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Abstrakt 
Bakgrund: När en patient vårdas palliativt innebär det att sjukdomen inte längre 
går att bota och vårdarbetet inriktas mot symtomlindring. Det finns lagar och 
föreskrifter som tydliggör hur information ska delges till närstående inom hälso- 
och sjukvårdsorganisationen så närstående ska få det stöd de behöver. 
Litteraturöversiktens teoretiska referensram förklarar hur stöd och information till 
närstående är en viktig del av den palliativa vården. Under den tiden som patienten 
vårdas palliativt är det viktigt att patientens närstående blir informerade om vad 
som sker med patienten.  
 
Syfte: Att belysa närståendes upplevelser av information kring den palliativa 
omvårdnaden av vuxna patienter. 

Metod: Studien har genomförts som en litteraturöversikt och baseras på tolv 
artiklar skrivna mellan år 2006-2016.  

Resultat: Resultatet visar olika faktorer som påverkar närståendes upplevelser av 
information vid palliativ omvårdnad av vuxna patienter. Det framkom i flera 
studier att närstående hade behov av att få information om patientens vård. 
Informationen skulle vara tydlig och enkel att förstå så närstående kunde känna sig 
förberedda och införstådda vad som skulle ske med patienten.  
Slutsats: Flera av faktorerna som är presenterade i litteraturöversiktens resultat är 
påverkansbara. Vårdpersonal behöver mer kunskap om utlämnande av information 
och dess betydelse för närstående till palliativa patienter. Denna kunskap bör 
spridas till alla vårdavdelningar inom hälso- och sjukvårdsorganisationen. 
Kunskapen om delgivning av information är viktig för att kunna ge närstående det 
stöd och den information som de har rätt till. Det kan leda till att närstående 
upplever att de kan hantera den svåra situation som de befinner sig i trots 
omständigheterna.  
 
 
Nyckelord:  information, litteraturöversikt, närstående, palliativ vård, upplevelser, 
vårdpersonal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Abstract 
Background: When a patient is treated palliatively, it means that the disease can 
no longer be cured, and the care job focuses instead on symptom relief. There are 
laws and regulations that clarify how information is to be communicated to related 
people within the health care organization so relatives will get the support they 
need. The theoretical frame of reference in this study explains how support and 
information to close relatives is an important part of palliative care. During the 
time the patient is treated palliative, it is important that the relatives are informed 
of what happens to the patient. 
Aim: To highlight relatives experiences of the information concerning the 
palliative care of adult patients. 
Method: The study has been carried out as a literature review and is based on 
twelve articles written between 2006-2016. 
Results: The results of the study show various factors that affect the relatives 
experience of information on palliative care of adult patients. It appeared in several 
studies that relatives had the need to receive information about the patient's care. 
The information would be clear and easy to understand so that the close relatives 
could feel well prepared and understood what would happen to the patient. 
Conclusion: Several of the factors presented in the literature review result are 
influential. Healthcare professionals need more knowledge about the disclosure of 
information and its importance to relatives of palliative patients, and this 
knowledge should be spread to all healthcare organizations. Knowledge of 
information is important in order to provide the patients family support and 
information they are entitled to. This can lead to relatives experiencing that they 
can handle the difficult situation they are in despite the circumstances. 
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1. Inledning 

 Palliativ omvårdnad kan i många fall innebära att patientens närstående är i en 

utsatt situation där frågor och funderingar kan uppstå kring vårdandet. Men hur 

upplever närstående den information som delges under vårdtiden? 

Uppsatsförfattarna har under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) upplevt att 

närståendes behov glöms bort då vårdpersonalens fokus ligger på patientens 

välmående. Det har även synliggjorts att det finns bristande kunskaper om palliativ 

vård hos vårdpersonalen inom hälso-och sjukvårdsorganisationen. 

Uppsatsförfattarna har valt att lyfta detta ämne för att skapa en uppfattning om 

närståendes upplevelser av information kring den palliativa vården. 

  

2. Bakgrund 

2.1 Palliativ vård 

I Sverige avlider mellan 90 000 - 100 000 personer varje år och många är i behov 

av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). När en patient har drabbats av allvarlig 

sjukdom inriktas vården mot att vara kurativ eller palliativ. Kurativ vård innebär 

att det fortfarande är möjligt att bota sjukdomen även om den varierar i 

allvarlighetsgrad. När inriktningen blir palliativ innebär det att sjukdomen inte 

längre går att bota och vårdarbetet inriktas istället mot att undvika risker som leder 

till biverkningar och extra lidande för patienten (Glimelius, 2012). Den palliativa 

vården ska inte påskynda eller fördröja döden, syftet är att förhöja livskvaliteten 

samt lindra smärta och övriga symtom som annars kan göra patientens sista tid i 

livet plågsam (World Health Organization, 2018). Palliativ vård kan utföras inom 

slutenvård, primärvård, på särskilda boenden eller i patientens egna hem 

(Socialstyrelsen, 2013). Förutom sjuksköterskor, undersköterskor och läkare består 

vårdteamet av personal från sjukhuskyrkan, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, 

dietister och kuratorer. Ovan nämnda professioner har olika kompetenser med ett 

gemensamt mål, att hjälpas åt för att på bästa sätt se till patientens och närståendes 

behov och resurser (Strang, 2012). 

  

2.1.1 De fyra hörnstenarna 

Strang (2012) skriver att palliativ vård bygger på de fyra hörnstenar som grundas i 

WHO:s definition av palliativ vård. Den första hörnstenen är symtomlindring där 
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fokus ligger på lindring av både fysiska och psykiska symtom som rör patientens 

existens. Den andra hörnstenen är stöd till närstående och den bygger på att 

närstående och patienten ska ses som ett team. Stödet riktar sig till hela teamet 

både under den tid som patienten är sjuk och efter att patienten har avlidit. Om 

vårdpersonalen ger ett bra stöd till närstående under patientens sista tid i livet 

hjälper det indirekt även patienten. Teamarbete är den tredje hörnstenen som 

innebär att vårdpersonal ska sträva efter att arbeta som ett team för 

omhändertagande av patient och närstående på ett bra sätt och möta de utmaningar 

som de ställs inför när en patient blir palliativ. Den fjärde och sista hörnstenen är 

kommunikation och relation mellan vårdpersonal, patient och närstående. Enligt 

Strang (2012) är den fjärde hörnstenen en av de viktigaste då en god 

kommunikation och relation krävs för att vården ska kunna fungera optimalt. 

