 

farmakologiska preparat, för att på olika sätt bota sjukdomar. Innan väl fungerande 

mediciner utvecklats har det hävdats att svårt sjuka eller döende patienter slogs 

ihjäl då människor var rädda för att själva drabbas (Holmdahl, 1997). Sedan den 

tidens bristfälliga kunskap om sjukdom har mycket hänt inom vårdandet av sjuka, 

och ett mer humant fokus har utvecklats. 
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Benzein, Hagberg och Saveman (2014) påtalar att det idag är centralt inom 

omvårdnad att sträva mot att patienter och närstående ska ges vård på ett sätt där 

hela människan ses ur ett holistiskt perspektiv. Ett holistiskt perspektiv betyder att 

människan ska ses som en helhet bestående av känslor, tankar och erfarenheter, det 

vill säga mer än sin sjukdom (Karolinska Institutet, u.å.). Även Loetz et al. (2013) 

menade att bemötandet av dessa patienter bör ske genom ett samarbete mellan 

flera discipliner för att genom olika metoder och perspektiv kunna skydda 

patienten från mer lidande än den fysiska smärtan. 

 

Palliativ vård 

Enligt Socialstyrelsen (2013) definieras palliativ vård som hälso- och sjukvård 

med målet att lindra lidande och främja livskvaliteten patienter i livets slutskede. 

Sjuksköterskan ska ta hänsyn till patientens autonomi och integritet samtidigt som 

smärta och andra symtom ska lindras. Patientens psykiska, fysiska, existentiella 

och sociala behov ska tillgodoses. Patientens livskvalitet ska främjas genom en 

god relation och kommunikation, vilket ska inkludera arbetslaget såväl som 

patienten och dess närstående. Förhållningssättet gentemot närstående och patient 

ska enligt Socialstyrelsen (2013) baseras på en holistisk syn på människan. Både 

patient och närstående ska stödjas till ett värdigt liv med känslan av välbefinnande 

till livets slut (Socialstyrelsen, 2013). Även efter att döden infallit ska de 

närstående erbjudas stöd då tiden inom palliativ vård för dem är emotionellt 

påfrestande (Kelly et al., 2013).  

 

Det utökade patientbegreppet 

Willman (2014) påtalar att inom omvårdnad som disciplin används ett utvidgat 

patientbegrepp. En gång i tiden syftade begreppet patient på “den lidande” 

människan, men idag är läget ett annat. Idag anger patientbegreppet den person 

som får professionell vård. Patienten hamnar i ett ojämlikt maktförhållande där 

denne står i ett beroendeförhållande till de som vårdar. Därför betonas i Willmans 

(2014) begreppsdefinition att vården bör utföras med respekt för integritet, 

värdighet och autonomi. Det utvidgade begreppet innebär också att hänsyn tas och 
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respekt visas gentemot de närstående, som så långt som möjligt ska få känna 

trygghet och delaktighet (Willman, 2014). 

 

Anknytningsteorin 

Enligt Bowlbys anknytningsteori, som är en utvecklingsteori om människans 

anknytningsmönster, har alla människor ett behov av trygghets- och 

gemenskapsbyggande relationer (Bowlby, 2010). Dessa behov utgör en primär del 

av människans natur och är enligt Bowlby kanske djupare rotat än begär efter mat 

och sex, vilka är behov som inom många vetenskapliga teorier getts platsen som 

människans primära drivkraft. Enligt anknytningsteorin skapas människan som en 

emotionell och social varelse vid varje stund, i sin interaktion med sin omgivning, 

vilket i sig möjliggör för en mängd olika vägar för utveckling redan från födseln 

(Bowlby, 2010). 

 

Hur anknytningsmönstren växer fram 

Under småbarnsåren finns hos det lilla barnet ett beroende av interaktion med en 

trygg person, en så kallad anknytningsperson. Detta är ett djupt emotionellt och 

fysiskt behov hos barnet. Det lilla barnet är helt beroende av sin omgivning för att 

överleva, således kommer omgivningens beteende att ha inverkan på barnets 

känsla av trygghet (Bowlby, 2010). En trygg person att knyta an till lägger en 

viktig grund för sunda och trygga relationsmönster även senare i livet. Å andra 

sidan kan det barn som försöker knyta an till en otrygg anknytningsperson, 

exempelvis en alkoholiserad förälder, komma att påverkas negativt i sitt vuxenliv. 

Sammanfattningsvis lyfts begreppet anknytning som det Bowlby använder för att 

förklara det relationsmönster till andra som i varje människa växer fram och 

formas genom socialt samspel under uppväxten (Bowlby, 2010). Baserat på 

barnets primära erfarenheter med sina anknytningspersoner, kommer enligt 

Mayseless och Popper (2007) en intern form av “arbetsmodell” utarbetas och bli 

en del av personen. Denna arbetsmodell kommer personen sedan utgå från när den 

förhåller sig till sin omgivning, även i det vuxna livet. Det finns tre typer av 

anknytningsmönster: tryggt-, ambivalent- och undvikande anknytningsmönster. De 

med ett tryggt anknytningsmönster har ett grundlagt förtroende för människor. 

Anknytningspersonerna bör vara tillgängliga, lyhörda och hjälpsamma om barnen 
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stöter på skrämmande situationer, för att de ska utveckla ett sådant 

anknytningsmönster. Den ambivalenta individens mönster orsakas av opålitliga 

anknytningspersoner som ibland finns där för barnet och ibland inte. Detta 

anknytningsmönster kännetecknas av en osäkerhet om föräldern eller 

vårdnadshavaren kommer att vara tillgänglig, eller till hjälp när den behövs. På 

grund av denna osäkerhet kan personen med ambivalent anknytningsmönster 

pendla mellan ett undvikande beteende och bete sig hyperaktivt i hopp om att 

försöka få föräldrarnas eller vårdnadshavarnas uppmärksamhet. Ett undvikande 

mönster kännetecknas av försök till att bli känslomässigt självständig och att 

använda en strategi som minskar anknytningsbehovet. Detta anknytningsmönster 

uppstår i regel om anknytningspersonen är fysiskt eller emotionellt otillgänglig 

och barnet tvingas då lära sig att klara sig på egen hand (Bowlby, 2010).  

 

Anknytningsteorin efter barnaåren 

I takt med att en människas självständighet och tilltro till den egna förmågan att 

överleva med åren ökar, kommer anknytningsmönster och behov av en 

anknytningsperson allt mindre till synligt uttryck (Mayseless & Popper, 2007). 

Men behovet av att bli skyddad och omhändertagen är grundläggande mänskliga 

behov som inte minskar i takt med ökad mognad (Mayseless & Popper, 2007). 

Behovet av trygghet kan även hos den vuxne komma att aktualiseras och bli extra 

påtagligt i perioder eller i situationer av hot och traumatiserande upplevelser. 

Exempel på detta kan vara att bevittna en närståendes död, eller att själv vara i 

livets slutskede (Bowlby, 2010). Vad som kan förändras med åren är snarare vilka 

anknytningspersonerna är. Anknytningsteorin hos en vuxen människa är 

applicerbar på alla mellanmänskliga relationer (Broberg 2006). Människor kan 

utöver till sina föräldrar även knyta an till barn, partners, andra närstående, 

“soldatbröder” i krig, psykologer, men också olika typer av objekt som exempelvis 

Gud och husdjur (Broberg, 2006). Hos anknytningspersonen kan den drabbade 

söka tröst, skydd, bekräftelse och uppmuntran. Anknytningsteorin kan således 

sägas vara ett koncept som kan hjälpa till att förklara emotionella reaktioner och 

sociala utmaningar som människan ställs inför i situationer av förlust, separationer 

och hjälplöshet och de behov som detta medför (Loetz et al., 2013). 



