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SAMMANFATTNING 
 

Syfte: Syfte med denna litteraturstudie var att beskriva anhörigas upplevelser av 

vården i livets slutskede på särskilt boende. 

 

Metod: Litteraturstudien bygger på femton stycken vetenskapliga artiklar som har 

analyserats och granskats med hjälp av analysmetod enligt Evans (2002). 

Litteraturstudien genomfördes under våren 2018. 

 

Resultat:  Dataanalysen av de vetenskapliga artiklarna resulterade i fyra stycken 

kategorier; Känsla av börda, Önskan att bli sedd, Behov av delaktighet och Behov 

av stöd. Majoriteten av resultatet baserades på artiklar från Europa. 

 

Slutsatser: Mer kunskap krävs när det gäller anhörigas upplevelser av vård i 

livet slutskede och hur sjuksköterskan kan bemöta anhöriga i detta. De 6 S:n kan 

vara ett verktyg som kan bidra till planeringen och på så sätt få anhöriga mer 

delaktiga vilket kan förbättra vården för patienten.        

 

Nyckelord: Anhörig, Palliativ vård, Upplevelser, Vård i livets slutskede, 

Äldreboende.  
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ABSTRACT 
 

Purpose: The purpose of this literature study was to describe the relatives 

experience of care in the final stages of life in nursing homes.  

 

Method: A literature study that included fifteen scientific articles. Method of 

analysis according to Evans (2002) were used. The study was conducted during the 

spring of 2018.  

 

Results: Data analysis resulted in 4 categories; Feeling of burden, Desire to be 

seen, Need for participation and Need for support. The majority of the results were 

based on articles from Europe.  

 

Conclusions: More knowledge is required regarding relatives' perceptions of 

care in the final stages of life. The 6 S can be a tool that can contribute to planning, 

thus increasing the number of relatives who can participate and it that way 

improve the care of the patient. 

 

Keywords: Relatives, Experiences, End-of-Life Care, Nursing homes, Palliative 

Care. 
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INTRODUKTION 

I mötet med anhöriga är det viktigt att försäkra sig om att personen i fråga har en 

insikt och förståelse för vad den närstående befinner sig i sitt sjukdomsförlopp. 

Författarens erfarenhet är att anhöriga är angelägna om att delta i vården av 

närstående i livets slutskede. I den kliniska verksamheten möter vi dagligen 

anhöriga som uttrycker behovet av ”att bli sedda”. Anhöriga förmedlar att det är en 

trygghet att kunna lämna över ansvaret till någon annan, i detta fall hälso och 

sjukvården, för att kunna återhämta sig. Inom palliativ vård i livets slutskede är det 

viktigt att teamet runt den döende samarbetar för att kunna stödja både den döende 

boende samt dennes anhöriga. Författarens upplevelse är att anhöriga anser att det 

är viktigt att den döende närstående har det bra och är lindrad i sitt lidande. I den 

kliniska verksamheten blir det alltmer tydligt att anhöriga har behov av att bli 

bekräftade och sedda av vårdpersonal, då detta är av stor vikt för att anhöriga med 

sin närvaro kan hjälpa närstående till ett bra slut. 

 

BAKGRUND 

Bakgrunden presenteras utifrån beskrivning av, definitioner, den äldre människan, 

palliativ vård, särskilda boendeformer i Sverige, anhöriga till boende på särskilt 

boende, teoretisk referensram, sjuksköterskans ansvar och roll i palliativ vård samt 

problemformulering. 

 

Definitioner 

Här förklaras begrepp som är relevanta för studien och hur författaren valt att 

använda dem. 

● Anhörig definieras som exempelvis maka/make, syskon, barn 

(Socialstyrelsen, 2018).  

● I föreliggande uppsats benämns den närstående som vårdas på särskilt 

boende som den boende.  
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Den äldre människan  

Äldres döende har benämnts som den långsamma döden då döendet kan vara mer 

utdraget i tid samt förenat med fler diagnoser där det kan vara svårt att fastställa 

tidpunkten då döden är nära (Socialstyrelsen,2013). När människan blir äldre så 

avtar kroppens fysiologiska reserver och balansen mellan olika organsystem 

rubbas lätt. Den äldre människan blir skör och får ett ökat behov av stöd från 

kompetent personal både för att förebygga men också åtgärda problem som kan 

uppstå (Andershed, Ternestedt & Håkansson, 2013). Äldre människor löper en 

högre risk att drabbas av kroniska sjukdomar som de sedan avlider av. Detta 

påverkar det dagliga livet och kan medföra en lång period av lidande. Förutom 

detta så kan den äldre människan behöva genomföra onödiga undersökningar samt 

behandlingar som kan vara påfrestande för individen, anhöriga och samhället 

(Albers et al.,2016). Under senare år har vården av svårt sjuka äldre förflyttats från 

sjukhus till särskilda boenden eller det egna hemmet, detta beroende på att 

möjligheterna till att få avancerad medicinsk hjälp i hemmet har ökat under de 

senaste två decennierna (Socialstyrelsen,2013). Antalet vårdplatser på sjukhus, 

främst då inom geriatrik och medicin har minskat, vilket har ökat vårdtyngden på 

särskilda boenden. Många äldre flyttas också mellan sjukhusvård och hemvård 

under de sista två veckorna av sitt liv, majoriteten avslutar sitt liv på sjukhuset 

(Andershed, Ternstedt & Håkansson, 2013).  

 

I Europa lever människor längre än förut och populationen av äldre människor 

ökar i en relativt hög fart vilket ställer krav på att Hälso-och sjukvården kan arbeta 

tillsammans genom olika discipliner (Albers et al.,2016). Enligt Socialstyrelsen 

(2011) behöver den äldre människan få fortsätta bestämma över sitt eget liv i 

största möjliga utsträckning, även efter flytt till särskilt boende. Äldre personer ska 

så långt det är möjligt kunna leva utifrån sin identitet och personlighet och att 

vardagen så långt som möjligt ska vara begriplig, hanterbar och meningsfull. Äldre 

personer vårdas ofta på särskilda boenden där vårdkvaliteten kan variera 

(Andershed, Ternstedt & Håkansson, 2013).  
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Palliativ vård 

Det latinska ordet för palliativ är pallium som betyder mantel. En symbol för den 

goda vården av svårt sjuka och döende människor. Symboliskt kan detta förklaras 

som att linda in patienten i en mantel av omsorger. Ordet palliativ har använts 

länge inom kontexten för lindrande vård och har använts inom den moderna 

hospicerörelsen (Strang, 2013). Utifrån de fyrahörnstenarna beskrivs ofta palliativ 

vård; symtomkontroll, teamarbete, kommunikation och relation samt stöd till 

anhörig. En ledstjärna inom palliativ vård är begreppet värdighet med betydelsen 

av en värdig död (Andershed, Ternestedt & Håkanson, 2013). Palliativ vård ges 

när sjukdomen inte längre går att bota. Patienter i livets slut vårdas med hjälp av 

olika kombinationer av vårdinsatser. Den palliativa vården ges både inom 

slutenvården, dels i hemmet men även inom kommunens särskilda boenden 

(Socialstyrelsen,2013). Enligt Socialstyrelsen (2013) så avlider ungefär 90 000 till 

100 000 personer i Sverige årligen, och majoriteten av dessa har bedömts haft 

behov av palliativ vård. De vanligaste dödsorsakerna är hjärt - och kärlsjukdomar 

följt av tumörsjukdomar. Enligt Hälso och sjukvårdslagen, HSL(SFS,1982:763), 

ska hälso och sjukvården bedrivas så att den uppfyller krav på god vård. De val 

som en människa gör i aktiv ålder och som fullt frisk kan skilja sig åt när man är i 

ett sent palliativt skede. Avgörande faktorer som kan bidra till beslut kan 

exempelvis vara tillgången till fungerande stöd, personal med rätt kompetens, 

sjukdomsförloppet samt anhörigas inställning och situation.  Den palliativa 

vårdens filosofi bygger på de fyra hörnstenarna; symtomlindring, 

kommunikation/relation, teamarbete och närståendestöd. Symtomlindring 

innefattar såväl hantering som åtgärder mot svåra symtom, exempelvis smärta och 

att samtidigt ha förmåga att ta patientens integritet och autonomi i beaktning. 

Patientens fysiska, sociala och existentiella behov ska inkluderas. 

Kommunikationen och relation ska ske i syfte att främja patientens livskvalitet. 

Detta i sin tur innebär att det ställer krav på en god och fungerande 

kommunikation både inom teamet men också till patient och anhörig 

(Socialstyrelsen,2013). 
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En del av den palliativa vården är vård i livets slutskede och ges under patientens 

sista tid i livet när målet med vården är att lindra lidande och främja livskvalitet. 

Döden är oundviklig inom en överskådlig framtid. Det är därför viktigt att 

personalen måste ha en empatisk förmåga men samtidigt behålla sin 

professionalitet. I Sverige finns det ett nationellt kvalitetsregister som har som 

syfte att vara ett hjälpmedel i att förbättra den palliativa vården som ges, oavsett 

diagnos, typ av vårdenhet och plats i landet. Tanken med registret är att alla som 

dör ska registreras så snart som möjligt efter dödsfallet. Själva enkäten består av 

ett antal frågor som bland annat beskriver information till patienten och de som är 

anhöriga, symtomlindring, vidbehovsordinationer av läkemedel, omvårdnad, 

valfrihet vad gäller dödsplats och erbjudande om efterlevnadssamtal. En 

förutsättning för att den palliativa vården som ges runtom i Sverige ska kunna 

förbättras är att alla enheter som vårdar obotligt sjuka och döende patienter 

regelbundet arbetar med sina registerdata (Regionalt Cancercentrum i samverkan, 

2016).  