  

2.1.2 Brytpunkt 

Vård med palliativt syfte delas in i två faser, den tidiga och den sena palliativa 

fasen. Övergången mellan de två faserna kallas brytpunkt och detta begrepp 

används internt mellan professionerna som är delaktiga i omvårdnaden. 

Övergången sker när den livsförlängande behandlingen inte längre ger någon 

effekt utan istället ger oönskade biverkningar eller symtom. Det är läkaren som tar 

beslutet när vården går över till den sena palliativa fasen och det är därför viktigt 

att patienten och närstående är införstådda i vad det innebär. I ett brytpunktsamtal 

ingår läkarna, patienten och närstående (Socialstyrelsen, 2013). 

   

2.2 Sjuksköterskans profession och ansvarsområden 

Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden. Områdena innefattar 

förebyggande av sjukdom, främja hälsa, återställa hälsa och lindra lidande. Att 

uppvisa respekt, medkänsla, integritet hör till yrkesprofessionen. Det är även 

sjuksköterskans ansvar att både patienten och närstående får tillräcklig och 

anpassad information. Sjuksköterskans har en skyldighet att följa det för att 

upprätthålla en god och jämlik vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Om 

sjuksköterskan utstrålar närvaro och lyhördhet i samband med omvårdnaden kan 

det leda till en ökad trygghet hos patientens närstående. Förutom att vårda 
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patienten har sjuksköterskan även ett ansvar att identifiera närståendes behov av 

stöd och information (Karlsson & Sandén, 2007). 

  

Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser och handlar 

om att patientens delaktighet i vården bör ligga i fokus (McCance & McCormack, 

2015). Syftet med personcentrerad vård är att sträva efter att tillfredsställa 

patientens existentiella, andliga, psykiska och sociala behov samtidigt som 

patientens fysiska behov tillgodoses. Personcentrerad vård syftar också till att 

patienten ska ses som en person och inte enbart som sin sjukdom. Den 

personcentrerade vården handlar även om att visa respekt och lyssna på både 

patienten och de närståendes upplevelser. Grundtanken i personcentrerad vård är 

att patienten och närståendes upplevelser tillsammans med vårdpersonalens 

kompetens ska bidra till en bättre vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

  

2.3 Att vara närstående 

Enligt Socialstyrelsen (u.å.) innefattar närstående de personer som patienten har en 

relation med till exempel släkt, familj eller vänner. Som närstående till den 

palliativa patienten kan det vara svårt att finna balans mellan den omvårdnad som 

patienten behöver och det egna behovet av stöd (Svenska Palliativregistret, 2015). 

När en patient vårdas palliativt väljer många närstående att prioritera patientens 

behov och önskningar, vilket riskerar leda till att deras egna behov inte tillgodoses 

(Andersson, Ekvall, Hallberg & Edberg, 2010). Den palliativa omvårdnaden är 

både påfrestande och givande, det är därför viktigt att de närstående får känna 

delaktighet kring vårdandet av den palliativa patienten. Enligt Patientlagen (SFS 

2014:821) ska de närstående få möjlighet att delta vid planerandet och utförandet 

av vården om det inte finns andra bestämmelser som exempelvis sekretess. 

Sekretess innebär att uppgifter om patienten ej får lämnas ut till närstående (ibid). 

  

2.4 Information 

Patientlagen (SFS 2014:821) tydliggör vilken information patienten ska få ta del 

av och vilka skyldigheter hälso-och sjukvårdspersonalen har vid 

informationshantering. Lagen förklarar att den information som inte kan lämnas 



 

4 

till patienten ska lämnas till närstående och informationen som delges ska vara 

anpassad till mottagarens personliga förutsättningar (ibid). 

  

Socialstyrelsen (2015) skriver att information till patient och närstående ska vara 

kontinuerlig under vårdtiden. Det är viktigt att patient och närstående har förstått 

informationen som lämnats ut av vårdpersonalen. Patientlagen (SFS 2014:821) 

beskriver därför att den person som delger information ska vara säker på att 

mottagaren förstår informationens innehåll och betydelse.   

  

Socialstyrelsen (2015) menar att om informationen inte har kommit fram på rätt 

sätt ska den kompletteras för att skapa trygghet för både patient, närstående och 

personal. Återkoppling av information kan hjälpa vårdpersonal i utvecklingsarbetet 

när det gäller informationshantering (ibid). 

  

2.5 Teoretiska referensramen - Känsla av sammanhang 

Uppsatsförfattarna har använt sig av Aaron Antonovskys (1923-1994) teori. 

Antonovsky var medicinsk professor i sociologi och är grundaren till teorin Känsla 

av sammanhang (KASAM). Han menade att livet är fullt av olika belastningar 

(stressorer). Varje gång människan hamnar inför en belastning så måste den kunna 

hanteras och resultatet blir antingen hälsa eller ohälsa. Det finns en rad faktorer 

som är med och påverkar exempelvis kön, ålder, ekonomi, och social status. Dessa 

generella motståndsresurser (GMR) som Antonovsky kallar det är med och 

bestämmer hur människan bekämpar de svårigheter och belastningar som kan 

uppstå i livet (Antonovsky, 2005). Det var utifrån detta som Antonovsky 

framställde teorin KASAM. 

  

2.5.1 Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kopplat till palliativ vård 

KASAM består av tre olika komponenter, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. När en patient drabbas av sjukdom som inte går att bota kan det 

kännas ofattbart för den sjuke och dennes närstående. Att skapa förståelse och 

begripa varför patienten har hamnat i detta svåra läge är vanligt (Strang & Strang, 

2001). Patienten och de närstående vill få information från vårdpersonalen och de 

frågor som närstående har kretsar ofta kring att få information om sjukdomen och 
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vilka behandlingar som finns att tillgå. Tydlig information om situationen hjälper 

både patient och närstående att känna begriplighet (Andershed & Ternestedt, 

1998). 

  

Hanterbarhet är den andra komponenten och innebär att sjukdomen lättare går att 

hantera om tillgång till stöd från vårdpersonal finns för patienten och närstående. 