 

5 
 
 

Anknytningsteorin i relation till palliativ vård 

Enligt Mayseless och Popper (2007) fungerar relationer i vuxenlivet på många sätt 

som anknytningsrelationen mellan barn och vuxen. Inte minst ställs detta på sin 

spets i palliativa vårdsammanhang (Loetz et al., 2013). Där kommer de som 

alldeles nyss fungerat som anknytningspersoner, kanske en partner eller vuxet barn 

eller en förälder i livets slutskede, inte längre kunna ge trygghet och skydd. I det 

sammanhanget finns ofta ett behov av att någon ska ledsaga en genom processen, 

för att ge trygghet och lindra ångest. Patienternas och de närståendes 

anknytningsmönster kommer avspeglas i kontakt med sjuksköterskan. Detta kan 

medföra att deras behov av trygghet ibland kan vara svåra att tillgodose 

(Mayseless & Popper, 2007). Strachan (2017) påtalade i sin studie att några 

patienter och/eller närstående kommer att be om hjälp men sedan klaga på den 

hjälp som ges, en del kommer att vara gränslösa och exempelvis ringa utanför 

arbetstid och upplevas som manipulativa i sina dysfunktionella kontaktförsök. 

Andra kommer inte att våga be om det stöd de egentligen behöver och vänta tills 

nästa besök, istället för att ta mod till sig och ringa direkt.  

 

Ett annat exempel på svårigheter som kan uppstå är problematiken kring att beslut 

tagits om att en patient ska vårdas palliativt. Helt plötsligt handlar inte åtgärderna 

längre om att bota utan snarare att lindra lidande, vilket kan skapa känslor av 

besvikelse och övergivenhet hos både patient och närstående (Loetz et al., 2013). I 

mötet med dessa patienter och närstående som lever med närvaron av döden som 

ett konstant hot, behöver sjuksköterskan stötta och skapa trygghet (Strachan, 

2017).  

 

Studien av Mclean, Walton, Matthew och Jones (2011) visade att äldre människors 

anknytningsmönster påverkar relationer när en av individerna är döende. 

Relationen kommer utsättas för djupgående förändringar och gamla konflikter kan 

komma upp till ytan. Beroende på anknytningsmönster kommer en del närstående 

att ta avsked, medan andra kommer att “låtsas som om det regnar”. Både 

funktionella och mer dysfunktionella förhållningssätt kan uppdagas (Leung et al., 

2017). Ett dysfunktionellt anknytningsmönster hos den döende kan till exempel 

öka nivån av emotionell stress hos den närstående (McLean et al., 2011). Kanske 

får patienten extra mycket uppmärksamhet av sina närstående, kanske vänder 
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några dem ryggen i förnekelse av situationen (Leung et al., 2017). Mayseless och 

Poppers (2007) studie visade dessutom på den dubbla problematik som kan uppstå 

mellan en patient i livets slutskede och en närstående. Då båda hamnat i en 

stressfylld situation där båda håller på att förlora en anknytningsperson, alltså 

varandra och den ena dessutom håller på att förlora sitt liv, så är båda i behov av 

ett stöd som den andre helt plötsligt inte kan ge. Detta kan medföra starka 

känsloreaktioner. Alla dessa situationer kommer att väcka behov av en person som 

kan vägleda en igenom situationen och ge en känsla av skydd och trygghet. 

 

Problemformulering 

Inom palliativ vård har sjuksköterskan ansvar att inte bara ge omvårdnad till 

patienter, utan även i linje med det utökade patientbegreppet lika mycket vara en 

stödperson till närstående. I enlighet med Bowlbys anknytningsteori kan både 

patient och närstående genomgå en djupare personlig kris i processen av att förlora 

någon som kanske fyllt funktionen av en anknytningsperson (Bowlby, 2010). 

Detta kan skapa behov av omsorg och trygghet som kanske kan tillgodoses genom 

adekvat omvårdnad. 

 

Syfte och frågeställning 

En litteraturöversikt med syftet att redovisa forskningsläget över de 

omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan inom palliativ vård kan utföra för att 

stödja patienter och närstående som förlorar en anknytningsperson. 

 

Studien fokuseras på frågeställningen: Vilka omvårdnadsåtgärder kan 

sjuksköterskan utföra för att stödja patienter och närstående i förlusten av en 

anknytningsperson? 

 

Definition av centrala begrepp 

Patient: begreppet patient kommer i denna litteraturöversikt att beteckna patienter 

som vårdas i livets slutskede. 

 

Närstående: kommer i denna litteraturöversikt att beteckna 

familjemedlem/släkting/vän. Noteras kan att närstående är det begrepp som 
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används inom palliativ vård. Begreppet anhörig är vanligt inom andra områden 

(Hultkvist, 2013). 

 

Metod 

Design 

Denna studie har genomförts som en litteraturöversikt. En litteraturöversikts syfte 

är att på ett systematiskt sätt sammanställa vetenskaplig fakta om det valda ämnet 

(Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Urval 

Sökandet efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed. 

Sökorden som använts för datainsamlingen är: Palliative care, nursing, family, 

experience, support, palliative, nurs*, famil*, attachment, attachment theory, 

emotions. Vid sökning på begreppen: famil* och nurs* användes trunkering för att 

få bredd på sökningen (Bilaga 1). Dock uteslöts begreppet patient, då 

uppsatsförfattarna bedömde att patientbegreppet följde med de artiklar som 

behandlar palliativ vård. Den booleska termen AND användes vid 

datainsamlingen, för att begränsa sökningarna. En provsökning genomfördes som 

visade att ingen breddning av sökord behövdes. 

 

Inklusionskriterier 

• Artiklar publicerade mellan 2007-2017  

• Artiklar med struktur enligt IMRAD (introduktion, metod, resultat/ analys, 

diskussion).   

• Artiklar skrivna på engelska  

• Artiklar som är “peer reviewed”  

• Artiklar tillgängliga via Högskolan Dalarnas bibliotek.   

• Artiklar som berör både närstående och/eller patienten.  

• Studier med fokus inom olika palliativa vårdformer.  

• Studier med deltagande personer över 16 år.   

•  Artiklar som berörde både pre-, per- och post dödstillfället. 
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Exklusionskriterier  

• Studier från länder med lägre än medelhögt Human Development Index 

(HDI) (Globalis, u.å), exkluderades. Detta för att få tillgång till kunskap 

från förhållanden liknande de som gäller i Sverige och västvärlden. 

 
 

Figur 1. Flödesschema över urvals- och kvalitetsgranskningsprocessen 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

Artiklarnas kvalitet granskades med hjälp av granskningsmallar av Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011) och Forsberg och Wengström (2008) (Bilaga 2). I mallarna 

för kvalitativa och kvantitativa studier fanns frågor som besvarades med ja/nej där 

svaret ja gav poäng. Utifrån poängen räknades en procentsats ut vilket ledde till en 

indelning av artiklarna utifrån kvaliteten. En kvalitetsindelning gjordes av 

uppsatsförfattarna i grupperna: låg (<60 %), medel (70-79 %) eller hög (>80%) 
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kvalitet. Artiklar som enligt uppsatsförfattarna bedömdes vara av hög kvalitet 

inkluderades i resultatredovisningen (Bilaga 3). 

 

Tillvägagångssätt 

Sökningarna gjordes utifrån de valda sökorden i olika kombinationer och utifrån 

detta valdes relevanta artiklar ut av uppsatsförfattarna. Därefter diskuterades om 

artikelns titel är relevant för syftet. De titlar som författarna ansåg vara relevanta 

för syftet granskades genom läsning av abstrakt. I de fall där uppsatsförfattarna 

ansåg att abstrakt överensstämmer med syftet, lästes hela artikeln och valdes 

utifrån det ut till analys och tolkning för litteraturöversiktens resultat. Om de 

passerade inklusionskriterierna och var av tillräckligt god kvalitet enligt tidigare 

nämnda granskningsmallar, inkluderades de i litteraturöversiktens resultat. 