 

Särskilda boendeformer i Sverige 

Enligt socialtjänstlagen SoL (SFS, 2001:453), fastställs det i kap 5 § 4 att 

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett 

värdigt liv och känna välbefinnande. Enligt Socialstyrelsen (2018) definieras ett 

särskilt boende ett boende som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygns 

vistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer 

med behov av särskilt stöd (Socialstyrelsen,2018). För att kunna få plats på ett 

särskilt boende krävs det att en biståndshandläggare fattar ett biståndsbeslut 

gällande detta. Detta för att den enskilde genom biståndet försäkras en skälig 

levnadsnivå. Biståndet ska också utformas så att den stärker den enskildes 

möjligheter att leva ett självständigt liv. Den äldre personen som vårdas på särskilt 

boende benäms som den boende i texten som tidigare beskrivits under definitioner.  

Bostaden ska vara utformad och utrustad så att den boende kan utveckla sina 

personliga resurser för att kunna leva ett självständigt liv. Den boende ska också 

dygnet runt kunna ta del av tjänster som krävs för att kunna klara av sin tillvaro 

och känna trygghet. Detta innebär att det ska finnas tillgång till personal som kan 

bedöma när det behövs tillgång till omvårdnad samt medicinsk vård. Teamet runt 
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den boende på särskilt boende består av vårdbiträden, undersköterskor samt 

sjuksköterskor. Det finns också tillgång till läkare och andra professioner vid 

behov (Socialstyrelsen,2011). 

 

 

Anhörig till närstående på särskilt boende 

När en boende blir svårt sjuk förändras livet påtagligt för den som är anhörig. Det 

väcks olika typer av känslor hos den anhörige, oro, skuldkänslor och till och med 

ilska. Anhöriga har olika sätt att tackla situationen som uppstår. En del undviker 

känslor och har ett rationellt sätt att se det på. Andra blir ivriga på att hjälpa den 

boende, medan vissa väljer helt att ta avstånd (Strang, 2013). Delaktighet är en 

viktig aspekt som bör främjas för att kunna erbjuda bästa möjliga vård och 

omvårdnad för både boende och anhörig. Anhöriga spelar en stor roll i att 

förmedla den boendes livsberättelse som ligger till grund för att kunna fatta viktiga 

beslut gällande vården (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016).  Beroende 

på hur den anhöriges livssituation och förutsättningar för att delta i vården ser ut 

påverkas också möjligheterna för att kunna stötta den boende både på ett praktiskt 

och mentalt plan (Andershed, Ternestedt & Håkanson, 2013).  

 

Hälso och sjukvårdspersonalen kan bidra med att vara nära och ta in önskemål och 

erbjuda det som anhörig respektive boende önskar. Att vara nära innebär också att 

vara nära anhöriga som ofta behöver stöd för att klara av en familjemedlems eller 

nära väns förestående död eller svåra sjukdom. Enligt flera studier så beskrivs det 

att anhöriga ibland kan få ett för stort utrymme att påverka den boendes vård i 

livets slutskede vilket inte alltid leder till den bästa vården för den boende 

(Romøren, Pedersen & Førde, 2016; Fosse, Ause Schaufel, Ruths & Malterud 

2014). Anhörigas behov av god kommunikation och information kan ha betydelse 

för att bibehålla känslan av delaktighet, vilket skulle kunna leda till ökat 

välbefinnande hos den boende i livets slutskede (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2016). Det är inte bara god kommunikation och information som 

behövs, utan också hur informationen ges. Anhörigas närvaro i den boendes liv är 

viktig i den boendes liv. För att anhörig ska orka stödja och hjälpa den boende som 

de själva vill behöver omvårdnadspersonalen och den proffesionella vården se och 
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stötta anhörig (Andershed, Ternestedt & Håkanson, 2013) Ett begrepp som är 

återkommande och som beskrivs i ett flertal studier är avancerad vårdplanering 

(ACP) något som kan öka delaktigheten i vården när det gäller både den boende 

och anhörig (Romøren, Pedersen & Førde, 2016; Millberg & Karlsson,2016). 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

Teoretisk referensram till studien är en modell för personcentrerad palliativ vård, 

de 6 S:n. Det första S:et är Självbilden. De övriga S:en, självbestämmande, sociala 

relationer, symtomlindring, sammanhang samt val av strategier i mötet med 

döden, är alla relaterade till självbilden. De 6 S:n bygger på helhetssynen av 

patienten och förklarar patientens fysiska, psykiska, sociala och andliga eller 

existentiella behov. Den bild eller bilder en person har av sig själv är av stor 

betydelse för upplevelsen av hälsa, välbefinnande och en god död. En persons 

sammanfattande bild av sig själv ger uttryck för hur personen tänker om och 

känner inför sig själv. Självbilden innehåller både kognitiva och emotionella delar, 

formas och omformas under hela livet. Självbestämmande beskrivs som att en 

människa har förmåga och vilja att själv sätta upp mål och normer för sitt liv och 

på så sätt fatta beslut av betydelse. Det är viktigt att som hälso och 

sjukvårdspersonal ta reda på vem som ska fatta beslut när den som är döende inte 

längre orkar. Det sociala nätverket ser olika ut för olika människor, så även de 

sociala relationerna. Vid livets slut blir de sociala relationerna mer betydelsefulla 

då familjens utsatthet och beroende ökar. Att vara tillsammans under den sista 

tiden beskrivs för många som viktigt. När det gäller symtomlindring är det en 

viktig aspekt att utgå från patientens upplevelse av sina symtom och hur patienten 

upplever att de kan lindras. I mötet med patienten är det viktigt med ömsesidighet, 

respekt och förtroende. En människa som befinner sig i livets slut har behov av att 

sammanfatta sitt liv, behovet kan se olika ut. Detta brukar i modellen beskrivas 

som sammanhang. Det sista S:et beskriver patientens förhållande till att möta sin 

egen död. Detta kan innebära frågor gällande sin begravning, att lämna spår efter 

sig, ordna med testamente. Detta kräver ett visst mått av insikt om sin situation. 

Både strategier och sammanhang är tänkta att i vårdandet vara ett stöd för att 

identifiera och möta existentiella behov i linje med patientens behov och vilja. Att 

med utgångspunkt i De 6 S:n planera vården tillsammans med anhörig och 
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omvårdnadspersonal kan det bidra till att de behov och önskemål den boende har 

kan tillgodoses på ett optimalt sätt. När den boende inte själv orkar medverka blir 

anhörig en viktig informationskälla. De 6 S:n bidrar också till ett gott avslut för 

anhöriga då De 6 S:n kan användas i efterlevandesamtal för att hjälpa anhöriga att 

se helheten i enlighet med den palliativa vården (Ternestedt, Henoch, Österlind & 

Andershed, 2017). 

 

Sjuksköterskans ansvar och roll i palliativ vård 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska finns det beskrivet att 

omvårdnaden är den legitimerade sjuksköterskans kompetens. Sjuksköterskan 

ansvarar självständigt för kliniska beslut som erbjuder människor att uppnå bästa 

möjliga välbefinnande och livskvalitet fram till döden. Personcentrerad vård 

definieras som att den boende och anhöriga blir sedda och förstådda som unika 

personer (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Detta beskrivs också i vald 

teoretisk referensram för litteraturöversikten där den valda modellen skapar 

förutsättningar för en individualiserad vård och som kan bidra till att involvera 

anhöriga i vården. Sjuksköterskan ska i nära samarbete med den boende och 

anhörig ge förutsättningar för patienten att kunna välja och fatta beslut om vårdens 

innehåll och mål (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Redan vid inflyttning till 

ett särskilt boende har många äldre människor ett hälsotillstånd som tidsmässigt 

motsvarar en tidig palliativ fas, vilket innebär att det bör finnas en grundläggande 

palliativ kompetens hos personalen (Ternestedt et al,2017). Värdegrunden inom 

äldrevården handlar om att tydliggöra etiska värden och att äldreomsorgen ska 

säkerställa att de boende ska kunna ha ett meningsfullt liv och känna sammanhang. 

För sjuksköterskan inom äldrevården kan det röra sig om kompetensutveckling, 

kvalitetssäkring, olika bedömningsinstrument och värdegrundsmärkning av sitt 

arbete (Socialstyrelsen,2011).  

 

En stor del av sjuksköterskans roll inom palliativ vård handlar om att bygga upp 

förtroendefyllda relationer. För att kunna göra detta så krävs det att sjuksköterskan 

kan sätta sig in i patientens och anhörigas situation. Professionaliteten hos 

sjuksköterskan som arbetar med palliativa patienter när det gäller relationer är 

dock att sträva efter en balans, relationen får varken bli för ytlig eller för 
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känslosam. En annan viktig aspekt är att arbeta stödjande, detta kan göras på 

många sätt. Sjuksköterskan kan underlätta, uppmuntra eller vara närvarande. Att 

underlätta kan handla om att använda sin kunskap och erfarenhet, till exempel 

genom information. Att uppmuntra kan vara att hjälpa patienten och anhöriga att ta 

tillvara på livets glädjeämnen och möjligheter. Det är viktigt att se det friska hos 

den som är sjuk och inte enbart fokusera på döden. Att vara närvarande innebär 

inte alltid att sjuksköterskan behöver prata. Det kan röra sig om fysisk närvaro och 

bara finnas där för patienten och den anhörige. Det är också viktigt att ha 

kommunikativa egenskaper, en sjuksköterska som arbetar inom palliativ vård bör 

veta när hon/han bör tala och när man ska vara tyst. För detta så krävs det olika 

teoretiska kunskaper om kommunikation och om patientens samt anhörigas 

perspektiv på kommunikation. Den kliniska och erfarenhetsbaserade 

fingertoppskänslan är viktig. Andra egenskaper som är av största vikt är 

ödmjukhet, respekt och närvaro (Beck-Friis & Strang, 2005).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Det tycks inte saknas vetenskaplig grund till hur människor i livets slutskede 

vårdas idag. Det mesta fokus läggs på den döende människan. Dock finns det 

anhöriga som famlar i mörkret och deras upplevelser behöver belysas då den 

palliativa vården ser till hela människan och involverar även anhöriga. I takt med 

att anhöriga söker mer kunskap om närståendes sjukdom och på så sätt blir mer 

delaktiga i vården som ges ställs det högre krav på Hälso- och sjukvården att 

synliggöra anhöriga. Som sjuksköterska behövs mer kunskap om anhörigas 

upplevelser av vården i livets slutskede, för att kunna skapa en god vårdrelation 

och ge värdefullt stöd till anhöriga. 