Närstående värderar vårdpersonalen högt när det kommer till att kunna ställa 

frågor om sjukdomen och dödsprocessen. Palliativa patienter har idag möjlighet att 

bestämma själva var de vill tillbringa sin sista tid i livet och många väljer att få dö 

hemma vilket kan påverka hanterbarheten för patienten och de närstående både på 

ett positivt och negativt sätt. Det kan verka skrämmande att inte snabbt kunna få 

hjälp av vårdpersonal om patienten väljer att vara hemma. Det positiva kan vara att 

patienten och närstående känner en lättnad att få vara hemma i den miljö som 

känns igen vilket resulterar i en större hanterbarhet över hela situationen (Milberg, 

2013). 

  

Meningsfullhet är den tredje komponenten i Antonovskys teori KASAM. De 

förändringar som sjukdomen medför har en tydlig påverkan på både patient och de 

närståendes känsla av meningsfullhet. I takt med att sjukdomen försämras sker 

stora fysiologiska förändringar som kan innebära att patienten inte längre klarar av 

saker som tidigare var en självklarhet för patienten. Från närståendes perspektiv 

kan det innebära en känsla av hopplöshet när den personen de älskar sakta 

försvinner. För att klara av dessa förändringar är meningsfullhet en viktig 

komponent som kan underlätta svåra situationer för närstående som står bredvid. 

Även om det är en svår tid som närstående går igenom kan de känna en 

meningsfullhet genom att till exempel se till att patienten inte upplever smärta. Att 

så långt det är möjligt låta patienten bibehålla sin identitet och hålla kvar vid det 

som är meningsfullt kan leda till att närstående lättare hantera dödstanken. Känslan 

av att fortfarande få tillhöra ett sammanhang har aldrig varit så viktig som när 

någon nära drabbas av obotlig sjukdom. Att få känslan av att vara en individ och 

betydelsefull (Strang & Strang, 2001). 
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2.6 Problemformulering 

Det kan vara både psykiskt och fysiskt påfrestande att vara närstående till en 

palliativ patient. Brist på information kan leda till otrygghet och ångestfyllda 

känslor hos de närstående. Som vårdpersonal är det viktigt att ha kunskap om hur 

närstående påverkas av informationen de får och vilken information de är i behov 

av för att de ska känna sig delaktiga i omvårdnaden. Det är därför viktigt att belysa 

närståendes upplevelser av informationsdelgivning kring den palliativa 

omvårdnaden. 

  

2.7 Syfte 

Syftet är att belysa närståendes upplevelser av information som delgetts kring den 

palliativa omvårdnaden. 

  

2.8 Centrala begrepp 

• Palliativ vård: Den hälso- och sjukvård som tillämpas när en patient 

drabbats av obotlig, fortskridande sjukdom eller skada som påverkar 

patientens psykiska, fysiska, existentiella och sociala behov 

(Socialstyrelsen, 2013). 

• Vårdpersonal: De personer som i sin yrkesroll utför hälso- och sjukvård. 

Sjuksköterska, läkare, kurator och dietist (Socialstyrelsen, u.å.). Det kan 

även vara personal från sjukhuskyrkan, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, 

dietister och kuratorer (Strang, 2012). 

• Symtomlindring: I palliativ vård innebär det att bakomliggande orsaker till 

symptomet behandlas. Det kan vara att ge smärtlindring vid smärta, 

lugnande om patienten känner oro och ångest, läkemedel som dämpar 

rossel eller läkemedel som lindrar illamående (Socialstyrelsen, 2016). 

  

3.  Metod 

3.1 Design 

En litteraturöversikt. Syftet med en litteraturöversikt är enligt Friberg (2012) att 

skapa en tydlig sammanställning med hjälp av tidigare forskning inom det valda 

ämnet. En litteraturöversikt kan påverka det vårdarbete som tillämpas i nuläget 

samtidigt som det kan påvisa områden som behöver mer forskning (ibid).  
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3.2 Urval 

De artiklar som användes till litteraturöversikten framkom i de databaser som är 

relevanta för ämnet omvårdnad och som fanns tillgängliga via Högskolan Dalarnas 

bibliotek. Databaserna som användes var Cinahl och Pubmed. Manuella sökningar 

har gjorts i databasen Google Scholar. Av de tolv artiklar som användes i resultatet 

framkom sex av dessa med hjälp av den manuella sökmetoden (bilaga 1). Östlundh 

(2012) menar att en manuell sökmetod kan tillämpas för att hitta artiklar som är 

relevanta om uppsatsförfattarna till exempel har fastnat i sin sökning eller om det 

inte finns relevanta artiklar utifrån de sökord som har valts ut. Litteratursökningen 

utgick från sökord som var relevanta till studiens syfte. Sökord som användes till 

litteraturöversikten var children, experience, family, information, next of kin, 

palliative care och relatives (bilaga 2). Dessa sökord användes även vid den 

manuella sökningen. Under den manuella sökmetoden granskades referenslistorna 

i de artiklar som inte överensstämde med litteraturöversiktens syfte för att se om 

de innehöll artiklar som var mer relevanta. 

 

Uppsatsförfattarna har valt att använda sig av boolesk söklogik för att få fram 

relevanta resultat på sökorden. Östlundh (2012) förklarade hur den booleska 

söklogiken kunde tillämpas för att bestämma hur de olika sökorden kunde kopplas 

till varandra. De booleska operatorerna som uppsatsförfattarna tillämpade var AND 

och NOT.  AND användes för att sammankoppla sökorden till varandra och NOT 

användes för att utesluta de artiklar som handlade om närstående till barn eller 

ungdomar under 18 år som har vårdats palliativt.  

 

Artiklarna var av kvalitativ, kvantitativ eller mixad metod och några artiklar 

påträffades i flera databaser under flera sökordskombinationer. Vid första urvalet 

lästes 27 artiklar som ansågs vara relevanta för litteraturöversikten i fulltext. 

Därefter inkluderades tolv artiklar som ansågs besvara syftet och dessa artiklar 

fördelades mellan uppsatsförfattarna för att sedan kvalitetsgranskas (bilaga 3-5). 

 

3.3 Inklusionskriterier 

Artiklarna som användes till litteraturöversikten ansågs vara relevanta och 

besvarade studiens syfte. Artiklarna var vetenskapliga, peer reviewed, tillgängliga 
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i fulltext och skrivna mellan år 2006-2016. Av de tolv artiklar som tagits fram till 

resultatet är en artikel skriven på svenska och resterande är skrivna på engelska. 

Samtliga artiklar handlar om palliativa patienter över arton år. Artiklar från flera 

delar av världen har inkluderats till litteraturöversikten för att få ett bredare 

perspektiv på den palliativa vården (Australien, England, Indien, Japan, Kanada, 

Nederländerna, Schweiz, Sverige, Sydafrika, Taiwan och USA).  