 

Analys och tolkning av data 

De 14 studier som inkluderades analyserades utifrån nedan beskrivna plan för 

analys och tolkning av resultat. De begrepp som ansågs som bärande i artiklarna 

ströks under vid läsningen och diskuterades sedan mellan uppsatsförfattarna för att 

minimera risken för misstag och feltolkningar relaterat till översättning. Likheter 

och skillnader i studierna gällande metod, syfte och teoretisk utgångspunkt 

identifierades Resultaten i de utvalda artiklarna lästes flera gånger av båda 

författarna för att se om det kunde besvara syftet med litteraturöversikten. Utifrån 

denna analys identifierade uppsatsförfattarna centrala fynd i artiklarnas resultat för 

att sedan kategorisera och sammanställa i resultatdelen genom att jämföra och hitta 

likheter i omvårdnadsåtgärdernas karaktär. Efter bearbetning av artiklarna hittades 

omvårdnadsåtgärder som i enlighet med syftet kan skapa känslor av framförallt 

trygghet hos de personer som håller på att en anknytningsperson. Dessa 

omvårdnadsåtgärder delades sedan in i fyra kategorier: att skapa trygghet, att 

involvera och informera, att se individen, att främja en trygg miljö. 

 

Etiska överväganden  

De vetenskapliga artiklar som inkluderats är godkända av en etisk kommitté, vilket 

bedöms borga för hög etisk standard och tillämpning av principen om informerat 

samtycke (Codex, 2017). 
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Resultat 

Resultatet i litteraturöversikten grundas på 14 vetenskapliga artiklar, varav sex 

kvantitativa och åtta kvalitativa (Tabell 1). De genom analysen identifierade 

omvårdnadsåtgärderna presenteras nedan under följande kategorier: att skapa 

trygghet, att involvera och informera, att se individen och att främja en trygg 

miljö. 

 

Tabell 1. Översikt över inkluderade artiklar med redovisning av identifierade 

kategorier. X står för identifierade teman i respektive artikel. 

 
* =artiklar med kvalitativ ansats 

** = artiklar med kvantitativ ansats 
 

Att skapa trygghet 

I studien av Milberg et al. (2011) uttrycktes närvaron av döden som ett konstant 

hot, vilket skapade behov av stöd och trygghet. Milberg och Friedrichsen (2017) 

beskrev exempelvis hur gifta par knöt an till varandra som anknytningspersoner. 

Den nära relationen utgjorde en fast trygg punkt i det vuxna livet men denna 

 

Inkluderade artiklar 

Att 

skapa 

trygghet 

Att involvera 

och informera 

Att se 

individen 

Att främja en 

trygg miljö 

1. Aoun et al. (2015) **            X      
2. Bentley och O’Connor (2015) *     X           X       

3. De Vos et al. (2015) **     X          X   
4. Gelfman, Meier och Morrison 

(2008) ** 
                                          X      

5. Germain, Mayland, och Jack 

(2016) * 
           X       

6. Holm et al. (2015) *            X   
7. Hudson et al. (2015) **     X    
8. Kisorio och Langley (2016) *     X    

9. Lundberg, Olsson och Fürst 

(2013) * 
    X           X            

10. Milberg och Friedrichsen 

(2017) * 
    X            X            X 

11. Milberg et al. (2011) *     X            X            X 
12. Näppä, Lundgren och 

Axelsson (2016) ** 
            X 

 

13. Saini et al. (2016) *     X    
14. Snaman, Kaye, Torres, Gibson 

och Baker (2016) ** 
           X            
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trygghet briserade sedan i takt med att den ena parten blev sjukare. Den osäkerhet 

som uppstod hos patienten och den närstående under den palliativa vårdtiden, 

menade informanterna i studien kunde mildras vid närvaron av någon annan de 

kunde lita på (Milberg & Friedrichsen, 2017). I samma studie visades också att 

dessa trygga punkter både kunde vara fysiskt närvarande och frånvarande. Den 

lugnande effekten av en fysiskt frånvarande kontakt kunde exempelvis också 

erhållas genom att sjuksköterskan såg till att patienten kunde ringa denna person, 

eller att patienten fick titta på personen i fråga på ett foto. Vid allvarligare 

situationer eller kraftig försämring i sjukdom önskade den sjuke att ha sina 

närstående fysiskt närvarande (Milberg & Friedrichsen, 2017).  

 

Inom palliativ hemsjukvård visade det sig att förtroende för personalen som en fast 

punkt, var viktigt för patienten och de närstående (Milberg och Friedrichsen 

(2017). En hög grad av tillgänglighet till sjuksköterskan, exempelvis via telefon 

sju dagar i veckan 24 timmar per dygn, var en av de saker som ingav denna känsla 

av trygghet (Milberg et al., 2011). Kontinuitet bland personalen som mötte patient 

och närstående ansågs i Milberg et al. (2011) som ytterligare en central aspekt, 

vilket ledde till att patienter och närstående kunde uppleva trygghet och kunde 

slappna av i den redan svåra situationen. 

 

Lundberg, Olsson & Fürst (2013) visade i sin studie att närstående uppskattade när 

sjuksköterskan tog sig tid att sitta ned och samtala med dem. Behoven av att tala 

med någon behövde mötas av en utomstående person, i detta fall sjuksköterskan 

(Saini et al., 2015). Närstående ville känna att sjuksköterskan visade förståelse för 

den situation som de befann sig i. Kisorio och Langley (2016) menade att 

frustration och inre stress var känslor som de närstående ofta kände, vilket kunde 

mildras av sjuksköterskans närvaro och emotionella stöd. Studien av De Vos et al. 

(2015) tydliggjorde ytterligare hur sjuksköterskan genom bekräftelse och att låta 

närstående prata till punkt, fyllde en viktig funktion i närståendes sorgeprocess.  

 

Hudson et al. (2014) undersökte effekterna på emotionell stress hos närstående 

efter att patienten dött. Försöksgruppen som mottagit hembesök och telefonsamtal 
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från sjuksköterskan mådde åtta veckor efter den närståendes död betydligt bättre 

än kontrollgruppen som inte erhöll några av dessa omvårdnadsåtgärder.  

 

Bentley och O’Connor (2015) undersökte vid vilken tidpunkt närstående föredrog 

att bli intervjuade och önskade att tala om sin närståendes död. Majoriteten svarade 

att de gärna hade berättat om detta inom ett fåtal veckor efter dödstillfället. De 

förklarade att de inte ville prata om det när de väl börjat glömma och därmed 

återuppväcka dessa smärtsamma minnen. De menade också att de ville prata om 

det så tidigt som möjligt på grund av de positiva effekterna det kunde innebära att 

få samtala när det var som jobbigast. Lundberg et al. (2013) kom i sin studie fram 

till att stödet efter döden kunde vara allmänt stärkande och även stilla de 

närståendes eventuellt dåliga samvete över saker de kunnat göra annorlunda. 

Stödet kunde ges i olika former, exempelvis genom brev, stödgrupper och 

telefonsamtal, och utfördes i studien av bland annat sjuksköterskor. Viktigt var att 

utlovat stöd inte uteblev, då det kunde väcka känslor av osäkerhet och skuld 

(Lundberg et al., 2013). 

 

Att involvera och informera 

Att inkluderas genom att få information ansågs av Holm et al. (2015) vara en 

viktig omvårdnadsåtgärd som kunde bidra till en känsla av ökad mental styrka för 

patienter och närstående. Vid ett försök med sjuksköterskeledda stödgrupper för 

information och stöd till de närstående inom palliativ vård visades flera fördelar. I 

stödgrupperna kunde deltagarna tillsammans med sjuksköterskorna diskutera vad 

de gick igenom och prata om sina närståendes stundande död. De närstående 

uppskattade grupperna och rapporterade bland annat att informationen de fick 

gjorde dem bättre förberedda på vad som komma skulle, vilket i sig skapade ett 

lugn. I samma studie hittades även en bonuseffekt hos den deltagande personalen 

som upplevde att försöket hade positiva effekter även i personalgruppen. Att möta 

gruppen och att lyssna på frågorna och historierna gjorde personalen mer känslig 

för de närståendes behov (Holm et al., 2015).  

 

I studien av De Vos et al. (2015) studerades samtalen mellan läkare, föräldrar till 

barn i livets slutskede och sjuksköterskor. Läkarna talade 67 % av tiden och 
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föräldrarna endast 30 %. Vad som också iakttogs senare var att sjuksköterskorna 

var dem som såg till att skapa utrymme för föräldrarna att få tala. De ställde frågor 

om föräldrarnas upplevelser och följde ofta dem tillbaka till sitt barns rum där de 

fick mer tid att samtala och reflektera (De Vos et al., 2015). 