 

SYFTE 

Syftet var att belysa anhörigas upplevelser av vård i livets slutskede av sina 

närstående som vårdas på särskilt boende. 
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METOD 

Vald metod presenteras under rubrikerna design, urval av litteratur, värdering av 

artiklarnas kvalitet, tillvägagångssätt, sökstrategi, analys samt forskningsetiska 

aspekter. 

 

Design 

Arbetet genomfördes som en litteraturstudie. Syftet med detta var att beskriva 

kunskapsläget inom ett visst område. För att kunna genomföra en sådan studie 

krävs det att det finns ett tillräckligt antal studier av god kvalitet som kan ligga till 

grund för studien (Forsberg & Wengström, 2013). Processen bestod av flera steg. 

Först måste en fråga formuleras, därefter måste en sökstrategi utformas. Efter detta 

ska källorna inhämtas och analyseras och värderas kritiskt. Till sist sker en analys 

av det inhämtade materialet och sätts ihop till ett sammanhang (Polit & Beck, 

(2012). 

 

Urval av litteratur 

Urvalet kom att bestå av endast kvalitativa artiklar detta då syftet ämnade att 

undersöka anhörigas upplevelser, samt att databassökningarna endast resulterade i 

kvalitativ data. Författaren formulerade sökord som låg till grund för 

litteratursökningen. Vidare kom urvalet att bestå av att begränsa sökningen i form 

av språkval och att det skulle vara studier som var publicerade de senaste 10 åren, 

2008-2018 (Forsberg & Wengström, 2013). Språkvalen var engelska och svenska. 

Vidare gjordes begränsningar gällande att det skulle gälla äldre individer som 

skulle vara 65 år eller äldre, denna begränsning gällde den som vårdades och inte 

anhöriga. Enligt Polit och Beck (2012) är det viktigt att vara noggrann när det 

gäller beslutsfattandet i urvalsprocessen, gällande vilka studier som ska inkluderas 

eller exkluderas då en litteraturöversikt av hög kvalitet ska kunna reproduceras. De 

sökord som författaren använde sig av var palliative care, terminal care, family, 

relative, home of the aged, nursing homes, end-of-life care, experiences, next to 

kin. Insamling av data har skett genom artikelsökning via databaserna CINAHL, 

PubMed samt Psycinfo. Kombinationer av de olika sökorden gjordes. Sökningarna 

redovisas i en tabell, se bilaga 1. Detta är ett sätt att försäkra sig om en effektivare 

sökning men också att säkerhetsställa att litteraturöversikten är reproducerbar 
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(Polit & Beck, 2012). I studien inkluderades 15 stycken artiklar som ansågs 

motsvara studiens syfte.  

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

En checklista enligt mall från högskolan Dalarna användes till att granska 

studiernas kvalitet. Se bilaga 3. Checklistan innefattar systematisk granskning av 

studiens syfte och resultat samt styrkor och begränsningar. Studiernas kvalitet 

granskades utifrån ett poängsystem. Maxpoäng för kvalitativa studier är enligt 

mallen 25 poäng. Artiklar av hög kvalitet krävs minst 80 % av poängen det vill 

säga 20 poäng. Kvalitativa artiklar av medelhög kvalitet 15 - 19 poäng (Forsberg 

& Wengström, 2008). Femton artiklar togs ut som alla var av hög kvalitet varav en 

med mixad metod som bedömdes som kvalitativ då endast den kvalitativa delen 

användes. 

 

Tillvägagångssätt 

Författaren inledde arbetet med litteraturöversikten genom att först formulera ett 

syfte. Efter detta påbörjades arbetet med att hitta lämpliga sökord. De inkluderade 

artiklarna lästes för att sedan sättas samman till ett gemensamt resultat.  

 

Sökstrategi 

Då denna studie utgick ifrån ett kvalitativt syfte användes modellen SPICE för att 

formulera en sökstrategi. De olika bokstäverna står för följande; S-setting, P-

perspective, I-intervention/interest, C-comparison och E-evaluation (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2013). Se figur 1 och 2. 

 

S P I C E 

Var? 

Äldreboende 

  

  

För vem? 

Anhöriga till 

boende som 

vårdas på 

särskilt boende 

  

Vad? 

Vård av 

boende i livets 

slutskede 

  

  

  

Något annat? 

Jämförelse (alla 

studier har inte 

en jämförande 

komponent) 

  

Vilket resultat? 

Anhörigas 

upplevelser 
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 Figur 1 

Därefter valdes sökord till litteratursökningen ut, se figur 2. 

S P I C E 

Nursing 

homes, home 

of the aged 

Next of kin, 

family 

Palliative care, 

terminal care 

Ej tillämpbart Next of kind 

experiences 

Figur 2 

 

Analys 

För att systematiskt organisera och hantera informationen från studierna så 

skapades en resultatmatris, se bilaga 2. Denna matris innehåller information om de 

studier som inkluderats i litteraturöversikten. En matris gör informationen mer 

överskådlig (Polit & Beck, 2012). Då litteraturstudien bestod av kvalitativ data och 

baserades på anhörigas upplevelser genomfördes analysen utifrån Evans (2002) 

analysmetod. Enligt Evans så är en beskrivande syntes lämplig vid studier av 

upplevelser. Analysen innehöll fyra steg; 

1) Beslut togs vilka artiklar som skulle analyseras till denna litteraturöversikt. 

Relevanta artiklar söktes fram med hjälp av inklusionskriterier som är 

beskrivna ovan. På grund av detta har vissa artiklar valts bort då de ej 

svarat på studiens syfte. 

2) Artiklarna lästes ett flertal gånger för att ge författaren en helhetsbild. Ur 

helhetsbilden togs huvudfynd ut utifrån studiens syfte. Huvudfynd beskrivs 

som det som är viktigt i artiklarnas resultat i förhållande till syftet i studien 

enligt Evans (2002). Huvudfynden som hittades skrevs ner och jämfördes 

med litteraturstudiens syfte. Om det stämde lades det in i en tabell under 

rubriken huvudfynd. 

3) I Evans (2002) analysmodell identifierades likheter och skillnader i 

huvudfynden. Utifrån detta skapades teman som uttryckte artikelns 

underliggande budskap samt subteman som fungerade som en förståelse av 

fenomenet. 
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4) Trovärdigheten kontrolleras av temat då den går tillbaka till den 

ursprungliga artikelns huvudfynd. Detta för att säkra att ingen tolkning 

skett under analysfasen. Då dessa steg var avklarade fanns underlaget som 

användes som rubriker i resultatet. 

Nedan presenteras exempel på hur detta har gått till. Se tabell 1. 

 

Huvudfynd Tema Subtema Rubrik 

Anhöriga ville inte ta 

ansvar för 

beslutsfattande men 

kände starkt att deras 

närstående önskade detta. 

Ansvar som 

inte aktivt 

valts av 

anhöriga och 

känsla av att 

fatta fel beslut 

Anhöriga kände sig 

pressade att fatta 

beslut som de gärna 

inte ville 

Känsla av börda 

Anhöriga kontaktades 

sällan förrän deras 

närståendes hälsotillstånd 

förändrades 

Anhöriga 

kontaktades 

för sent i 

processen 

Saknade den 

information som 

behövdes för att 

kunna fatta rätt 

beslut och på sätt 

kunna vara 

delaktiga i vården 

Behov av 

delaktighet 

 

Tabell 1 

 

Forskningsetiska aspekter 

Författaren valde artiklar utifrån inklusionskriterierna samt att de var etiskt 

granskade. Förvanskning av ursprungstext skedde inte, inte heller plagiering av 

texter. Alla positiva samt negativa fynd presenterades, det vill säga både de som 

stödde respektive förkastade författarens syfte eftersom det enligt Forsberg och 

Wengström (2013) är oetisk att endast presentera de artiklar som stöder 

författarens egna åsikter. Detta beskrivs också i Northern Nurses’ federations 

etiska kod [NNF], omvårdnadsforskning ska bedrivas enligt följande principer, 

principen om autonomi, principen om att göra gott, principen om att inte skada 

samt principen om rättvisa (NNF, 2003).  

 

RESULTAT 

Här presenteras litteraturstudiens resultat i de teman som framkom under 

dataanalysen. Fyra rubriker presenteras; Känsla av börda, Önskan att bli sedd, 
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Behov av delaktighet samt Behov av stöd. Underlaget till resultatet baserades på 

femton stycken vetenskapliga artiklar. Ursprunget till artiklarna varierade, 

majoriteten kom från Europa.  