 

3.4 Värdering av artiklarnas kvalitet 

Artiklarna har kvalitetsgranskats utifrån två modifierade granskningsmallar 

skapade av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) samt Forsberg och Wengström 

(2008) (bilaga 6-7). Granskningsmallarna som användes för att bedöma artiklarnas 

kvalitet har poängsystem där svaret ja ger 1 poäng och svaret nej ger 0 poäng. De 

kvalitativa artiklarna kunde som högst få 29 poäng och de kvantitativa 25 poäng. 

Efter granskningen omvandlades artiklarnas poäng till procent. Artiklarna och 

procentsatsen klassificerades med hjälp av en skala skapad av Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011). Enligt skalan motsvarade 60-69% låg kvalitet, 70-79% 

medelhög kvalitet och 80-100% hög kvalitet. Åtta artiklar uppnådde en hög 

kvalitet på granskningen, tre artiklar nådde upp till medelhög kvalitet och en 

artikel var av låg kvalitet. 

 

3.5 Tillvägagångssätt 

Artikelsökningen genomfördes av båda uppsatsförfattarna i databaserna PubMed, 

Cinahl och Google Scholar (bilaga 1-2). Artiklar som påträffades utifrån valda 

sökord delades upp för kontroll av titlar och abstract. De abstrakt som uppfyllde 

inklusionskriterierna och som svarade mot syftet lästes i fulltext. Artiklarna 

kvalitetsgranskades sedan av båda uppsatsförfattarna (bilaga 6-7). Efter 

kvalitetsgranskningen kvarstod 12 artiklar som fördelades lika och lästes igenom. 

De delar i artiklarna som enligt uppsatsförfattarna ansågs relevanta markerades 

och diskuterades. Därefter bytte uppsatsförfattarna artiklar med varandra för att 

kontrollera och jämföra om markeringarna stämde överens vilket de gjorde. 

Utifrån den data som samlades in skapades huvud- och underkategorier (figur 1).  
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Då uppsatsförfattarna bor i olika städer har skrivprocessen skett i ett Google drive-

dokument. Samtliga moment har kunnat fördelas jämt och båda har kunnat bidra 

med lika mycket mellan de fysiska träffarna.  

 
 

 

3.6 Analys och tolkning av data 

De tre steg som Friberg (2012) rekommenderar har tillämpats vid analys och 

tolkning av data. I det första steget lästes artiklarna både enskilt och gemensamt. 

Detta för att öka förståelsen av artiklarnas innehåll och sammanhang. I det andra 

steget jämfördes samtliga artiklar för att hitta och undersöka skillnader respektive 

likheter i artiklarnas teoretiska utgångspunkter, metoder, analyser och syften. Vid 

det tredje och sista steget sammanställde uppsatsförfattarna de fynd som framkom 

i artiklarna i en löpande text. De likheter som kunde urskiljas kategoriserades med 

hjälp av rubriker för att skapa en helhet i resultatet.  

  

3.7 Etiska överväganden  

Artiklarna som inkluderats i litteraturöversikten har blivit godkända av en 

forskningsetisk kommitté. Uppsatsförfattarna har strävat efter objektivitet 

Figur 1: Huvud- och underkategorier 
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gentemot artiklarna resultat och har utgått från att inte förvränga eller förmedla 

egna tolkningar av innehållet. Deltagarna i studierna har lämnat sitt samtycke i 

överensstämmelse med Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 

2018).  

 

4. Resultat 
Resultaten i denna litteraturöversikt baseras på tolv artiklar som var från 

Australien och Indien (n=1), England (n= 2), Japan (n= 2), Kanada (n= 1), 

Nederländerna (n= 1), Schweiz (n= 1), Sverige (n= 1), Sydafrika (n= 1), Taiwan 

(n= 1) och USA (n= 1).  

 

4.1 Informationens betydelse för närstående 

Det framkom i flera studier att närstående hade behov av information om 

patientens vård. Informationen skulle vara tydlig och enkel att förstå så närstående 

kunde känna sig väl förberedda och införstådda i vad den palliativa vården innebar 

(Bruinsma, Rietjens & Heide, 2013; Kisorio & Langley, 2016; Lee et al, 2013; 

Okamoto et al, 2016; Vayne-Bossert & Zulian, 2013). I en annan studie framgick 

det att välinformerade närstående kände en trygghet som hjälpte dem i 

omhändertagandet av patienten. Denna trygghet var även till hjälp vid de beslut 

som togs i samband med behandlingar även om närstående visste att patientens 

tillstånd inte skulle förbättras (Royak-Schaler et al ,2006). Det påvisades även att 

kontinuerlig information till närstående var en viktig del för att de skulle förstå vad 

som förväntades ske under sjukdomsförloppet och på så sätt undvika negativa 

känslomässiga upplevelser (Lee et al, 2013; Kisorio & Langley, 2016). I en studie 

av Lee et al (2013) upplevde närstående ett stort behov av stöd och information 

från sjukvårdspersonal under hela vägen från patientens kurativa behandling fram 

till att patienten avlidit. Efter att patienten dog ansågs informationen vara en viktig 

del för sorgearbetet skulle hanteras på bästa sätt (ibid). 

 I studien av Kisorio och Langley (2016) förklarade en närstående hur viktigt det 

var att få uppdaterad information om patientens tillstånd. 
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  “..We need to understand what is happening in the process. Nurses must explain 

things so that we can understand because surely, most of the time is like we are in 

the darkness because we don’t know what is happening” (Kisorio & Langley 

2016, s. 5) 

  

4.2 Närståendes positiva upplevelser av information som delgivits 

4.2.1 Anpassad information 

Närstående upplevde enligt Borgstrand och Berg (2009) att den information som 

delgavs skapade trygghet. Informationen de fick ökade känslan av delaktighet i 

patientens omvårdnad tiden innan patienten blev sämre. Enligt Royak-Schaler et al 

(2006) kände närstående att de kunde kontakta vårdpersonalen när de hade 

funderingar angående vården och om de var osäkra på något angående patientens 

tillstånd. Vårdpersonalen kunde då informera de närstående om hur de skulle gå 

tillväga eller hur den fortsatta behandlingen skulle gå till (ibid). 

  

I en studie gjord av Kisorio och Langley (2016) beskrev en närstående sina 

positiva upplevelser av informationen hen fått: 

“..They told me exactly what is happening, they spoke to me nicely, when we had 

questions, they explained anything we needed” (Kisorio & Langley 2016, s. 5). 