 

Att sjuksköterskan på ett professionellt sätt kommunicerade med de närstående i 

deras sorgeprocess, visade empati och förståelse och bjöd in till diskussion kring 

beslut som skulle fattas i den palliativa vården, var av stor betydelse för de 

närstående och deras trygghet (Snaman, Kaye, Torres, Gibson & Baker, 2016). 

Information om sjukdomsförlopp, vad som komma skulle och vårdgivarnas 

förmåga att kommunicera rätt sak vid rätt tidpunkt, konstaterades i Lundberg et al. 

(2013) vara omvårdnadsåtgärder som kunde underlätta för patienter och 

närstående. Detta för att de skulle kunna förbereda sig på den förestående döden 

både mentalt och praktiskt. Ärlighet och att informationen repeterades var 

ytterligare två aspekter som kunde bidra till känslan av trygghet. 

Tillhandahållandet av information i bokform kunde också ge trygghet genom att 

vara något de närstående kunde vända sig till på egen hand när de kände sig redo 

(Lundberg et al., 2013). Resultaten indikerade på detta sätt hur kommunikationen 

mellan sjuksköterskor och närstående på olika sätt påverkade deras trygghet.  

 

Att se individen 

I studien av Germain et al. (2015) påtalades vikten av att sjuksköterskorna såg och 

bekräftade patienterna och de närstående som individer. Det uppgavs som viktigt 

att sjuksköterskorna vid samtal om sorg mötte individerna på ett personligt plan 

och visade förståelse för att de bearbetade sorg på olika sätt (Germain et al., 2015). 

Bentley och O’Connor (2015) framhöll vikten av att närstående blev sedda som 

individer i stödjande samtal även efter det att patienten dött. Närstående önskade 

att vårdpersonalen skulle fråga personerna själva när och om de vill tala om det 

som hänt, och de ville också att beslutet skulle vara upp till dem själva hellre än att 

samtalen skulle kännas påtvingade (Bentley & O’Connor, 2015). Näppä, Lundgren 

och Axelsson (2016) betonade vikten av att närstående behövde få möjlighet att ta 

egna beslut kring hur de ville bearbeta sin sorg och att behoven varierade. 
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Att se individen inkluderade enligt Milberg et al. (2011) också att personalen både 

uppvisade kunskaper och insikt om såväl patientens medicinska historia såsom 

familjesituation, samt att patientens och närståendes önskningar om vården togs i 

beaktande. Hos både patient och närstående kunde känslor av både otrygghet och 

övergivenhet uppstå om personalen uppvisade bristande kunskap om patienten, 

exempelvis relaterat till att de saknade tillgång till journalhandlingar (Milberg et 

al., 2011).  

 

I en studie av Aoun et al. (2015) redovisades individuella faktorer att ta hänsyn till 

inom omvårdnaden av närstående och närstående till bortgångna patienter. 

Exempelvis visades sambandet mellan Prolonged Grief Disorder (PGD) och 

relationen den närstående tidigare hade till den bortgångna patienten. Risken för en 

utdragen sorgeprocess konstaterades större om patienten var en son eller dotter, än 

om den var en förälder. Risken för PGD påstods också skilja sig mellan individer 

beroende på ålder på närstående och den döde, civilstatus och var döden inträffade. 

Exempelvis var medelåldern lägre på både patient och närstående bland de med 

hög risk för PGD. Bland de med hög risk för PGD sågs också att patienten inte 

dött av en dödlig sjukdom. Skillnad fanns också i var personerna tenderade att 

söka hjälp, såsom familj, vänner, stödgrupper, religiös guide, internet, sjukhus och 

psykolog.  Exempelvis sökte personerna med hög risk för PGD oftare professionell 

hjälp från exempelvis psykolog, socialarbetare och psykiatriker. De med medelhög 

risk för PGD sågs oftare söka sig till olika typer av stödgrupper. I studien 

konstateras också att de olika stödbehoven kunde bemötas via kombinationer av 

olika strategier, hellre än en “one size fits all”-approach (Aoun et al., 2015). 

 

Gelfman, Meier och Morrison (2008) visade i sin studie att närstående inom 

palliativ vård var mer nöjda med den omvårdnad de getts innan och efter dödsfallet 

än närstående som getts omvårdnad inom allmän vårdform. Totalt sett var 65 % av 

de närstående från den palliativa gruppen nöjda och ansåg sig ha fått professionell 

hjälp, till skillnad mot 35 % av de närstående hos de som getts omvårdnad inom 

allmän slutenvård. Vad de närstående som getts stöd inom palliativ vård menade 

var viktigast var att deras religiösa och spirituella behov bättre tillgodosetts 

(Gelfman et al., 2008). Milberg och Friedrichsen (2017) menade i sin studie att 
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kontakten med Gud var mycket viktig för religiösa personer då Gud för dem kunde 

fungera som en anknytningsperson.  

 

Att främja en trygg miljö  

I en studie av Milberg et al. (2011) då patienter gavs möjligheten att vårdas 

palliativt hemma, konstaterades ett ökat välmående där hemmet ingav trygghet hos 

både patienter och närstående. Att få stanna hemma trots svår sjukdom gav 

patienterna känslan av att de kunde fortsätta med delar av sitt vardagsliv. 

Patienterna kunde hemma utefter förmåga ägna sig åt exempelvis trädgårdsarbete, 

korta promenader, umgänge med familjen och vardagslivet som för många 

representerade den hälsosamma delen av livet. Att få ägna sig åt bekanta sysslor 

gjorde att fokus togs från sjukdomsprogress och en kommande död. I hemmiljön 

var det dock viktigt för känslan av trygghet att veta att omvårdnad och lindring av 

symtom fanns tillgängligt när det behövdes, detta gällde inte minst för de 

närstående. De som vårdades hemma ville kunna lita på att sjuksköterskan fanns 

på plats eller hörde av sig som avtalat, för att undvika känslor av otrygghet hos 

både patient och närstående. För att patient och närstående skulle kunna förbli 

trygga hemma förutsattes alltså tillgång till en väl fungerande och tillgänglig 

hemsjukvård (Milberg et al., 2011). I samma artikel redovisades fyra teman vilka 

utgjorde grund för att närstående och patienter i förlusten av en anknytningsperson 

skulle uppleva den palliativa hemsjukvården som positiv: I) En känsla av kontroll, 

II) inre frid, III) att fortfarande kunna vara sig själv, samt hopp IV). För att 

närstående och patienten skulle kunna ha en känsla av kontroll, krävdes att de 

kunde lita på att problem som kunde uppstå var hanterbara, vilket krävde 

förberedelse och kunskap hos alla involverade. Med “Inre frid” menades att 

patienter och närstående boende i hemmet skulle kunna ha tillgång till stöd när de 

behövde, så att de däremellan kunde slappna av och inte behövde fokusera så 

mycket på sjukdomen och slapp oroa sig inför hur nästa “situation” skulle kunna 

hanteras. “Att fortfarande kunna vara sig själv” var ett tema som utgick ifrån att 

patienten och de närstående i och med att de fick vistas hemma tilläts fortsätta vara 

de individer de själva kände att de var. Om hemsjukvården involverade patienterna 

och de närstående i omvårdnaden kunde detta bidra till en känsla av att få vara sig 

själv. Det sista temat, hopp, var något patienter och närstående menade kunde 
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uppnås trots att sjukdomen var obotlig. Även om de inte kunde hoppas på 

tillfrisknande, så vågade de lägga hopp till att deras omvårdnadsbehov åtminstone 

skulle tillgodoses, så att de skulle få fortsätta känna trygghet hemma och att 

personalen skulle finnas där för dem när de behövde. 

 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultat  

Litteraturöversiktens syfte var att redovisa forskningsläget över de 

omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan inom palliativ vård kan utföra för att 

skapa trygghet för patienter och närstående som förlorar en anknytningsperson. 

Resultaten som hittades placerades in i kategorier vilka är som följer: att skapa 

trygghet, involvera och informera, se individen samt att främja en trygg miljö. 