 

Känsla av börda 

I studierna framkom det att anhöriga ofta kände skuld och dåligt samvete, att vara 

otillräcklig. Att vara nära anhörig till en boende i livets slutskede innebar att vara 

en hängiven följeslagare tills döden inträder. Detta var psykiskt påfrestande och 

känslofyllt (Andersson, Ekvall, Hallberg & Edberg, 2010; Sarabia-Cobo, Pérez, 

De Lorena, José Nuňez & Domínguez, 2016; Condelius & Andersson, 2015). Det 

kunde även väcka existentiella frågor och funderingar som den anhörige kunde 

tänkas ha kring sin egen person gällande sin egen död. Även känslor av oro och 

skuld drabbade anhöriga som inte kunde vara nära den döende (Andersson et al, 

2010). Alla bär på olika ryggsäckar och erfarenheter när det gäller livets slutskede. 

Upplevelsen av kroppsliga, psykiska samt känslomässiga förändringar hos den 

döende kunde enligt Condelius & Andersson (2015) upplevas som skrämmande 

för den anhörige. I en studie av Waldrop och Kusmaul (2011) framkom det att när 

anhöriga tvingas till beslut i livets slutskede för den boende kändes det smärtsamt 

och svårt. Detta bekräftas också i ett flertal andra studier då det också framkom att 

anhöriga lider av påtaglig stress när det gäller beslutsfattande i livets slut (Sarabia-

Cobo et al, 2016; Bollig, Gjengedal & Rosland, 2016; Andersson et al, 2010: Van 

Eechoud et al,2014). 

 

Att som anhörig behöva besluta att närstående ska flytta in på ett särskilt boende är 

en utmaning för den anhörige. Ofta medför det blandade känslor av skuld, lättnad 

och ångerfullhet. Dåligt samvete uppstår över att inte längre klara av att vårda 

närstående i hemmet och inte ha tiden att göra det (Wallerstedt et al, 2018).  

“It took me long time to decide we were going to bring him here...It was a very 

difficult decision, because for me, leaving my husband in a nursing home was 

treason, meant that I was betraying him, explained one wife’’ (Sarabia-Cobo et al, 

2016, sid 3). Att flytta den närstående till ett äldreboende var ofta associerat till en 

avsaknad av kontroll och skapade istället ett behov av kontroll, när informationen 
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gällande den närstående och dennes tillstånd var bristfällig ledde detta till att den 

anhörige inte kände sig emotionellt tillgodosedd (Moore et al.,2017).  

 

Om anhöriga ej kunde närvara hos sin boende kände de oro över att den boende ej 

fick den hjälp han/hon behövde (Andersson et al, 2010). En anhörig beskrev att ,“I 

almost felt that if me,my sister, or the daughter of my sister were not present then 

she would not get any food”(Andersson et al., 2010, sid 21). 

 

Önskan att bli sedd 

Anhöriga upplevde att när de fick uppmärksamhet från andra, exempelvis 

omvårdnadspersonal eller andra anhöriga i samma situation blev anhöriga 

bekräftade och stärkta och gjorde att de härdade ut. Den här sortens support tillåter 

anhöriga att vara mottagare och framkallade en känsla av styrka. Att få bekräftelse 

i sina val som var gjorda eller att få möjligheter att reflektera tillsammans med 

andra som inte var inblandade i vården var stärkande (Andersson et al, 2010). 

Anhöriga känner ofta att de har det största ansvaret när det gäller sin boende 

eftersom de känner sin boende bäst och vet vad de kan tänkas behöva. Med detta 

ansvar följer olika känslor och behov att själva bli sedda. Omvårdnadspersonalen 

har ett gediget arbete framför sig, att på rätt sätt kommunicera med anhöriga så de 

känner sig tillfredsställda och sedda av professionen (Andersson et al,2010; 

Sarabia-Cobo et al, 2016; Condelius & Andersson, 2015; Waldrop & Kusmaul, 

2011).  

 

Anhöriga berättar att en känsla fanns av att ha huvudansvaret och att känslan 

kvarstod även fast vårdpersonal tog över. Enligt anhöriga infann sig känslan av 

ensamhet fastän det var många andra som var involverade i vården av den boende 

då professionen ej involverade anhöriga i omsorgen av den boende. Många 

anhöriga beskrev att de gärna ville dela beslutsfattandet med läkare och 

sjuksköterskor för att på så sätt ändå få vara delaktiga på sina egna villkor 

(Condelius & Anderson, 2015; Bollig, Gjengedal & Rosland, 2016; Wallerstedt et 

al, 2018). Att vara nära anhörig till boende i livets slut innebär att vara ansvarig för 

den boende och detta behöver ses och godkännas av professionen för att anhörig 

ska må bra. Många anhöriga beskrev att när de fick delta i samtal kring vården av 
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den boende fick de också chans att prata om framtiden och hur vården skulle 

utformas så att den uppfyllde den boendes önskan. Detta gjorde att de fick känna 

sig sedda och delaktiga. (Condelius & Andersson, 2015; Stone, Kinley & Hockley, 

2013; Waldrop & Kusmaul, 2011; Thoresen & Lillemoen, 2016). I en studie gjord 

av Kaarbø, 2010 framkom det att ”god vård” förutom att vårda den boende på ett 

tillfredsställande sätt, innebar också att ta hand om anhöriga. Att anhöriga fick 

komma och gå hur de ville för att besöka den boende och att de erbjöds mat och 

dryck eller att bara sitta med anhöriga och prata var av anhöriga väldigt uppskattat. 

Anhörigas medverkan och deltagande i samtal gällande planeringen kring vård i 

livets slutskede är av stor betydelse för att ta reda på vad som är viktigt för 

patienten och anhörig.  Den döende och dess anhörig är en sammanflätade enhet 

och vetskapen de har tillsammans är betydande i livets slutskede (Thoresen & 

Lillemoen, 2016). 

 

Behov av delaktighet 

Anhöriga som inte fått tillräckligt mycket information och inte fått medverka i 

patientens slutskede visade på en hög grad av sorg efter när döden inträtt samt 

känslan av skuld och ånger (Moore et al., 2017). I en studie av Dreyer, Forde och 

Nortvedt (2009) visade det sig att ingen hade frågat anhöriga om patientens 

önskningar och värderingar med avsikt att inkludera dem i viktiga beslut rörande 

vård i livets slutskede av sina anhöriga. Anhöriga blev sällan involverade i samtal 

gällande beslut av vård i livets slutskede. Anhöriga beskrev också att de inte 

förstått att patienten närmade sig döden trots att de besökte sin närstående 

regelbundet. Många deltagare i studien beskrev att de saknade basal kunskap 

gällande vård i livets slutskede vilket ledde till att det blev svårt att aktivt delta och 

fatta beslut för den närstående. Anhöriga lämnades då med frågor om vården de 

själva inte kunde svara på (Dreyer et al., 2009; Wallerstedt et al, 2018). Anhöriga 

ville få information om närståendes hälsa och speciellt om det blev förändringar. 

De flesta anhöriga ville bli involverade i beslutsfattandet rörande vården av 

närstående när närstående ej kunde besluta själv, men de ville inte ha det högsta 

ansvaret gällande beslut. God och tillräcklig information, kommunikation och 

vänskap mellan omvårdnadspersonal och anhöriga hjälper till att förenkla delat 

ansvar när det gäller beslutsfattande. (Gjerberg, Lillemoen, Førde & Pedersen, 
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2015). När anhöriga kände att de inte litade på vårdpersonalen eller att 

kommunikationen var dålig orsakade det oro, misstro och missnöje (Condelius & 

Andersson, 2015).  God vård är karakteriserad att vara individualiserad med fokus 

på patienten och relaterade till behov (Kaarbø, 2010).  

 

Weber et al (2012) beskriver att anhöriga behöver ha information och 

känslomässigt stöd från läkaren. Anhöriga önskade mer information vart de skulle 

vända sig när de behövde hjälp med sina känslor (Moore et al., 2017). Anhöriga 

beskriver också det faktum att god kommunikation mellan olika vårdaktörer spelar 

en stor roll i vården i livet slutskede (Gage et al., 2016). Något som också beskrevs 

som viktigt var kontakten mellan anhöriga och personalen på boendet och 

kvaliteten på den information som gavs då detta kunde påverka både vården men 

också det privata förhållandet mellan den anhörige och den boende. Detta 

innefattade personalens intresse för den boendes tidigare liv, intressen samt 

önskemål kring vården samt också anhörigas önskemål. En välfungerande relation 

mellan anhörig och personal kunde bidra till fler samtal gällande vården i livets 

slutskede och på så sätt förbättra vården som gavs (Wallerstedt et al, 2018; Stone, 

Kinley & Hockley, 2013).  

 

Behov av stöd 

Många anhöriga beskriver att de inte deltagit i samtal gällande vård i livets 

slutskede. Detta kan bero på många orsaker. Ibland var samtalens innehåll mer av 

det praktiska slaget, ibland upplevdes det som att samtalet kom för tidigt 

respektive för sent. Majoriteten ville dock att sådana samtal rörande vård i livets 

slutskede skulle initieras av personalen. Anhöriga beskrev tidpunkten för samtal 

om livets slutskede som viktigt. Tidpunkten varierade stort. En del ville att 

samtalet skulle ske när patienten blev försämrad, andra ville inte alls ha den då de 

inte tyckte att patienten var så sjuk. Vissa ville ha samtalet så fort som möjligt och 

andra tyckte att det blev för mycket att ta upp då alla parter hade tillräckligt att 

tänka på i samband med inflyttning till äldreboende. En anhörig beskrev att,”That 

would´ve been difficult for me. First you are arriving at your final destination, you 

know you are, and then to start speaking of death. I wouldn´t want to” (Gjerberg et 

al., 2015, sid 7). 
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 De flesta anhöriga ville vara involverade i beslutsfattande när det gällde vården i 

livets slutskede då den boende själv inte kunde vara med och påverka beslut. Men 

de ville inte vara den som tog viktiga beslut i frågor rörande den boendes tillstånd 

utan ville då lita på personalens omdöme och kompetens. En dotter beskrev 

följande,”I want to be part of conversation, I want to participate in the discussion 

of medication and such, but specifically saying yes or no, I feel like that is too 

much responsibility for me” ( Gjerberg et al., 2015, sid 9). En del anhöriga 

önskade att få emotionellt stöd från läkaren och det fanns inga skillnader mellan 

kvinnor och män samt om det var make/maka eller barn. Behovet av stöd såg 

ungefär likadant ut (Weber et al, 2012). Något som kunde vara stödjande för 

anhöriga var behovet av utbildad och kompetent personal som hade kunskaper om 

vård i livets slutskede, särskilt i situationer där anhöriga inte kunde närvara i 

vården (Gage et al, 2016).  