 

4.2.2 Tillgänglig information 

I Okamoto et al. (2016) upplevde närstående att det var okomplicerat att fråga 

vårdpersonal om de hade några funderingar under det tillfälle som de fick 

informationen om den farmakologiska symtomlindringen. Borgstrand och Berg 

(2009) visade i sin studie att närstående var nöjda och kände sig trygga med att det 

fanns en pärm med information och kontaktuppgifter till teamet hemma hos 

patienten. Närstående kunde kontakta teamet när som helst under dygnet om de 

hade några frågor eller funderingar angående patientens tillstånd och vård (ibid).  
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4.3 Närståendes negativa upplevelser av information som delgivits 

4.3.1 Bristande informationsanpassning 

Enligt Royak-Schaler et al (2006) blev det svårt för de närstående att förstå 

informationen som delgavs då vårdpersonalen kunde använda sig av facktermer 

när de informerade de närstående om patientens tillstånd. De närstående fick då 

söka kunskap om patientens tillstånd på egen hand via Internet för att förstå de 

medicinska termerna och informationens betydelse. Kisorio och Langley (2016) 

menade att innehållet i informationen som de närstående delgavs var beroende av 

vilken vårdpersonal som arbetade. En bättre kommunikation mellan 

vårdpersonalen hade kunnat leda till att de lämnade lika information och på så sätt 

undvika förvirring och osäkerhet hos de närstående. Enligt Borgstrand och Berg 

(2009) hade skriftligt samt muntlig information kunnat tillämpas som ett redskap 

så närstående skulle kunna känna sig väl förberedda strax innan och efter 

patientens död. 

  

Harrop, Byrne och Nelson (2014) visade i sin studie att närstående ville vara 

delaktiga i omvårdnaden och få information om patientens tillstånd. Brist på 

kunskap och information kunde påverka närståendes delaktighet. Patientens 

närstående vågade inte delta för mycket i omvårdnaden då rädslan för att skada 

patienten var stor. En del av de närstående som deltog i studien kunde även 

uppleva dödsprocessen som något skrämmande och ville därför inte delges allt för 

detaljerad information (ibid). 

  

4.3.2 Otillgänglig information 

I studien av Reid, McKenna, Fitzsimons och McCarne (2010) förklarade 

närstående upplevelsen av att vara i en utsatt situation under den palliativa vården 

samt att de kände en misstro till vårdpersonalen. Enligt Royak-Schaler et al (2006) 

kunde närstående uppleva att vårdpersonalen var för upptagna för att ta sig tid till 

att informera om patientens tillstånd och de närstående kunde därför bli osäkra på 

om patienten fick en god vård. 

  

Kisorio och Langley (2016) förklarade hur närstående kunde få en känsla av att 

sjuksköterskorna inte ville avslöja information då de ansåg att det var bättre om de 
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närstående fick prata med läkaren. När läkaren inte hade tid att svara på frågorna 

tog det därför lång tid innan närstående fick information om patientens tillstånd. 

Reid, McKenna, Fitzsimons och McCarne (2010) menade att närstående kände en 

större oro än patienterna angående bristen på information och att den oro som de 

upplevde kunde bero på vårdpersonalens brist på kunskap gällande specifika 

sjukdomstillstånd. Om det fanns tillräckligt med information för vårdpersonalen 

att ta del av själva skulle de även kunna delge korrekt och adekvat information till 

närstående. Det skulle kunna minska de närståendes oro. Leung et al (2015) 

förtydligade i sin studie att det fanns risk för att närstående fick falska 

förhoppningar angående patientens tillfrisknande och återhämtning om inte tydlig 

information lämnades av vårdpersonal. 

  

Närstående var enligt Royak-Schaler et al (2006) missnöjda med informationen de 

fick och kände att det fanns ett stort behov av information angående 

behandlingsalternativ och sjukdomsutveckling. Det fanns närstående som 

upplevde att vårdpersonalen aldrig hade förklarat något kring dödsprocessen eller 

vad den sena palliativa fasen innebar. Borgstrand och Berg (2009) samt Yoshida et 

al (2010) tydliggjorde i sina studier hur informationen om patientens 

döendeprocess inte skulle delges för sent. De närstående var av den anledningen 

inte förberedda på patientens dödsprocess och en känsla av att förlora hoppet 

kunde uppstå (Borgstrand & Berg, 2009; Kisorio & Langley, 2016). 

  

Borgstrand och Berg (2009) menade att närstående inte visste vad de skulle 

förvänta sig av patientens sista tid. När närstående såg att vårdpersonalen utförde 

omvårdnadsåtgärder kunde närstående tro att den farmakologiska 

symtomlindringen skulle förlänga patientens liv med några år. Närstående 

upplevde därför beskedet om att patienten inte hade många timmar kvar i livet som 

chockerande även om de tidigare hade blivit informerade om att patienten hade 

begränsat med tid kvar (Borgstrand & Berg, 2009). Enligt Harrop, Byrne och 

Nelson (2014) var det viktigt att närstående kunde känna sig förberedda på vad 

som förväntades ske och vara medvetna om vilka behandlingsalternativ som fanns 

att tillgå och vilka effekter de hade. 
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 4.3.3 Kulturella skillnader 

Enligt Lee et al (2013) diskuterades inte ord som cancer, död eller sjukdom. 

McGrath et al (2009) och Lee et al (2013) tydliggjorde att det inom en del kulturer 

ansågs bringa olycka till den sjuke. McGrath et al (2009) menade att närstående 

med avsikt valde att inte ta del av information gällande patientens 

sjukdomstillstånd när patienten var närvarande. Många patienter dog därför 

ovetande under den kurativa behandlingen (ibid). 

 

I studien av Lee et al (2013) berättade en närstående till en patient varför ordet 

“cancer” inte diskuterades inför patienten. 

“.. I tried to avoid mentioning the word “cancer” because it would shock him.. I 

knew him well enough... if he knew that he suffered from cancer.. he would give up 

at once and wait for death.. but I loved my dad and wanted him to “fight” disease 

and to live longer” Lee et al (2013, s. 631) 

 

5. Diskussion 

Studiens resultat visar olika faktorer som påverkar närståendes upplevelser av 

information vid palliativ omvårdnad av vuxna patienter. Det framkom i flera 

studier att närstående hade behov av information om patientens vård. 