Huvudfynden bland resultatets omvårdnadsåtgärder valdes ut till diskussionen och 

var de som visade påtagligt positiva effekter i patienternas mående och var bland 

annat: att möta patienter och närståendes psykosociala behov, att erbjuda 

stödgrupper, att ge information, att vara tillgänglig, att se patienten och närstående 

som unika individer och den trygga miljöns betydelse.  

 

Resultatdiskussion 

Att skapa trygghet 

Milberg och Friedrichsens (2017) studie visade på att sjuksköterskan kan fungera 

som en trygg punkt för patienten och närstående. Detta stöd behövs då närvaron av 

döden är påtaglig och skapar behov av trygghet (Milberg et al., 2011). En person 

kan ha flera anknytningspersoner i sitt nätverk som kan ge trygghet (Bowlby, 

2010). Enligt Socialstyrelsen (2013) ingår det inom palliativ vård att 

sjuksköterskan ska tillgodose patienters och närståendes fysiska men också 

psykiska och sociala behov. Denna litteraturöversikt resultat visade att 

omvårdnadsåtgärderna från sjuksköterskan kan bestå av både fysiska träffar men 

också av brev, stödgrupper och telefonsamtal (Lundberg et al., 2013). Behovet av 

stöd och trygghet behöver även tillgodoses efter att patienten dött, i studien av 

Hudson et al. (2014) visades god effekt av exempelvis uppföljande telefonsamtal 

när de närstående fick prata om sin situation. Resultaten visar att det är av stor vikt 

att psykiska och sociala behov hos patienter och närstående möts både innan och 
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efter att patienten dött. Att omvårdnadsåtgärderna inte endast måste bestå av 

fysiska träffar gör att flexibiliteten ökar och sjuksköterskan kan planera för 

utförandet av omvårdnadsåtgärderna vilket ökar sannolikheten att de faktiskt 

genomförs. Omvårdnadsåtgärderna kan utföras av sjuksköterskan som annars kan 

delegera dem till någon som fått bra kontakt med den person det gäller. Det 

förefaller som om ovanstående åtgärder kan bidra till utvecklandet av en 

förtroendefull relation vilket enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017) är en 

förutsättning för god omvårdnad.  

  

Att involvera och informera 

Att inkludera och informera närstående och patienter inom palliativ vård kan ha en 

lugnande effekt (Holm et al., 2015). Lundberg et al. (2013) tog i sin studie upp 

information om sjukdomsförlopp och vad som ska hända härnäst som exempel på 

information som kan vara värdefull. Enligt Holm et al. (2015) finns ett värde i att 

patienter och närstående får tala om vad de känner, att deras önskningar tas i 

beaktande och de får förbereda sig på vad som komma skall. Att få sådan vetskap 

kan göra att de slipper oroa sig för det okända (Holm et al., 2015). 

  

Lundberg et al. (2013) framhöll i sin studie att information från sjuksköterskan till 

patient/närstående inte måste vara muntlig utan att tryckt information ibland kan 

passa bättre då det är något de kan vända sig till på egen hand när de känner sig 

redo. Holm et al. (2015) konstaterade i sin studie att stödgrupper för närstående är 

ett sätt att som arbetsledande sjuksköterska inkludera och verka för ökad lyhördhet 

för de närståendes behov i personalgruppen. I dessa stödgrupper kan 

sjuksköterskor och närstående samtala kring vad de går igenom samt vad som 

komma skall. Dessa stödgrupper visade sig i studien även kunna öka 

personalgruppens medvetenhet om och fokus på närståendes behov (Holm et al., 

2015). Om lyhördheten ökar, borde individens behov kunna synliggöras. En 

tänkbar följd av det är i sin tur är att sjuksköterskan bättre kan möta behoven och 

därmed skapa trygghet för patienter och närstående i förlusten av en 

anknytningsperson. På detta sätt sker omvårdnadsarbetet i linje med 

Socialstyrelsen (2013) som betonar betydelsen av att psykiska och sociala behov 
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inom palliativ vård tillgodoses. Dessutom visar detta hur trygghet kan skapas för 

patienter och närstående i förlusten av en anknytningsperson.  

  

Att se individen 

En inom sjuksköterskeprofessionen aktuell teoribildning är personcentrerad vård, 

som visats ge högre livskvalitet för patienter inom palliativ vård (Vårdförbundet, 

2015). Inom personcentrerad vård betonas ett holistiskt synsätt. Och enligt denna 

teori belyses patient/närstående som en del av sitt sociala sammanhang. Det 

innebär att en persons sjukdom inte bara kommer påverka individen själv, utan 

hela det sociala sammanhang den befinner sig i (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2016). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) ska omvårdnad utföras i ett 

partnerskap tillsammans med patient och närstående, där de blir sedda och bemötta 

som unika personer med individuella resurser, förväntningar och behov.  

 

Aoun et al. (2015) synliggjorde hur olika faktorer kan påverka närståendes grad av 

sorg efter patientens bortgång. Exempel på faktorer var civilstatus, typ av relation 

till den bortgångne, ålder på både patienten och närstående samt vart döden 

inträffade kan påverka. Milberg och Friedrichsen (2017) påstod i sin studie att det 

är av stor vikt att religiösa personer ges möjlighet att behålla kontakten med sin 

Gud, då denne kan fungera som substitut för en anknytningsperson. Närstående 

inom palliativ vård är generellt sett mer nöjda med den omvårdnad de fått än 

närstående till bortgångna patienter inom andra vårdformer. Orsaken uppges vara 

att deras religiösa och spirituella behov bättre tillgodosetts (Gelfman et al., 2008). 

Resultatet visar att det är av stor betydelse att som sjuksköterska verkligen försöka 

iaktta och se individen, och samtidigt söka kunskap om olika faktorer som brukar 

kunna spela in i hur olika sorgeprocesser kan se ut. Detta för att kunna planera 

omvårdnaden och kunna stötta på bästa sätt. En annan tänkbar slutsats är att ett 

visst mått av kreativitet behövs för att möta de individuella behoven. Exempelvis 

kan patienten och/eller närstående ges tillfälle att prata med en präst, få en bild av 

en religiös figur att ha på sängbordet, eller kan sjuksköterskan själv initiera samtal 

om Gud?   
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Resultaten indikerar att det är viktigt att inse samspelet mellan patienters och 

närståendes mående och hur mycket de påverkas av varandra. Anknytningsteorin 

synliggör de starka band som finns människor emellan. Resultaten sätter utifrån 

denna teori nytt perspektiv på hur patienter och närstående hanterar bortgången av 

en anknytningsperson. 

 

Att främja en trygg miljö 

Närstående och patienter som kan förbli hemma under vårdtiden kan känna att 

hemmet är en trygghet om de litar på att det finns personal tillgänglig där när de 

behöver det (Milberg et al., 2011). Att på samma sätt verkligen fokusera på att 

vara tillgänglig för inneliggande patienter med närstående bör kunna inge trygghet 

på samma sätt. Återigen kan tänkas att ett visst mått av kreativitet kan leda till bra 

lösningar. Kan sjuksköterskan exempelvis be de anhöriga att ta med något 

hemifrån som patienten kan syssla med, exempelvis stickning, kan det ge en 

känsla av igenkänning och därmed ta bort fokus från sjukdom. Detta förutsätter att 

sjuksköterskan verkligen fokuserat på att lyssna på och se individen för att skapa 

sig en bild av vad som är viktigt för just den. Att på ovan beskrivna sätt skapa 

förutsättningar för att främja hälsa ska enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017) 

utgå från patientens berättelse om vad hälsa är för den. Om sjuksköterskan i valet 

av omvårdnadsåtgärder försöker utgå från patientberättelsen ökar rimligen 

förutsättningen för att patienten utifrån anknytningsteorin upplever en större 

trygghet i relation till sjuksköterskan.  

 

Metoddiskussion 

Denna uppsats har genomförts som en litteraturöversikt, där både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar har inkluderats i resultatet. Valet att inkludera både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar grundar sig i att det gav en bred bild av ämnet, vilket 

uppsatsförfattarna anser vara en styrka. 