 

Att kunna få möjligheten att vara involverad i sin boendes vård och att dela med 

sig av sina erfarenheter gjorde att anhöriga fick en känsla av tillfredsställdhet och 

att känna sig betydelsefull (Andersson et al., 2010). Många anhöriga upplevde att 

när de fick frågan från omvårdnadspersonalen om sitt eget mående speciellt i 

slutskedet av den boendes liv, så fick de ny energi och orkade medverka i vården 

av den boende (Wallerstedt et al, 2018). Det visade sig också att anhörigas 

upplevelse av att vara involverade och ansvarstagande för sin boende gjorde att de 

kände att de kunde handskas bättre med sina känslor av oro (Andersson et 

al,2010).  När omvårdnadspersonal visar att patienten är i fokus upplever anhöriga 

ett gott klimat för förtroende. Den här sortens förtroende är oftast uppbyggd av 

interaktioner med omvårdnadspersonal (Gjerberg et al, 2015). Dock kunde det 

också vara så att anhöriga hade ett stort behov av kontroll då de inte litade på att 

den boende fick den vård och omsorg som de ansåg att den behövde. Detta ledde 

till fler besök av den anhörige samt att bli den som blev den drivande individen i 

vårdprocessen (Wallerstedt et al, 2018). Familjen till den boende spelar en viktig 

roll i den praktiska och känslomässiga aspekten av den boendes vård, och den 

boende betonar starkt att det är viktigt att kunna välja ut någon som kan ta beslut åt 

dem i livets slutskede (Van Eechoud et al., 2014; Thoresen & Lillemoen, 2016).   
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DISKUSSION 

Nedan följer en diskussion om studiens resultat samt vald metod. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa anhörigas upplevelser av vården i livets slutskede 

på äldreboende. Det framkom i resultatet att anhöriga är en viktig del för den 

boende i vård i livets slutskede. Många anhöriga är engagerade och följer den 

boende hela vägen fram till döden (Andershed, Ternestedt, & Håkanson, 2013). I 

studierna framkom det också att anhöriga ofta kände skuld och dåligt samvete, att 

vara otillräcklig (Anderson et al, 2010; Cobo et al,2016; Condelius & Andersson, 

2015). Även känslor som tillit till omvårdnadspersonal kunde upplevas besvärligt 

om kommunikationen var dålig sinsemellan. Ett huvudsakligt fynd var stressen 

inför beslutsfattande angående den boende i livets slutskede. Anhöriga ville gärna 

medverka i samtal och få information om den boendes hälsa och mående men de 

ville sällan ta det slutgiltiga beslutet, utan lät oftast omvårdnadspersonal hantera 

det. Vårdandet kan vara förenligt med betydande svårigheter. Anhöriga som har 

boenden på äldreboende kan känna ansvar över att övervaka vårdens kvalitet, och 

att de oftast drabbas av dåligt samvete över att inte räcka till när rollen som 

anhörig konkurrerar ut andra sociala roller. Den palliativa vården bygger på de 

fyra hörnstenarna där både kommunikation och närståendestöd är viktiga delar och 

kan bidra till att anhöriga känner sig mer delaktiga utan att känna en tung börda 

(Socialstyrelsen, 2013). Det är viktigt för den boende att anhöriga med sin närvaro 

finns i den boendes liv. För att anhörig ska orka stödja och hjälpa den boende som 

de själva vill behöver omvårdnadspersonalen och den proffesionella vården se och 

stötta anhörig (Andershed, Ternestedt & Håkanson, 2013). Detta bekräftas även i 

resultatet av denna litteraturstudie. De 6 S:n skulle också kunna vara till stor hjälp 

för att minska anhörigas börda, genom att i god tid ta reda på frågor som är viktiga 

för den boende och anhörig och på så sätt säkerhetsställa att den rätta 

informationen når ut (Ternestedt et al., 2017).  Det palliativa registret skulle kunna 

vara till hjälp för att identifiera de brister som kan finnas i arbetet med att vårda 

äldre personer på äldreboende i avseende i deras sista tid i livet då registret skapar 

data där brister synliggörs på ett tydligt sätt. Här skulle också brister med anhöriga 

kunna få mer fokus då det bland annat är frågor som rör efterlevandesamtal. Detta 
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skulle kunna vara ett sätt att fokusera på anhöriga även när den boende avlidit då 

det troligtvis är så att behovet av stöd fortfarande kvarligger hos den anhörige.  

 

Resultaten i föreliggande litteraturstudie visade att anhöriga kände sig mer 

tillfredsställda och betydelsefulla när de fick involveras i vården av närstående 

(Andersson er al, 2010; Van Eechoud et al, 2014). Detta bekräftas även av 

litteraturen där det framkommer att anhörigas känsla av delaktighet skulle kunna 

leda till ett ökat välbefinnande hos den boende i livets slutskede (Regionala 

cancercentrum, 2016). Anhöriga kände en inre styrka när de fick ett vänligt 

mottagande från omvårdnadspersonalen. Det har inte framkommit i resultatet att 

anhörigas delaktighet kan påverka vården negativt. Detta är något som beskrivs av 

(Romøren, Pedersen & Førde, 2016; Fosse, Ause Schaufel, Ruths & Malterud, 

2014). Författaren till denna litteraturstudie reflekterar över om detta kan bero på 

att de inkluderade studierna fokuserade på anhörigas upplevelser och inte på den 

boendes upplevelser. För den som är döende är det dock viktigt att få utöva sitt 

självbestämmande så länge det är möjligt (Ternstedt et al., 2017). Familjen spelar 

en viktig roll i vården av boende då de känner och vet vad som är bäst för den 

boende. Som tidigare beskrivet så bygger bland annat den palliativa vården på en 

fungerande kommunikation/relation mellan vårdteam och familjen 

(Socialstyrelsen, 2013). Det som anhöriga värdesätter vid palliativ vård är 

tillgänglighet, kontinuitet, personalens attityd och kompetens (Beck-Friis & 

Strang, 2005). Författaren till litteraturstudien anser att mer utbildning inom 

palliativ vård skulle finnas inom varje vårdinstans samt inom 

undersköterskeutbildningen då döden finns över allt. Detta bekräftas också i 

resultatet i föreliggande studie (Stone, Kinley & Hockley, 2013). I ACP samtal 

framkommer det hur den boende önskar det i livets slutskede och det är viktigt att 

anhöriga är involverade i detta samtal då deras gemensamma erfarenheter 

diskuteras och berättas. Anhöriga önskar att omvårdnadspersonal ska initiera till 

dessa samtal, omvårdnadspersonal bör ha den “rätta” känslan när samtal kan ske. 

Detta ger omvårdnadspersonalen en riktlinje hur man bäst bemöter både anhörig 

och den boende i livets slutskede (Romøren, Pedersen & Førde, 2016; Millberg & 

Karlsson, 2016). Detta stärks av teorin om de 6 S:n som bygger på helhetssynen av 

patienten. Det har visat sig att anhöriga kan vara mycket delaktiga i den informella 
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vården av den boende men känna sig utanför den professionella vården, då uppstod 

en isolerad delaktighet. Detta kan leda till negativa minnen av den sista tiden då 

anhöriga inte bara sörjde den boendes bortgång utan även att den boende inte fått 

en god död (Ternstedt et al., 2017). Författaren resonerar kring att det är viktigt att 

bemöta och synliggöra anhöriga i en sådan situation och att det kräver både 

kunskap och emotionell kompetens. För att kunna föra samtal krävs också tiden för 

det, något som är en utmaning i dagens hälso och sjukvård.  

 

Anhöriga upplever att god kommunikation mellan vårdaktörer spelar stor roll för 

vården av boende i livets slut eftersom att tilliten stärks vid god kommunikation. I 

en väl fungerande kommunikation känner sig anhöriga trygga, förstådda och 

sedda, detta skapar välbefinnande för alla parter i situationen. Anhöriga önskar att 

mer tid ges för samtal där läkarna är närvarande då detta inger ett lugn hos 

anhöriga. Anhöriga vill veta hur det är med sin boende och när det inträffar 

förändringar. När anhöriga ansåg att detta inte fungerade uppstod ett kontrollbehov 

som påverkade deras livssituation negativt (Wallerstedt et al, 2018). En annan 

önskan som framkom var att anhöriga önskade veta vart de kan vända sig för att få 

stöd när de behöver. Ternstedt et al (2017) beskriver att det är mycket viktigt att ge 

stöd till anhöriga så de orkar vara där för sina boende. Enligt författaren till denna 

litteraturstudie bör omvårdnadspersonal hålla den boende i fokus då detta stärker 

förtroendet hos anhöriga gentemot omvårdnadspersonal och i sin tur leder till ett 

bra klimat i omvårdnaden. Detta bekräftas också i resulatet (Wallerstedt et al, 

2018; Andersson et al, 2010; Gjerberg et al, 2015).  