Informationen skulle vara tydlig och enkel att förstå så närstående kunde känna sig 

väl förberedda och införstådda vad som skulle ske med patienten. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Informationens betydelse för de närstående 

Det är viktigt att närstående får kontinuerligt information så de vet vad som 

förväntas ske under sjukdomsförloppet (Lee et al, 2013; Kisorio & Langley, 2016). 

Strang (2012) förklarar är symtomlindring, stöd till närstående, teamarbete, 

kommunikation och relation viktiga delar av den palliativa vården. Stöd till 

närstående innebär likt teamarbete att närstående ska vara en del av den palliativa 

vården och få stöd under hela vårdförloppet, både i början av den palliativa vården 
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och efter att patienten har avlidit. Uppsatsförfattarna menar att informationen har 

en betydelsefull del i både stödet till närstående och kommunikationen. Det är 

viktigt för att patienten och närstående ska känna att de är en del av teamet. Strang 

och Strang (2001) förklarar att närstående kan känna en meningsfullhet om de 

upplever att vårdpersonalen gör allt de kan för att hjälpa patienten. Det har 

betydelse för närstående att få känna sig delaktiga och att de är betydelsefulla. 

Vårdpersonalen har därför en viktig uppgift i att göra de närstående delaktiga så de 

kan känna en meningsfullhet i omvårdnaden. Känslan av meningsfullhet kan leda 

till att närstående har lättare att hantera tankarna kring patientens död (ibid). 

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska den informationen som ej kan lämnas till 

patienten lämnas till närstående och vara anpassad till deras förutsättningar och 

som Socialstyrelsen (2015) förklarar ska informationen vara kontinuerlig under 

hela vårdprocessen. Svensk sjuksköterskeförening (2017) skriver att 

sjuksköterskan har ett ansvar över att de närstående och patienten får information. 

Enligt Karlsson & Sandén (2007) är även ansvaret att identifiera vilket behov av 

stöd och information som de närstående behöver. 

Uppsatsförfattarna reflekterar över de kulturella skillnaderna som kan påverka 

vilken information som patienten och de närstående får om sjukdomsförloppet i 

andra delar av världen. Detta beror på att Sverige har lagar och föreskrifter som 

styr hur informationshanteringen ska ske och vilka som får ta del av 

informationen. Patientlagen (SFS 2014:821) är tydlig med att den person ur 

vårdpersonalen som lämnar informationen ska försäkra sig om att mottagaren 

förstår vad den innebär och betyder. Som McGrath et al (2009) förklarade fanns 

det fall där läkaren inte berättade för närstående att patienten var på väg in i ett 

palliativ skede. Uppsatsförfattarna reflekterar kring hur detta kan leda till att 

patienten avlider under kurativ behandling utan att närstående får information om 

varför patienten avled. Informationen har därför en betydande del i den palliativa 

vården och som Royak-Schaler et al (2006) förklarade kände närstående som var 

informerade om patientens sjukdomstillstånd och vårdprocess en trygghet som var 

till hjälp under både omhändertagandet och i beslutstaganden angående patientens 

kommande behandlingar. 
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 Lee et al (2013) menade att det var viktigt att den information som delgavs 

inkluderade hur de närstående kunde hantera rädslan för döden, hur symtomen 

kunde visa sig samt information om smärtlindring. Kisorio & Langley (2016) 

menade att närstående annars kunde uppleva att de befann sig i ett mörker om de 

inte visste eller förstod vad som skedde men enligt Royak-Schaler et al (2006) 

fanns det en trygghet hos välinformerade närstående även om de visste om att 

patienten tillstånd inte gick att behandla kurativt. Lee et al (2013) menade även att 

information och stöd genom hela processen ökade närståendes positiva upplevelser 

av hela vårdtiden.  

 

5.1.2 Närståendes positiva upplevelser av information som delgivits 

Uppsatsförfattarna anser att det är viktigt att informationen som delges är anpassad 

utifrån vad närstående vill veta och att den är tydlig så det inte kan ske några 

missförstånd. Strang (2012) menar att vårdpersonalen bör utgå från närståendes 

behov och det är därför viktigt att en god kommunikation finns mellan 

vårdpersonal, närstående och patient under hela vårdprocessen. Milberg (2013) 

menar att närstående kan uppleva en ökad hanterbarhet angående patientens 

situation om de känner att vårdpersonalen är närvarande och kan ge stöd. Kisorio 

och Langley (2016) förklarade att närstående upplevde sig ha en positiv upplevelse 

av att informationen var anpassad utifrån vad de ville veta och att deras frågor blev 

besvarade. De fick då en känsla av att de fick den informationen som de behövde 

och ville ha (ibid). 

Royak-Schaler et al (2006) förklarar att närstående ansåg att det var betydelsefullt 

att det fanns en möjlighet att kontakta vårdpersonalen när funderingar och frågor 

uppstod angående patientens tillstånd. Uppsatsförfattarna tänker att den positiva 

upplevelser kan komma ifrån att de närstående, precis som Borgstrand och Berg 

(2009) förklarar, upplevde en trygghet och att de fick ta del av ansvaret för 

patienten under den sista tiden. Svensk sjuksköterskeförening (2016) menar att en 

stor del av den personcentrerade vården är att lyssna och ta del av de närståendes 

upplevelser för att kunna uppfylla deras behov. Som Karlsson & Sandén (2007) 

förklarar är det därför viktigt att som sjuksköterska vara lyhörd och närvarande 

under vårdtiden. 
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5.1.3 Närståendes negativa upplevelsen av information som delgivits 

Den information som lämnas till närstående ska enligt Patientlagen (SFS 

2014:821) vara individanpassad och enligt Socialstyrelsen (2015) ska 

vårdpersonalen försäkra sig om att mottagaren har förstått informationen med 

hjälp av återkoppling. Strang och Strang (2001) menar att det vanlig att närstående 

försöker begripa vad som sker med patienten och enligt Andershed och Ternestedt 

(1998) kan tydlig information leda till att närstående upplever begriplighet. Royak-

Schaler et al (2006) förklarade hur de närstående upplevde svårigheter med att 

förstå informationen då vårdpersonal använde sig av facktermer som de inte 

förstod. De fick då ta reda på fakta och information om patientens tillstånd på egen 

hand istället för att vårdpersonalen försäkrade sig om att närstående uppfattat den 

information som delgavs (ibid). 