  

Uppsatsförfattarna valde att inkludera artiklar publicerade mellan 2007-2017. 

Denna avgränsning gjordes på grund av att det händer mycket inom 

omvårdnadsområdet och studien skulle baseras på aktuell forskning, vilket 

uppsatsförfattarna anser vara en styrka med litteraturöversikten. Det har dock 
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diskuterats mellan uppsatsförfattarna om det hade varit av intresse med äldre 

forskning då anknytningsteorin i sig är gammal. Detta skulle alltså lika gärna 

kunna vara en svaghet med denna litteraturöversikt vilket uppsatsförfattarna i 

nuläget har svårt att avgöra.   

  

De databaser som användes var Cinahl och PubMed. Dessa databaser användes då 

de fokuserar på forskning som handlar om omvårdnad. Artiklar som berörde både 

pre-, per- och post dödstillfället inkluderades då uppsatsförfattarna anser att sorg 

inte kan delas upp i två tidsmässiga delar utan är en sammanhängande individuell 

process som bör ses i sin helhet. Denna syn på sorg som en individuell process 

gjorde också att det beslutades att inkludera studier utförda inom olika vårdformer. 

Detta för att insamlad data ska visa det som avsetts, vilket tillför arbetet validitet. 

  

En ytterligare styrka med litteraturöversikten är att uppsatsförfattarna har läst, 

kvalitetsgranskat och analyserat de inkluderade artiklarna var för sig och 

tillsammans. Detta ger litteraturöversikten en högre reliabilitet. Eftersom att alla 

inkluderade artiklar var skrivna på engelska, arbetade uppsatsförfattarna 

systematiskt för att minimera risken för feltolkning relaterat till översättningen. 

Först valdes bärande begrepp ut och diskuterades sinsemellan och sedan användes 

google translate vid oklarheter. 

  

Uppsatsförfattarna har diskuterat begreppen närstående kontra anhörig med 

varandra och utomstående. Sökning i litteratur har inte gett någon direkt klarhet i 

vilket begrepp som bäst lämpar sig för de som står patienten nära oavsett om de är 

biologiskt besläktade eller inte. Hultkvist (2013) redogjorde i sin artikel för detta 

problem och uppsatsförfattarna valde efter läsning av artikeln att använda 

begreppet närstående, relaterat till uttalandet att det är begreppet som används i 

palliativa vårdsammanhang. 

  

Uppsatsförfattarna har under skrivandets gång arbetat systematiskt enligt strikta 

kriterier, vilket gör att resultaten ger en tillförlitlig bild av forskningsläget inom det 

här området. Trovärdigheten och reliabiliteten i litteraturöversikten är enligt 

uppsatsförfattarna hög då de 14 inkluderade artiklarna söktes fram och granskades 
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systematiskt, samt bedömdes vara av hög kvalitet, enligt använda 

granskningsmallar (Bilaga 2). En viss svårighet upplevdes hos uppsatsförfattarna 

vid granskningen då en subjektiv tolkning krävdes för att kunna svara på en del av 

frågorna i mallarna. Vid granskningen krävdes en subjektiv tolkning, vilket 

relaterat till uppsatsförfattarnas bristande erfarenhet och kompetens kan ha bidragit 

till att artiklar fått för hög eller låg poäng. 

 

En del för studier har baserat sitt resultat på vad som upplevs som ett lågt antal 

deltagare, men har samtidigt haft syften som känts relevanta för denna uppsats 

syfte. De har också genomgått denna uppsats kvalitetsgranskning med godkänt 

resultat. Detta har diskuterats fram och tillbaks uppsatsförfattarna emellan. 

Diskussionen har resulterat i ett beslut att även inkludera studier med ett lägre 

antal deltagare. Detta dels för att samtliga studier faktiskt publicerats i 

vetenskapliga artiklar och därmed bedömts vara av tillräckligt god kvalitet efter 

granskning, samt att syftet med denna litteraturöversikt var att visa på olika 

metoder att bemöta- baserat på subjektiva upplevelser. 

 

En ytterligare styrka med litteraturöversikten är enligt uppsatsförfattarna 

anknytningsteorin. Den har använts väldigt lite inom forskning om palliativ vård 

men är relevant i sammanhanget då den belyser den existentiella kris som både 

patienter och närstående har gemensamt i förlusten av varandra en 

anknytningsperson och varandra, och enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2016) 

inkluderas bemötandet av existentiella behov i personcentrerad omvårdnad. 

Anknytningsteorin vrider dessutom fokus åt ett annat håll och belyser något som 

båda parter genomgår, vilket gör dem jämställda inför vården. I denna teori 

fokuseras inte på den enes sjukdom. Detta är också förklaringen till att denna 

uppsats inkluderar både närstående och patienter. 

 

Etikdiskussion 

Samtliga studier som inkluderades i denna litteraturöversikt var godkända av etisk 

kommitté. Deltagandet i studierna har varit frivilligt och uppsatsförfattarna tolkar 

det som att patienter och närstående bemöttes med stor respekt utifrån vad de gick 
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igenom. Syftet med studierna har varit att på olika sätt stötta och stärka individer i 

en svår tid, vilket är etiskt försvarbart i sig. 

 

Klinisk betydelse för samhället 

När sjuksköterskan möter personer i förlusten av en anknytningsperson, kan de 

fyra kategorierna i denna litteraturöversikts resultatdel ge ökad kännedom om 

vilka omvårdnadsåtgärder som kan tillgodose behoven av trygghet hos både 

patienter och närstående. Att negligera deras behov tror uppsatsförfattarna i 

slutänden kan leda till högre kostnader för samhället relaterat till risken för 

sjukskrivningar och behov av psykiatrisk vård. 

 

Slutsats 

Denna studies resultat visar att sjuksköterskan bland annat måste ha fördjupad 

kunskap om på vilka sätt individuella faktorer kan komma att spela in i hur 

patienter och närstående hanterar förlusten av en anknytningsperson, för att kunna 

anpassa omvårdnadsåtgärderna så mycket som möjligt. Vidare har väsentliga 

stödjande omvårdnadsåtgärder identifierats. 

 

Förslag till vidare forskning 

I studien av Milberg och Friedrichsen (2017) beskrevs hur viktig en trygg relation 

till en sjuksköterska kunde vara för gifta par inom palliativ vård. Utifrån att båda 

parters trygghet mer och mer raserats ju närmre döden patienten kom, då de under 

livet knutit an till varandra som anknytningspersoner. Utifrån detta resultat vore 

det av värde att vidare studera hur sjuksköterskan kan bemöta patienter och 

närstående med nära band till varandra, där den ene dör akut? Hur kan 

sjuksköterskan ge omvårdnad och skapa trygghet när ingen tid funnits till att 

bygga upp en relation till patienten och/eller de närstående? 
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Bilaga 1   

Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och 
utvalda artiklar 
 

Databas Sökord Antal 
träffa
r 

Urval 
efter 
lästa 
titlar 

Urval efter 
lästa 
abstrakt 

Antal 
utvalda 
artiklar till 
resultat 
efter 
genomläsni
ng av 
artiklar, 
n=15 

CINAHL palliative care AND 

nursing AND  

family AND  

experience AND  

support 

20672 

4752 

1444 

  434 

  186 

   

0 

0 

0 

33 

28 

0 

0 

0 

11 

7 

0 

0 

0 

0 

2 

CINAHL palliative AND 

nurs* AND 

famil* AND  

attachment 

22106 

6304 

1789 

        4 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

CINAHL attachment theory AND 

palliative 

907 

8 

0 

8 

0 

8 

0 

3 

PubMed palliative AND  

nurs* AND  

family AND 

attachment 

34501 

 2250 

   671 

      9 

0 

0 

47 

3 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

PubMed palliative AND  

nurs* AND  

family AND  

emotions 

34501 

 2250 

   671 

 189 

0 

0 

52 

29 

0 

0 

0 

13 

0 

0 

0 

9 
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PubMed palliative AND  

nurs* AND 

attachment 

34501 

 2250 

     4 

0 

0 

5 

0 

0 

2 

0 

0 

0 
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Bilaga 2 

Granskningsmall för kvalitetsbedömning- Kvalitativa studier 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens 

syfte? 