 

Sjuksköterskan har en viktig roll i att vara den som skapar delaktighet och tar 

initiativ till samtal och planering gällande vård i livets slutskede. 

Författaren till denna litteraturstudie uppfattar att kommunikation verkar vara en 

essentiell del i arbetet med anhöriga i livets slutskede av boenden. Det går att 

förebygga etiska konflikter om man arbetar förebyggande. Detta genom att 

etablera en god kontakt med anhöriga i ett tidigt skede. På så sätt kan 

sjuksköterskan informera fortlöpande om dagsläget och om förväntningar och 

anhöriga får chans att ställa frågor och ventilera sina farhågor (Strang, 2013). 

Betydelsen av att kunna förstå och hantera situationen kan öka meningsfullheten. 
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Ökad meningsfullhet kan öka möjligheterna att hantera situationen hos anhöriga. 

Teorin om de 6 S:n kan på så sätt utgöra ett stöd vid planering, dokumentation, 

genomförande och utvärdering av vården. För sjuksköterskan kan denna teori 

innebära ett livslångt lärande (Ternestedt et al., 2017). Detta livslånga lärande 

beskrivs även i sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan som arbetar inom palliativ vård bör 

besitta kunskaper gällande många områden. Beck-Friis och Strang (2005) 

beskriver att den kliniska och erfarenhetsbaserade fingertoppskänslan är viktig. 

Detta är inte något som en sjuksköterska kan förskaffa sig direkt efter avlagd 

examen utan ställer då krav på arbetsgivaren att hitta kompetent personal som är 

lämpliga för att arbeta inom detta område. Idag är det redan svårt att anställa 

sjuksköterskor vilket kanske leder till att det inte alltid anställs tillräckligt 

kompetenta sjuksköterskor för uppgiften. Författaren till denna litteraturstudie 

reflekterar över detta och undrar hur det ska bli i framtiden.  

 

Metoddiskussion 

Metoden består av en litteraturstudie då underlaget har hämtats från vetenskapliga 

artiklar. En svaghet kan vara att i en litteraturstudie så söker författaren forskning 

utifrån sina egna synpunkter. En risk kan vara att resultat som motbevisar 

författarens åsikt kan missas och studiens trovärdighet kan då minska. Det är 

därför viktigt att författaren till en litteraturstudie förhåller sig kritisk vid läsning 

av utvalda artiklar samt håller sig kritiskt till sitt eget skrivande. Författarens roll i 

en litteraturstudie är att beskriva studiens fynd, hur tillförlitliga fynden är och om 

det finns brister i resultatet (Friberg, 2006). En förutsättning för att göra en 

litteraturstudie är att det finns ett antal studier av god kvalitet (Forsberg & 

Wengström, 2013). De inkluderade artiklarna i litteraturstudien är av hög kvalitet 

enligt den granskningsmall från Högskolan Dalarna som har använts, se bilaga 1. 

Dock kan en brist vara att författaren inte kvalitetsgranskat artiklar tidigare vilket 

kan ha medfört svårigheter i själva tolkningen av granskningen.  

 

De databaser som användes i sökningarna var Cinahl, Pubmed och Psychinfo. 

Dessa valdes ut då de innehåller omvårdnadsforskning. Femton stycken artiklar 

valdes ut till analysen. Inklusionskriterierna var att inte artiklarna skulle vara äldre 
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än tio år och att det skulle innefatta vuxna människor över 65 år. Denna 

begränsning gällde de personer som vårdades och inte anhöriga. Artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska eller svenska då detta var språk som författaren 

behärskar. En sak som visade sig vara svårt var att hitta korrekta sökord då många 

ord hade samma betydelse. Detta resulterade i att det var svårt att hitta ett stort 

underlag. Sökordet qualitative inkluderades inte då avsikten var att få ett så stort 

underlag som möjligt. Dock visade det sig att de artiklar som inkluderades var alla 

utom en av kvalitativ metod. Sökordet upplevelser användes och troligtvis var det 

nog detta som ledde till att de flesta artiklarna var kvalitativa då fenomenet 

upplevelser ofta studeras genom sådana studier. Studien som gjordes av Moore et 

al (2017) inkluderades trots att den bestod av en mixad metod. Detta för att den 

ansågs besvara syftet, då den ena metoden var kvalitativ och undersökte 

upplevelser. Endast den kvalitativa delen av den artikeln användes i resultatet.  

 

Litteraturstudien utgår från en analysmetod som beskrivs av Evans (2002). Denna 

metod används för att det enligt Evans är lämpligt med en beskrivande syntes vid 

studier av upplevelser.  En begränsning med denna metod kan vara att det kan bli 

svårt att upprepa resultatet exakt då analysmetoden går ut på att författaren tolkar 

fenomen och där tolkningen kan skilja sig åt beroende på vem som tolkar. Dock 

kan också metoden vara till fördel då ett fenomen kan tillåtas att studeras djupare 

(Evans, 2002).  Då författaren har genomfört studien ensam kan det vara en 

begränsning då författaren inte haft någon att diskutera analysprocessen med och 

då inte haft möjlighet att ytterligare utveckla tankarna kring det. En annan del i 

analysprocessen har varit att vissa fenomen liknade varandra och gjorde det svårt 

att ibland avgöra vilket tema och rubrik som de skulle tillhöra. Det kan finnas en 

risk att något har missats.  

 

Överförbarhet 

För att kunna avgöra om en studie är överförbar menar Polit och Beck (2012) att 

det ska föras resonemang kring huruvida resultatet kan överföras till andra 

liknande sammanhang. Litteraturstudiens resultat skulle kunna generaliseras till 

anhöriga vars närstående är yngre samt vårdas inom andra vårdformer. 

Litteraturstudiens författare resonerar kring att åtta artiklar av femton kommer från 
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Sverige och Norge vilket gör att resultatet direkt kan kopplas till nordiska 

förhållanden. Det är även tänkbart att resultatet skulle kunna överföras till andra 

industriländer då de övriga artiklarna är från liknande länder som Sverige. Det som 

talar emot en generalisering är att litteraturöversiktens resultat är baserat på olika 

typer av anhöriga. 

 

SAMHÄLLELIG NYTTA 

Litteraturstudien visar att anhöriga kan uppleva en tillfredställdhet i att medverka i 

både omvårdnad och vård i livets slutskede för sina närstående vilket på sikt kan 

förändra synen på den vård som bedrivs på särskilda boenden i Sverige idag. Detta 

anser författaren är av vikt då Sveriges befolkning blir äldre och äldre och att det i 

framtiden kommer att behövas fler vårdplatser på särskilda boenden. 

 

KLINISK NYTTA 

Det har visat sig att anhöriga anser att det bör vara professionell personal som tar 

initiativ till samtal gällande vården i livets slutskede. Detta ställer krav på att 

personalen har den kunskap och bemötande som dessa samtal kräver. 

Implementering av en personcentrerad modell som de 6 S:n skulle kunna bidra till 

att anhöriga känner sig delaktiga och sedda och att den boende får bästa möjliga 

vård. 

 

SLUTSATS 

Efter att ha granskat och reflekterat över resultatet i litteraturstudien så har 

författaren kommit fram till att det behövs mer kunskap om hur sjuksköterskan ska 

bemöta anhöriga i livets slutskede av sin närstående. Anhöriga behöver 

information och öppen kommunikation om sina närstående för att kunna känna sig 

trygga med omvårdnaden och för att uppfylla dessa krav behövs forskning om hur 

anhöriga upplever livets slutskede för närstående på särskilt boende. En förbättrad 

vårdrelation kan leda till en god omvårdnad i livets slutskede för både närstående 

och anhöriga. Det har även framkommit i resultatet att de 6 S:n har betydelse för 

planering i livets slutskede med både närstående och anhörig då detta gagnar, 

anhörig, närstående, omvårdnadspersonalen och sjuksköterskan i livets slutskede 

av närstående på äldreboende. Detta genom att låta anhöriga få vara en del av 
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vården av dess närstående och samtidigt bemöta anhörigas funderingar och 

individuella behov. Författaren menar att genom att förbättra kommunikationen 

med anhöriga med hjälp av de 6 S:n och kan sjuksköterskan på så sätt skapa en 

trygg plats för omvårdnaden i livets slutskede för boende på äldreboende. 