  

Uppsatsförfattarna reflekterar över hur viktigt det är att vårdpersonalen återkopplar 

och försäkrar sig om att närstående har förstått informationen som delgivits. 

Informationen som delges bör inte vara beroende av vem som arbetar eller vilka de 

närstående är. Om det inte efterföljs kan det resultera i att närstående missar viktig 

information om patientens tillstånd. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska 

vårdpersonalen vara säkra på att de som har fått informationen, i detta fall 

närstående, förstår informationens innehåll. Enligt Kisorio och Langley (2016) var 

innehållet i den information som närstående fick beroende av vem som arbetade 

och det påvisade vikten av att en god kommunikation finns inom hela vårdteamet. 

En del av de fyra hörnstenarna är enligt Strang (2012) kommunikation och relation 

och det är enligt dem en av de viktigaste delarna då en god och fungerande 

kommunikation ligger till grund för att vården ska fungera och vara optimal 

(ibid).   

Svensk sjuksköterskeförening (2017) menar att vårdpersonalen har skyldighet att 

upprätthålla en god och jämlik vård. Uppsatsförfattarna har reflekterat över hur 

viktigt det är att detta efterföljs och att alla ska bemötas utifrån deras egna behov 

av stöd och information oavsett bakgrund, kunskap och tidigare erfarenhet. Det 

finns situationer där uppsatsförfattarna har upplevt att närstående som har en 

bakgrund inom vården får sämre anpassad information då de förväntas förstå vad 

som sker och hur behandlingen kommer gå till. 
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Vården och informationen bör var personcentrerad och individanpassad och enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) handlar personcentrerad vård bland annat om 

att visa respekt och låta de närstående vara en del av vårdteamet. Men för att de 

ska kunna vara en del av vårdteamet krävs det att de närstående är informerade om 

situationen (ibid). Harrop, Byrne & Nelson (2014) menade att det fanns 

vårdpersonal som höll med om att den information som delgavs angående den 

palliativa vården borde vara individ- och situationsanpassad. 

  

Det har även framkommit i resultatet att informationsdelgivning inom palliativ 

vård i andra länder kan påverkas av olika kulturer. McGrath et al (2009) förklarade 

att vårdpersonal som arbetade med palliativ vård i Australien och Indien skulle 

sträva efter att ge adekvat information till patienten och närstående. Detta var 

något som inte fungerade i praktiken då vårdpersonalen undvek att tala med 

patienterna och närstående om döden och betydelsen av att vårdas palliativt. Lee et 

al (2013) och McGrath et al (2009) förklarade hur ord som kunde ha kopplingar 

till sjukdom eller död ej diskuterades när patienten var närvarande. Närstående i 

dessa situationer skulle kunna missa viktig information om de valde att tillbringa 

sin tid med patienten istället för att lämna rummet och prata med vårdpersonalen.  

 

Uppsatsförfattarna menar att det i Sverige finns lagar och föreskrifter som ska 

förhindra att den information som delges är beroende på vem som arbetar. 

Patientlagen (SFS 2014:821) är tydlig med vilka skyldigheter vårdpersonalen har i 

samband med delgivning av information. I både Leung et al (2015) och Harrop, 

Byrne och Nelson (2014) studier påvisades en osäkerhet hos vårdpersonalen då de 

var oroliga över att delge för mycket information. Detta kunde bero på att 

vårdpersonalen var medvetna om deras ansvar att engagera de närstående i 

diskussioner och beslut, samtidigt som de skulle bevara närståendes hopp. I Leung 

et al (2015) förtydligar en deltagare som arbetar som vårdpersonal problemet. 

   “..But it’s very difficult, when you know, the wife will be saying, ‘Oh it’s okay 

honey, when we get you home’ and you’re thinking ‘He’s never going home. He’s 

never going to go home.’ And then you try to have a relationship with her based on 

that and it’s difficult” Leung et al (2015, s.233). 
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Reid, McKenna, Fitzsimons och McCarne (2010) menade att närstående till 

palliativa patienter kunde känna en misstro till vårdpersonalen då de närstående 

var i en utsatt situation. Svenska Palliativregistret (2015) förklarade att närstående 

hade svårt att finna en balans mellan sina egna och patientens behov och 

Andersson, Ekvall, Hallberg & Edberg (2010) menade då att det finns en risk att 

närstående lägger sina egna behov åt sidan och prioriterar patienten. Patientlagen 

(SFS 2014:821) tydliggör att närstående ska ha möjlighet till att vara en del av 

planering och utförande av vård. Enligt Royak-Schaler et al (2006) fanns det dock 

situationer där närstående upplevde att den vårdpersonal som arbetade var 

upptagna och av den anledningen inte hade tid att informera närstående om 

situationen. Närstående kunde då bli osäkra på om patienten fick rätt vård och de 

hade ingen information om patientens tillstånd (ibid).  

 

5.2 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att belysa närståendes upplevelser av information kring den 

palliativa omvårdnaden av vuxna patienter. 15 av de 27 artiklar som lästes i 

fulltext exkluderades då de inte ansågs vara relevanta för syftet. 

Litteraturöversiktens resultat baserades på tolv artiklar där åtta artiklar var 

kvalitativa, tre kvantitativa och en mixad studie. Då det var problematiskt att finna 

artiklar som besvarade litteraturöversiktens syfte valde uppsatsförfattarna att 

utöver databaserna Cinahl och Pubmed söka artiklar via manuella sökningar i 

databasen Google Scholar. Det visar på en begränsning inom det valda området.  

Artiklarnas kvalitet granskades och bedömdes genom granskningsmallar (bilaga 6-

7). Det begränsade området gjorde att uppsatsförfattarna valde att inkludera en 

artikel som fått låg kvalitet på granskningen. Resterande artiklar har fått medel och 

hög procent på kvalitetsgranskningen vilket ses som en styrka. Uppsatsförfattarna 

har i samråd med lärare och vårdpersonal enats om att information till närstående 

vid palliativ vård är ett viktigt ämne som behöver belysas mer inom forskning.  

 
Segersten (2012) menar att den kvalitativa ansatsen i vetenskaplig forskning är 

svår att generalisera i som till exempel ett lågt antal intervjuobjekt, vilket kan 

betraktas som en svaghet i jämförelse med kvantitativa artiklar. Upplevelser är det 
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centrala begreppet i syftet och av den anledningen har en majoritet av de 

inkluderade studierna en kvalitativ ansats. De kvalitativa studierna bygger på 

känslor och upplevelser till skillnad från kvantitativ forskning. Citat valdes ut från 

de olika kvalitativa studierna för att stärka resultatet och resultatdiskussionen. 