  

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 
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Granskningsmall för kvalitetsbedömning- Kvantitativa studier 

 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens 

syfte? 

  

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och 

analyserats? 

  

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

 
Mallarna är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) 

och Forsberg & Wengström (2008). 
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Bilaga 3 

Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Auon, S.M., Breen, 
J.L., Howting, D.A., 
Rumbold, B., 
McNamara, B., & 
Hegney, D.  
 
2015 
 
Australien 

“Who needs 
bereavement support? A 
population based survey 
of bereavement risk and 
support need.” 

Att undersöka 
effekten på sorg 
hos deltagande i 
stödgrupper för 
efterlevande 

Kvantitativ 
 
Studien 
genomfördes med 
hjälp av 
postenkäter för att 
samla in 
information I 
frågeformuläret 
ingick en 
validerad 
riskbedömningsåt
gärd för PGD. 
  

n=580 60 % tolkades som låg 
risk, 30 % måttlig risk och 
10 % högrisk för PGD. 
Upplevelsen och inverkan 
av vård samt stöd från 
olika källor visade på olika 
upplevelser och behov. 

Hög, 93 % 
 

Bentley, B., & 
O’Connor, M. 
 
2015 
 
Australien 

“Conducting research 
interviews with 
bereaved family carers: 
when do we ask?” 

Att utforska 
insikterna hos 
de berövade 
familjevårdarna 
om den 
lämpligaste 
tiden att delta i 
en 
forskningsinterv
ju om 
familjemedlem
mens sista tid i 
livet och döden.  

Kvalitativ 
 
Studien använde 
en social 
konstruktivistisk 
ram. Deltagarna 
blev intervjuade.  

n=22 
personer som 
vårdar en 
familjemedle
m 

86 % av de personer som 
vårdar en anhörig kände 
sig bekväma med att bli 
intervjuade om sin 
närståendes död inom 5 
månader efter händelsen. 
De anhöriga uppgav att de 
kunde vara till hjälp att 
prata om sina erfarenheter 
tidigt i sorgeprocessen, 
men att det är upp till var 
och en att bestämma när 
han/hon är redo att prata 
om upplevelsen 

Hög, 92 % 
 

De Vos, M.A., Bos, 
A.P., Plötz, F.B., 
Van Heerde, M., De 
Graaff, B.M., Tates, 
K., Troug, R.D., & 
Willems, D.L 
 
2015 
 
Holland 

”Talking with parents 
about end-of-life 
decisions for their 
children”  

Syftet var att 
besvara dessa 
frågor: Hur 
läkare och 
föräldrar 
kommunicerar 
kring beslutet 
att fortsätta 
med 
livsuppehålland
e åtgärder? Samt 
hur mycket 
föräldrar deltar i 
beslutsprocesse
n? 

Kvantitativ  
  
En prospektiv 
undersökningsstu
die utförd på 2 
universitetsmedici
nska centrum i 
Holland. 

n = 37 
föräldrar och 
27 läkare och 
ett icke 
angivet antal 
sjukskötersko
r vars insatser 
dock 
presenteras i 
resultatet 

47 samtal ljudinspelades 
där det var allt från 1 till 8 
möten per patient. Med 
hjälp av ett 
kodningsinstrument 
analyserades läkares och 
föräldrars kommunikativa 
beteenden både kvalitativt 
och kvantitativt. I 
genomsnitt talade läkare 
67 % av tiden, föräldrarna 
30 % och sjuksköterskor 3 
%. Läkarna fokuserade 
främst på att tillhandhålla 
medicinsk information 
och de beslut som tagits i 
teamet. I endast två fall 
var föräldrarna ombedda 
att delta i beslutsfattandet. 
Trots starka känslor 
gjorde de flesta föräldrar 
stora ansträngningar för 
att delta i konversationen.   

Hög, 89 % 
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Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet 
 
 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Gelfman, L.P., 
Meier, D.E., & 
Morrison, R.S. 
 
2008 
 
USA 
 

“Does palliative car 
improve quality? A 
survey of bereaved 
family members”  

Att utvärdera 
effekten av 
palliativ 
konsultationserv
ice mottagen av 
familjemedlem
mar till patienter 
som avlider.  

Kvantitativ 
 
Potentiella 
kvantitativa 
telefonintervjuer 
genomfördes. 
Multivariabla 
tekniker 
användes för att 
jämföra 
deltagarnas 
erfarenhet. 
  
.  

n=95 
familjemedlem
mar till 
allmänsjuka 
patienter. 54 
familjemedlem
mar till 
palliativa 
patienter. 

Anhöriga till patienter 
som mottagit palliativ 
vård jämfördes med de 
som mottagit vanlig vård. 
65 % av de närstående till 
patienter inom palliativ 
vård var nöjda med de 
stöd de erbjudits, jämfört 
med 35 % av de inom 
vanlig vård.   

Hög, 91 % 
 

Germain, A., 
Mayland, C.R., & 
Jack, B.A. 
 
2016 
 
England 
 

“The potential 
therapeutic value for 
bereaved relatives 
participating in research: 
An exploratory study” 

Att undersöka 
motivationen 
och fördelarna 
för sörjande 
närstående att 
delta i en 
kvalitativ 
intervju för 
CODE- 
projektet.  

Kvalitativ 
 
En sekundär 
analys av 
kvalitativa data 
som samlats in 
med hjälp av 
CODE. 
Kognitiva 
intervjuer 
genomfördes och 
en 
sekundäranalys 
med hjälp av en 
innehållsanalysra
m användes för 
att klassificera 
data.  

n=15 anhöriga Deltagarna tyckte att det 
var värdefullt att delta i 
forskningen och att det 
kunde beskrivas som att 
bli erbjuden terapeutiska 
fördelar.  

Hög, 84 % 
 

Holm, M., 
Carlander, I., Fürst, 
C-J., Wengström, Y., 
Årestedt, K., Öhlén, 
J., & Henriksson, A. 
 
2015 
 
Sverige  

”Delivering and 
participating in a 
psycho-educational 
intervention for family 
caregivers during 
palliative home care: a 
qualitative study from 
the perspectives of 
health professionals and 
family caregivers”.  

Att utforska 
erfarenheterna 
av att delta i ett 
psykopedagogis
kt experiment 
ur hälso- och 
sjukvårdsperson
al samt 
familjevårdares 
perspektiv inom 
specialiserad 
palliativ vård. 

Kvalitativ 
 
En 
tolkningsbeskriva
nde design valdes 
och data 
samlades in 
genom 
fokusgruppsdisk
ussioner. Data 
analyserades med 
hjälp av 
ramanalys.  

n=25 personer 
inom 
sjukvården. 2 
kvinnor, 1 man. 
13 vårdare 
inom familjen, 
3 män och 10 
kvinnor.  

Trots att innehållet i 
studien inte alltid var 
anpassat utifrån 
familjevårdarens 
individuella situation, 
uppfattades det som 
värdefullt. Vårdpersonal 
uttryckte att arbetet med 
experimentet krävde tid 
och engagemang, men att 
upplevelsen trots allt gett 
dem bättre 
tillfredsställelse och 
bidragit till bättre insikt i 
deras arbete.  

Hög, 88 %  
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Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet 
 
 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Hudson, P., Trauer, 
T., Kelly, B., 
O’Connor, M., 
Thomas, K., 
Zordan, R., & 
Summers, M. 
 
 
2013 
 
Australien 

“Reducing the 
psychological distress of 
family caregivers of 
home based palliative 
care patients: longer 
term effects from a 
randomized controlled 
trial.” 

Att ge en 
översikt av 
utvecklingen, 
värdet och 
effekten av ett 
stödprogram 
utvecklat för att 
reducera den 
psykosociala 
bördan hos 
vårdgivare inom 
familjen till 
patienter i livets 
slutskede.  