 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Författaren till denna studie har endast uppmärksammat anhörigas upplevelse av 

livets slutskede på äldreboende. Författaren till litteraturstudien frågar sig om 

resultatet kan ha sett annorlunda ut om boende själv hade fått berätta om sin 

upplevelse. Som författare undrar man också om det är skillnad på anhörig, det vill 

säga, barn till närstående, maka/make, nära vän ? Det är möjligt att resultatet 

kunde ha sett annorlunda ut då.  
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BILAGA 1 

 

Databas Datum Sökord Begränsninga

r 

Antal 

träffar 

Antal 

inklu

derad

e 

CINAHL 19/4  End of life 

care AND 

Relatives 

AND 

Experience 

Alla åldrar, 

inte äldre än 

10 år 

  

136 

 

1 

CINAHL 19/4 End of life 

care AND 

Relatives 

AND 

Experience 

Inte äldre än 

10 år samt 65+ 

50 4 

CINAHL 19/4 Palliative 

care AND 

Next to kin 

AND 

Nursing 

homes 

 Inte äldre än 10 

år samt 65+ 

1 0 

CINAHL 19/4 Palliative 

care AND 

Relative 

AND 

Experience 

AND 

Nursing 

Inte äldre än 10 

år samt 65+ 

11 1 
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home 

Databas Datum Sökord Begränsninga

r 

Antal 

träffar 

Antal 

inklu

derad

e 

PUBMED 

 

 

 

 

  

8/4-18 End of life 

care AND 

Experience  

Inte äldre än 

10 år samt 65+ 

51 3 

PUBMED 24/5-18 Palliative 

care AND 

Family AND 

Experiences 

AND 

Nursing 

homes 

Inte äldre än 

10 år samt 65+ 

49 3 

PSYCINFO 19/4 Terminal 

care AND 

Family AND 

Experience 

AND 

Nursing 

homes 

Inte äldre ä 10 

år samt 65+ 

Peer rewied 

31 0 
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PSYCINFO 19/4 Terminal 

care AND 

Family AND 

Experience 

AND home 

of the aged 

Inte äldre än 

10 år samt 65+ 

Peer rewied 

51 0 

PSYCINFO 19/4 Family AND 

Experience 

AND End of 

life care 

Inte äldre än 

10 år samt 65+ 

Peer rewied 

255 0 

Databas Datum Sökord Begränsninga

r 

Antal 

träffar 

Antal 

inklu

derad

e 

 

PSYCINFO 

  

19/4  Family 

AND 

Experience 

AND End of 

life care 

AND 

Nursing 

homes 

Inte äldre än 

10 år samt 65+ 

Peer rewied 

 71 3 
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BILAGA 2 

Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Anderson, M., 
Ekwall, A.K., 
Hallberg, I.R., 
& Edberg, A-
K. 
 
2010 
 
Sverige 

The 
experience of 
being next of 
kin to an 
older person 
in the last 
phase of life. 

Att 
undersöka 
upplevelsen 
av att vara 
nära anhörig 
till en äldre 
person som 
befinner sig i 
livets sista 
tid.  

Kvalitativa 
intervjuer med 
anhöriga till 
personer som 
var äldre än 75 
år som nyligen 
hade dött och 
som hade 
behövt 
kommunal 
hjälp i sista 
tiden av livet. 
Analysen 
genomfördes 
men hjälp av 
innehållsanalys
.  

17 stycken 
deltagare, 11 
kvinnor och 6 
stycken män.  

Att vara anhörig 
betydde att vara en 
hängiven partner tills 
slutet, att behöva leva 
i skuggan av döden 
och att fokusera på 
den döendes behov. 
Detta innebar bland 
annat att känna ett 
stort ansvar för den 
döende men också att 
bli sedd av 
sjukvården. Det visade 
sig vara viktigt att den 
anhöriga fick 
tillräckligt med stöd 
för att kunna delta i 
vården kring den 
döende och på så sätt 
också uppfylla sina 
egna behov och 
önskningar på rätt 
sätt.  

Hög 
 
23 poäng 

Bollig, G., 
Gjengedal, 
E.,& Rosland, 
J.H. 
 
2015 
 
Norge 

They know!-
Do they? A 
qualitative 
study of 
residents and 
relatives 
views on 
advanced 
care 
planning, 
end-of-life 
care, and 
decision-
making in 
nursing 
homes 

Att studera 
patienter 
som bor på 
äldreboende 
med 
bibehållen 
kognitiv 
förmåga 
samt deras 
anhörigas 
upplevelser 
av avancerad 
vårdplanerin
g, vård i 
livets 
slutskede 
samt 
beslutsfattan
de kring 
dessa frågor. 

En kvalitativ 
studie med 
djupintervjuer 
med 
patienterna 
och 
fokusgrupp 
intervjuer med 
de anhöriga. 
Analysen 
baserades på 
tolkande 
beskrivningar. 

Totalt 43 
deltagare (25 
stycken patienter 
och 18 stycken 
anhöriga) Alla 
inkluderade 
patienter hade 
själv kapaciteten 
att ge sin 
tillåtelse att delta 
i studien samt att 
de bodde på ett 
äldreboende. 

 Synen på avancerad 
vårdplanering och 
beslutsfattande skiljde 
sig åt mellan patienter 
och anhöriga. 
Patienter förlitar sig 
på att anhöriga och 
personal fattar rätt 
beslut gällande deras 
vård. Anhöriga 
däremot upplever sig 
som osäkra på vad 
patienten har för 
önskemål och 
upplever därför 
beslutsfattandet som 
en börda. Majoriteten 
av patienterna hade 
inte deltagit i någon 
avancerad 
vårdplanering.  

Hög 
 
24 poäng 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 



 

39 
 

Condelius, 
A.,& 
Anderson, M. 
 
2015 
 
Sverige 

Exploring 
access to 
care among 
older people 
in the last 
phase of life 
using the 
behavioural 
model of 
health 
services use: 
a qualitative 
study from 
the 
perspective 
of the next 
of kin of 
older 
persons who 
had died in a 
nursing 
home 

Att 
undersöka 
vården som 
ges till äldre 
personer 
som befinner 
sig i livets 
slutskede 
från 
anhörigas 
perspektiv. 

Kvalitativa 
intervjuer med 
14 stycken 
anhöriga till 
personer som 
dött på 
äldreboende. 
Analysen 
genomfördes 
utifrån en 
innehållsanalys
.  
 

 

14 stycken 
anhöriga. 

Resultatet presenteras 
utifrån olika teman. 
Anhöriga upplevde att 
behoven hos den 
äldre i den sista tiden i 
livet är komplexa och 
att de kan förvärras 
över tid. Att få 
möjlighet till rätt vård, 
i rätt tid ansåg de 
anhöriga vara mycket 
viktigt.  

Hög 
 
23 poäng 

Dreyer, A., 
Forde, R.,& 
Nortvedt, P. 
 
2009 
 
Norge 

Autonomy at 
the end of 
life: life-
prolonging 
treatment in 
nursing 
homes-
relatives’ role 
in the 
decision-
making 
process. 

Att belysa 
patienters 
autonomi 
gällande 
beslutsfattan
de i vård i 
livets 
slutskede 
genom att 
studera hur 
anhöriga 
upplever sin 
roll som 
beslutsfattare 

En kvalitativ, 
beskrivande 
design. 
Intervjuer som 
analyserats 
med hjälp av 
innehållsanalys
. 

15 stycken 
deltagare 
(anhöriga) till 20 
stycken patienter 
på 10 olika 
äldreboenden i 
Norge. 

Det finns brister i 
rutinerna gällande 
samtal med anhöriga 
när det gäller vård i 
livets slutskede och då 
patienten inte längre 
kan föra sin talan. 
Anhöriga involveras 
inte i samtalet på rätt 
sätt och tvingas ta 
svåra beslut om saker 
de saknar kunskap 
om. 

Hög 
 
25 poäng 

Gage, L.A., 
Washington, 
K., Oliver 
Parker, D., 
Kruse, R., 
Lewis, A.,& 
Demiris, G. 
 
2016 
 
USA 

Family 
members’ 
experience 
with hospice 
in nursing 
homes. 

Att 
undersöka 
anhörigas 
upplevelser 
av vård i 
livets 
slutskede på 
äldreboende. 

Kvalitativ 
metod, 
intervjuer med 
tematisk 
analys. 

175 anhöriga, 
intervjuerna 
genomfördes 2 
veckor efter att 
den närstående 
dött. Endast 
anhöriga till 
närstående som 
vårdats på 
äldreboende 
inkluderades.  

Kommunikation är en 
mycket viktig del för 
att anhöriga ska 
uppleva att vård i 
livets slutskede 
fungerar optimalt. 
Samarbetet mellan 
olika vårdinstanser 
kan också påverka 
anhörigas upplevelser.  

Hög 
 
23 poäng 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 
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Gjerberg, E., 
Lillemoen, L., 
Förde, R.,& 
Pedersen, R.  
 
2015 
 
Norge 
 

End-of-life-
care 
communicati
ons and 
shared 
decision-
making in 
Norwegian 
nursing 
homes- 
experiences 
and 
perspectives 
of patients 
and relatives 

Att 
undersöka 
patienter 
som bor på 
äldreboende 
och deras 
anhöriga 
gällande 
deras 
upplevelser 
av samtal 
gällande vård 
i livets 
slutskede, 
beslutsfattan
de gällande 
detta samt 
information 
kring detta 
ämne.  
 

Kvalitativ samt 
explorativ 
design. En 
kombination 
av individuella 
intervjuer med 
35 patienter 
från 6 olika 
äldreboenden 
samt 7 stycken 
fokusgrupp 
intervjuer med 
totalt 33 
anhöriga. 

35 patienter från 
6 olika 
äldreboenden, 
33 stycken 
anhöriga som 
deltog i 7 olika 
fokusgrupp 
intervjuer. Varje 
grupp bestod av 
38 deltagare.  

Få patienter samt 
anhöriga hade deltagit 
i samtal gällande vård 
i livets slutskede. De 
flesta anhöriga 
önskade sådana samtal 
men detta var 
varierande hos 
patienterna. 
Merparten av 
patienter och anhöriga 
med några undantag 
önskade information 
gällande patientens 
sjukdomstillstånd, 
majoriteten ville bli 
involverade i 
beslutsfattandet men 
att det största ansvaret 
skulle ligga på 
personalen. Samtal 
kring vård i livets 
slutskede var 
känslomässigt 
utmanande och endast 
några få av 
patienterna hade 
diskuterat sådana 
frågor med sina 
anhöriga. Både 
patienter och anhöriga 
önskade att samtal 
kring detta skulle 
initieras av personalen 
på boendet.  

 Hög 
 
23 poäng 
 
 

Kaarbo, E. 
 
2010 
 
Norge 

End-of-life 
care in two 
Norwegian 
nursing 
homes: 
family 
perceptions. 