De vetenskapliga artiklar som använts till litteraturöversiktens resultat var skrivna 

mellan år 2006-2016. Att exkludera artiklar skrivna innan år 2006 kan ha resulterat 

i att relevanta artiklar för syftet har missats. Hälso- och sjukvård är i ständig 

förändring när det gäller ny forskning och nya lagändringar, vilket gör det relevant 

att inte använda allt för gamla studier om syftet inte är att jämföra studier ur en 

tidsaspekt. Sökningen av artiklar inkluderade både hemsjukvård, hospice, sjukhus 

och palliativa team för att inte bli begränsade i sökningarna. 

Till litteraturöversikten användes NOT children som sökord för att avgränsa 

sökningen då studier gjorda på palliativa patienter under arton år exkluderades. 

Om artiklar med patienter under arton år inkluderats hade litteraturöversikten 

eventuellt fått ett bredare resultat och fler träffar i sökningen. Kjellström (2017) 

menar att det ska finnas skäl till att grupper utesluts. Uppsatsförfattarna 

exkluderade av etiska skäl de artiklar som innefattade barn som vårdats palliativt. 

Socialstyrelsen (2013) tydliggör att det finns skillnader mellan vuxna och barn 

inom palliativ vård. Jämfört med närstående till en vuxen palliativ patient är 

föräldrarna mer delaktiga i barnets vård (ibid). 

Elva av de artiklar som inkluderats till resultatet är skrivna på engelska. För att 

undvika feltolkningar av texten har artiklarna noggrant granskats av båda 

uppsatsförfattarna och sedan översatts från engelska till svenska med hjälp av ett 

ordlexikon. För att stärka kvalitén och trovärdigheten i litteraturöversikten har 

handledare och kurskamrater kommit med förslag och stöttning under skrivandets 

gång. Artiklarna har en spridning över hela världen vilket har skapat möjlighet att 

identifiera kulturella skillnader inom palliativ vård. 
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5.3 Etikdiskussion 

Uppsatsförfattarna gick in i detta arbete med olika erfarenheter av palliativ vård 

vilket gjorde att förförståelsen varit på olika nivåer. Kombinationen av erfarenhet 

och vara ny inom området ses som en styrka. Ett nära samarbete och öppenhet för 

nya iakttagelser och synvinklar har legat som grund under hela skrivprocessen. 

Den ena uppsatsförfattaren har erfarenhet som personal på vårdavdelning och att 

vara närstående till palliativ patient vilket har lett till att resultaten från artiklarna 

kunnat kännas igen och stärka det som framkom i resultatet. Samtliga artiklar är 

godkända av en forskningsetisk kommitté vilket enligt Helsingforsdeklarationen 

bland annat innebär att de som har deltagit i samtliga studier har lämnat sitt 

samtycke till att deltaga (World Medical Association, 2018)  

 
 
5.4 Kliniska implikationer 

Palliativ vård kräver en särskild kunskap och förståelse. Inom hälso- och 

sjukvårdsorganisationen finns det idag palliativa patienter och närstående som inte 

får den vård och information de har rätt till. Det kan bero på att kunskapen hos 

vårdpersonal är bristande när det gäller vård av vuxna palliativa patienter. Det 

finns riktlinjer och lagar som styr hur information ska delges och tillämpas inom 

palliativ vård men som kanske inte alltid fungerar i praktiken. Det finns studenter 

som tar sjuksköterskeexamen utan att ha varit i kontakt med palliativ vård. Därför 

bör utbildning om palliativ vård ingå i sjuksköterskeutbildningen samt att alla 

studenter ska få möjlighet att komma i kontakt med den palliativ vården i 

praktiken.   

 

6. Slutsats 

Flera av faktorerna som är presenterade i litteraturöversiktens resultat går att 

påverka. Vårdpersonal behöver mer kunskap om utlämnande av information och 

dess betydelse för närstående till palliativa patienter. Denna kunskap bör spridas 

till alla vårdavdelningar inom hälso- och sjukvårdsorganisationen. Kunskapen om 

delgivning av information är viktig för att kunna ge närstående det stöd och den 
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information som de har rätt till. Det kan leda till att närstående upplever att de kan 

hantera den svåra situation som de befinner sig i trots omständigheterna. 

  

7. Förslag till vidare forskning 

Uppsatsförfattarna anser att bristen på relevant forskning är en indikator på att 

fortsatt forskning inom området är av stor vikt. Det behövs mer forskning för att 

kunna tydliggöra vilken slags information närstående är i behov av. Förslag till 

vidare forskning utifrån litteraturöversiktens resultat: 

• Undersöka hur kulturella skillnader kan påverka den palliativa vård som 

bedrivs i Sverige.  

•  Undersöka varför de riktlinjer och lagar som finns angående palliativ vård 

inte tillämpas inom hälso- och sjukvårdsorganisationen.  

• Mer forskning angående hur närstående upplever och påverkas av den 

information som delges inom palliativ vård. 
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Titel Syfte Design, 
Metod 

Urval Mätmetod Kvalitets-
grad 

Vayne-Bossert, P. 
& Zulian, G.B.  
 
2013, Schweiz 

Palliative sedation - 
From the family 
perspective.  

Syftet med studien 
var att undersöka 
familjers upplevelser 
av palliativ sedering. 

Kvantitativ n= 10 
Närstående 

“Retrospektiv 
pilotstudie”, 
Frågeformulär 

83% 

Yoshida, S., Hirai, 
K., Morita, T., 
Shiozaki, M., 
Miyashita, M., Sato, 
K., Tsuneto, S. & 
Shima, Y. 
 
Japan, 2011 

Experience with 
prognostic 
disclosure of 
families of japanese 
patients with 
cancer. 

Syftet med studien 
var att undersöka 
hur familjer och 
patienter drabbade 
av cancer upplever 
erhållandet av 
prognostisk 
information i Japan. 

Kvantitativ 
metod 

n= 409 
Närstående 

Enkätundersökning 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 6. Granskningsmall – 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    
 

Max poäng: 25 	

Erhållen poäng: 	

Kvalitet: låg medel hög  

 



 

 

Bilaga 7. Granskningsmall – 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?   

    
 

Max poäng: 29 	

Erhållen poäng: 	

Kvalitet: låg medel hög  