Kvantitativ 
 
En randomiserad 
kontrollerad 
studie som 
jämförde två 
sidor av 
experimentet: 
personliga möten 
och 
telefonsamtal. 
Dessa 
experiment 
utfördes tre 
gånger  
  

n= 106 Experimenten 
resulterade i en upplevd 
förhöjd beredskap, 
kompetens samt förhöjda 
nivåer av positiva känslor 
och psykologiskt 
välmående och en 
reduktion i ej 
tillfredsställda behov. 
Studien resulterade också 
i flera riktlinjer, resurser 
och publikationer för 
psykologiskt stöd.  

Hög, 92 % 
 

Kisorio, L.C., & 
Langley, G.C.  
 
2016 
 
Sydafrika 
 

“End-of-life care in 
intensive care unit: 
family experience” 

Syftet var att få 
fram 
familjemedlem
mars erfarenhet 
av palliativ vård 
inom 
intensivvård för 
vuxna.  

Kvalitativ 
 
Intervjuer 
gjordes. 
Datainsamling 
och analys ägde 
rum samtidigt 
som intervjuerna 
och 
transriberades 
efter intervjun. 
Tesch’s 
analysmetod 
användes. 
Lincoln och 
Gubas kriterier 
för att säkerställa 
trovärdighet för 
kvalitativ 
forskning 
tillämpades.   

n = 17 
familjemedlem
mar 

Fem huvudteman 
framkom och dessa var: 
”mestadels lever vi i ett 
mörker”, ”emotionellt 
stöd”., ”involvering”, 
”familjenärvaro” och 
”andligt stöd” 

Hög, 96 % 
 

Lundberg, T., 
Olsson, M., & Fürst, 
C.J. 
 
2013 
 
Sverige  

” The perspectives of 
bereaved family 
members on their 
experience of support in 
palliative care” 

Att undersöka 
de stödjande 
interaktioner 
som 
familjemedlem
mar upplever I 
palliativ vård 
och de känslor 
som associeras 
med dessa 
interaktioner. 

Kvalitativ 
 
Kvalitativa 
individuella 
intervjuer 
utfördes. 
Intervjuerna 
analyserades med 
hjälp av en 
induktiv 
kvalitativ 
innehållsanalys.  

n=25 Kategorier av stödjande 
interaktioner utifrån 
familjemedlemmarnas 
perspektiv hittades och 
dessa var: information, 
en stödjande miljö, stöd 
kring förlusten av en 
närstående, stödjande 
samtal och ett 
professionellt fokus från 
personal.  

Hög, 84 %  
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Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet 
 
 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Milberg, A., & 
Friedrichsen, M. 
 
2017 
 
Sverige 
 
 

“Attachment figures 
when death is 
addproaching: a study 
applying attachment 
theory to adult patients’ 
and family members’ 
experience during 
palliative home care”.  

Att använda 
patienters och 
familjemedlem
mars 
erfarenheter av 
anknytningsobje
kt inom palliativ 
hemsjukvård.  

Kvalitativ 
 
Intervjuer under 
pågående 
palliativ 
hemsjukvård 
genomfördes. 
Intervjuerna 
analyserades med 
hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys.  

n= 12 patienter 
och 14 
familjemedlem
mar 

Fyra typer av 
anknytningsfigurer 
hittades och dessa var: 
Familj och vänner, 
hälso- och 
sjukvårdspersonal, 
husdjur, Gud. 

Hög, 88 % 
 

Milberg, A., 
Wålhberg, R., 
Jakobsson, M., 
Olsson, E-C., 
Olsson, M., & 
Friedrichsen, M. 
 
2011 
 
Sverige 

“What is a”secure base” 
when death is 
approaching? A study 
applying attachment 
theory to adult patients’ 
and family members’ 
experience of palliative 
home care”.  

Att ta reda på 
patienters och 
familjemedlem
mars erfarenhet 
av att utforska 
palliativ 
hemsjukvård 
som en “trygg 
bas”.  

Kvalitativ 
 
Intervjuer gjorda 
under pågående 
palliativ 
hemsjukvård. 
Intervjuerna 
analyserades med 
deduktiv 
kvalitativ 
innehållsanalys.  

n = 12 patienter 
och 14 
familjemedlem
mar 

Studien visade på 
relevansen kring att 
känns sig trygg och 
säker under palliativ 
hemsjukvård i och med 
att döden bidrar till 
sårbarhet. Palliativ 
hemsjukvård kan skapa 
en känsla av säkerhet 
och ge en trygg bas. 
Detta underlättades när 
deltagarna hade 
förtroende för 
personalen, kände sig 
sedda som individer och 
välkomnade att kontakta 
vårdteamet vid behov.  

Hög, 96 % 
 

Näppå, U., 
Lundgren, A.C., & 
Axelsson, B.  
 
2016 
 
Sverige 

”The effect of 
bereavement groups on 
grief, anxiety, and 
depression- a controlled, 
prospective intervention 
study.” 

Att undersöka 
om mätbara 
effekter på sorg, 
ångest och 
depression 
kunde 
upptäckas hos 
de som har gått 
igenom en 
smärtsam 
förlust av en 
anhörig deltar I 
grupper med 
folk som går 
igenom samma 
kris, jämfört 
med de som 
inte är med I 
sådana typer av 
grupper.  

Kvantitativ  
  
 
Data samlades in 
via 
frågeformulär. 
Data 
analyserades med 
icke-parametriska 
metoder.  

n=124 personer Frågeformulären delades 
in i tre kategorier: 
deltagare, icke-deltagare 
som inte kunde 
medverka samt icke-
deltagare som inte ville 
vara med. Efter ett års 
uppföljning 
rapporterade deltagarna 
och de som inte kunde 
medverka, högre nivåer 
av sorg och var mer 
ängsliga än de som inte 
ville delta.   

Hög, 94 % 

 

 

 

 



 

36 
 
 

Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet 
 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Saini, G., Sampson, 
E.L., Davis, S., 
Kupeli, N., 
Harrington, J., 
Leavey, G., 
Nazareth, I., Jones, 
L., & Moore, K.J. 
 
2016 
 
England 

“An ethnographic study 
of strategies to support 
discussions with family 
members on end-of-life 
care for people with 
advanced dementia in 
nursing homes.” 

Att undersöka 
utövandet av 
palliativa 
diskussioner 
med 
familjemedlem
mar till patienter 
med avancerad 
demens som 
bor på vårdhem. 
Detta för att 
kunna hitta 
strategier för 
förbättring. 

Kvalitativ 
  
 
Tematisk analys 
av fältarbete och 
observationer. 
Även 
djupitntervjuer 
användes. 

n= intervjuer 
med 23 
personer. 
Dessa 
inkluderar både 
anhöriga och 
personal.  

Fyra olika teman beskrev 
dessa strategier: 1. Att 
utbilda familjer och 
personal om 
demensutveckling och 
palliativ vård. 2. Att 
uppskatta det stora 
värdet av djupa palliativa 
diskussioner i jämförelse 
med enkel 
dokumentation av 
vårderfarenheten. 3. Att 
ge tid och utrymme för 
känsliga diskussioner. 4. 
Att ha oberoende 
vårdpersonal med ansvar 
för diskussioner kring 
livets slut.  

Hög, 80 % 
 

Snaman, J.M., Kaye, 
E.C., Torres, C., 
Gibson, D.V., & 
Baker, J.N. 
 
2016 
 
USA 
 
 

”Helping parents live 
with the hole in their 
heart: the role of health 
care providers and 
institution in the 
bereaved parents”grief 
journeys.” 

Att undersöka 
hälso- och 
sjukvårdsteamet
s roll gentemot 
föräldrar som 
förlorat deras 
barn i 
cancersjukdom. 

Kvantitativ 
 
Två 
fokusgrupper 
formades. Svaren 
kodades och 
analyserades 
oberoende med 
hjälp av 
semantiska 
innehållsanalyste
kniker.  

n = 11 
föräldrar 

Fyra huvudbegrepp 
identifierades inklusive 
vikten av starka och 
fortlöpande relationer 
med hälso- och 
sjukvårdspersonal. 
Kommunikation av hög 
kvalitet, effekten av 
negativa erfarenheter 
mellan personal och 
familjer i sorg och vikten 
av sjukvårdens roll i de 
sörjande föräldrarnas 
sorgeprocess.  

Hög, 93 % 

 

 

 