Att 
undersöka 
anhörigas 
upplevelser 
av vård i 
livets 
slutskede av 
en 
närstående 
som bor på 
äldreboende 

En mixad 
metod 
användes. 
Datainsamling 
skedde via 
strukturerade 
intervjuer med 
50 anhöriga 
under våren 
2006, analysen 
genomfördes 
med hjälp av 
tematisk 
analys.  

Genomfördes på 
2 olika 
äldreboenden i 
Norge, totalt 
inkluderades 50 
stycken anhöriga 
(11 
make/makar, 33 
barn, 3 
systerdöttrar 
samt 3 syskon).  

Vården som gavs 
ansågs vara bra och 
professionell. 
Anhöriga ansåg att 
vården var stöttande, 
individualiserad och 
baserad på den 
närståendes behov. 
Däremot så ansåg 
anhöriga att 
kommunikationen 
samt information 
mellan anhöriga och 
personal vara 
ostrukturerad och 
vardaglig. Att somliga 
närstående fick dö 
ensamma skapade 
stress hos anhöriga. 

Hög 
 
25 poäng 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 
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Moore, K.J., 
Davis, S., 
Gola, A., 
Harrington, J., 
Kupeli, N., 
Vickerstaff, 
V., .. et al.  
 
2017 
 
Storbritannien 
 

Experiences 
of end of life 
amongst 
family cares 
of people 
with 
advanced 
dementia: 
longitudinal 
cohort study 
with mixed 
methods 

Att studera 
personer 
som var nära 
anhöriga till 
personer 
med en 
demenssjukd
om gällande 
deras 
upplevelser 
av vård i 
livets 
slutskede och 
det kunde 
påverka 
deras 
mentala hälsa 

Mixad metod 
med en 
longitudinal 
kohortstudie 
där det sedan 
utfördes 
kvalitativa 
intervjuer. 
Kvantitativ 
samt kvalitativ 
data har 
analyserats 
separat för att 
sedan sättas 
ihop till ett 
sammanhang.  

35 stycken 
anhöriga, varav 
12 stycken 
deltog i 
intervjuer. 

3 stycken teman 
framkom, betydelsen 
av att ha ett 
fungerande 
förhållande med 
sjukvården, att kunna 
förstå hur 
demensjukdomen 
fortskrider och hur 
detta kan påverka de 
anhöriga emotionellt. 
Ett övergripande tema 
var anhörigas 
kapacitet att kunna 
påverka och delta i 
vård i livets slutskede. 

Hög 
 
23 poäng 

Sarabia-Cobo, 
C.M., Pérez, 
V., De 
Lorena, P., 
Nunez, M.J., 
& 
Domínguez, 
E.  
 
2016 
 
Spanien 

Decisions at 
the end of 
life made by 
relatives of 
institutionali
zed patients 
with 
dementia. 

Att beskriva 
hur anhöriga 
fattar beslut 
gällande 
vården i 
livets 
slutskede 
gällande 
deras 
närstående 
som har en 
demensdiagn
os och bor 
på 
äldreboende. 

Kvalitativa 
fokusgrupper 
där öppna 
frågor 
användes och 
där forskarna i 
studien deltog.  

5 stycken 
äldreboenden 
valdes ut, totalt 5 
grupper med 84 
individer. Varje 
grupp bestod av 
10-15 stycken. 
Maximalt 16 
stycken i varje 
grupp.  

Anhöriga hade behov 
som inte blivit 
tillgodosedda gällande 
den närståendes 
sjukdom och 
processen av att 
denna behövt flytta till 
ett annat boende. 
Detta påverkade 
förmåga att fatta 
beslut gällande vården 
i livets slutskede. 
Anhöriga upplevde att 
de saknade stöd och 
kontinuitet från 
sjukvården gällande 
dessa frågor.  

Hög 
 
20 poäng 

Stone, L., 
Kinley, J.,& 
Hockley, J. 
 
2013 
 
England 

Advance 
care planning 
in care of 
homes: the 
experience of 
staff, 
residents, 
and family 
members. 

Att beskriva 
upplevelsen 
av ACP-
samtal 

En kvalitativ, 
beskrivande 
studie. 
Semistrukturen
ade intervjuer 
med personal, 
boende samt 
anhöriga.  

3 stycken 
äldreboenden i 
England, 28 
stycken 
intervjuer 
genomfördes. 11 
stycken 
boenden, 6 
familjemedlemm
ar och 6 stycken 
personal.  

3 stycken huvudteman 
identifierades, att 
förstå ACP, att 
genomföra ACP och 
reaktioner av ACP-
samtal.  

Hög  
 
25 poäng 

Thoresen, 
L.,& 
Lillemoen, L. 
 
2016 
 
Norge 

’’ I just think 
that we 
should be 
informed’’ a 
qualitative 
study of 
family 
involvment 
in advance 
care planning 
in nursing 
homes.  

Att belysa 
svårigheterna 
med att ha 
samtal med 
anhörig samt 
närstående 
gällande 
avancerad 
vårdplanerin
g och att på 
så sätt också 
belysa hur 
anhörigas 
etiska 
perspektiv 
kan förbättra 

Observationer 
av ACP-
samtal, sedan 
utfördes 
intervjuer med 
patienter samt 
anhöriga hur 
de upplevt 
samtalet. 

8 stycken 
äldreboenden,  

Anhörig har en stor 
roll i att förmedla den 
närståendes 
önskningar/känslor 
när det kommer till 
planeringen kring 
vården i livets 
slutskede. Detta 
innebär att ta del av 
den närståendes samt 
anhörigas tidigare liv 
och på så sätt få en 
förståelse för hur de 
ser på livets slutskede.  

Hög  
 
25 poäng 
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kvaliteten på 
ACP och 
göra de 
närstående 
mer aktiva i 
sådana 
samtal. 

Van Eechoud, 
I.J., Piers, 
R.D., Van 
Camp, S., 
Grypdonck, 
M., Van Den 
Noortgate, 
N.J., 
Deveugele, 
M., Verbeke, 
N.C.,& 
Verhaeghe, S. 
 
2014 
 
Belgien 

Perspectives 
of family 
members on 
planning 
end-of-life 
care for 
terminally ill 
and frail 
older people.  

Att förstå 
anhörigas 
roll i 
avancerad 
vårdplanerin
g när det 
gäller äldre 
och sköra 
personer 
som befinner 
sig i livets 
slutskede och 
deras tankar 
och 
upplevelser 
inför denna 
process. 

Kvalitativ 
metod, 
semistrukturer
ade intervjuer 
användes. Data 
analyserades 
utifrån 
grounded 
theory. 

21 stycken 
anhöriga från 3 
stycken olika 
miljöer där äldre 
människor 
fanns. 
Äldreboende, 
akut geriatrisk 
avdelning samt 
hospice.  

Anhöriga tog olika 
roller i den avancerade 
vårdplaneringen 
beroende på hur 
mycket 
ansvar/deltagande 
som den närstående 
ville delta i. De kunde 
också uppleva stor 
börda av delta i denna 
process men också att 
processen i sig kunde 
underlätta den sista 
tiden i livet. 

Hög 
 
23 poäng 

Waldrop, 
D.P.,& 
Kusmaul, N. 
 
2011 
 
USA 

The living-
dying 
interval in 
nursing 
home-based 
end-of-life 
care: family 
care givers 
experiences. 

Att 
undersöka 
anhörigas 
upplevelser 
av en döende 
boende som 
bor på 
äldreboende 

Kvalitativ 
metod, i 2 
faser, fas 1 
bestod av 
intervjuer med 
personal och 
fas 2 bestod av 
djupgående 
intervjuer med 
31 stycken 
anhöriga som 
förlorat en 
boende 2 
månader 
tidigare. 

31 stycken 
anhöriga 

Resultatet beskriver 
olika kritiska perioder 
hos den anhörige när 
det gäller processen av 
en döende boende.  

Hög  
 
25 poäng 

Wallerstedt, 
B., Behm, L., 
Alftberg, Å., 
Sandgren, A., 
Benzein, E., 
Nielsen, P.,& 
Ahlström, G. 
 
2018 
 
Sverige 

Striking a 
balance: A 
qualitative 
study of next 
of kin 
participation 
in the care of 
older 
persons in 
nursing 
homes in 
Sweden. 

Att 
undersöka 
anhörigas 
upplevelser 
av 
delaktighet i 
vården av 
äldre 
personer 
som bor på 
äldreboende. 

Kvalitativ 
design, 
semistrukturer
ade intervjuer 

40 stycken 
anhöriga 

Resultatet visar att 
anhöriga behöver 
involveras mer i 
vården som en jämlik 
partner. 

Hög 
 
23 poäng 
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Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Weber, M., 
Claus, M., 
Zepf, K.I., 
Fischbeck, S., 
Escobar 
Pinzon, C.  
 
2012 
 
Tyskland 

Dying in 
Germany- 
Unfulfilled 
needs of 
relatives in 
different care 
settings. 

Att 
undersöka 
anhörigas 
behov och 
upplevelser 
av vård i 
livets 
slutskede och 
att upptäcka 
olikheter i 
dessa 
beroende på 
vårdkontext. 

En kvantitativ 
studie där en 
enkät 
skickades ut till 
5000 
slumpvalda 
adresser där 
personer 
avlidit och där 
anhöriga 
ombads svara.  

5000 enkäter 
skickades ut, 
1378 besvarades 
vilket motsvarar 
36 %.  

Det finns brister på 
vården i livets 
slutskede, anhöriga 
beskrev bland annat 
att läkare inte tog sig 
tillräckligt med tid 
vilket påverkade 
upplevelsen negativt 

Hög 
 
26 poäng 

       

       

       

       

BILAGA 3 
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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?   
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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?   

Summ

a 

   

 

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & 

Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008). 

 

 

 

 


