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Sammanfattning 

 Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva närståendes upplevelser i palliativ vård, 

samt deras behov av information och stöd. Syftet var även att belysa sjuksköterskors 

uppfattning om behovet av stöd till närstående. Litteraturen söktes via databaser och även 

manuellt vid Högskolan Dalarnas bibliotek. Valet av artiklar gjordes med hjälp utav titel, 

abstract och keyword för att se om innehållet var relevant för studien. Till resultatet användes 

totalt 19 vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att närstående till svårt sjuka personer många 

gånger upplevde påfrestningar av både fysisk och psykisk karaktär, och hela familjen blev 

därmed mer sårbar. Upplevelserna kunde dock vara både negativa och positiva. Praktiska 

göromål som situationen medförde kunde upplevas betungande, dock kunde möjligheterna att 

få avsluta sitt liv i hemmet innebära flera positiva aspekter. Informationen ansågs 

betydelsefull av de närstående liksom stöd, inte minst emotionellt sådant. Sjuksköterskorna 

ansåg att närstående hade stort behov av att få utbildning inom palliativ vård, för att de skulle 

kunna hantera situationen och känna trygghet. Sjuksköterskorna ansåg också att de själva var i 

behov av fortsatt utbildning inom palliativ vård för att kunna ge det stöd som de närstående 

ansåg sig behöva. 

 
Nyckelord: närstående, palliativ vård, information, stöd, upplevelser 
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INTRODUKTION 
 
Definition och mål 

På 1980-talet talade människor om terminal vård, den vård som var avsedd för döende 

personer. Ordet terminal har på senare tid ersatts med palliativ vård. Ordet kommer ifrån 

latinets pallium som betyder mantel. Manteln står för lindrande åtgärder. WHO definierar 

palliativ vård som (1), ”En aktiv helhetsvård av den sjuke och familjen, genom ett tvärfackligt 

sammansatt vårdlag vid en tidpunkt när förväntningarna inte längre är att bota och när målet 

för behandlingen inte längre är att förlänga livet. Målet för palliativ vård är att ge högsta 

möjliga livskvalitet för både patienten och de närstående. Palliativ vård skall tillgodose 

fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Den skall också kunna ge anhöriga stöd i 

sorgearbetet” (1, sid 13). 

 

I England startade hospicerörelsen på 1960- talet och den palliativa vårdfilosofin kom att få 

stor betydelse även i Sverige.  När St Christopher´s Hoscpice startade år 1967 i England, 

började sjukvårdspersonal att arbeta efter ett nytänkande för att förbättra livsvillkoren för den 

döende individen. Målet var att ge optimalt psykologiskt stöd och att ge en god 

symtomkontroll, vilket gav människan en bättre livskvalitet vid livets slut (1). 

 

Att lindra lidande är ett centralt mål och en lång tradition inom vården. Palliativ vård ska 

uppfylla visa kriterier. Det ska finnas olika kompetenser tillgängliga för att medverka i 

vården, det ska vara en aktiv vård av hela den döende människan (2). 

 

Organisation 

Palliativ vård bedrivs inom avancerad hemsjukvård i hemmet, på sjukhem och på sjukhus där 

sjukvårdspersonal arbetar i team. Teamet består ofta av läkare, sjuksköterska, psykolog och 

präst, men ibland även sjukgymnast och arbetsterapeut. Vården ska ske i samråd med patient 

och närstående (3). 

 

Livskvalitet 

Döden måste inte alltid vara ångestfylld. För en del patienter kan döden vara en befrielse som 

de ser fram emot med lättnad och lugn (4). Patienten, närstående och vårdpersonal bör se 

döden som en naturlig del av livet. Det viktigaste är att patientens och närståendes önskemål 
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uppfylls och det som upplevs blir meningsfullt. Det är betydelsefullt att patienterna får 

uppleva livskvalitet i livets slutskede (3). 

 

Etikiska aspekter 

Etiska utgångspunkter för den palliativa vården är baserade på principen om det lika 

människovärdet. Sjuksköterskan bör ge god omvårdnad till den döende patienten, så att 

patienten känner delaktighet och har sin autonomi kvar. Omvårdnaden ska bygga på respekt 

för den enskilde och bygga på alla människors lika värde (5).  

 

Verbal och icke verbal kommunikation 

Att befrämja en god kommunikation och goda relationer utgör en central del inom palliativ 

vård (6). Att etablera en bra kommunikation på ett tidigt stadium är särskilt viktigt inom detta 

område (7). Kommunikation till döende patienter behöver inte vara verbal. Patienten kan 

kommunicera icke-verbalt med kroppsspråket. En varaktig kontakt med patienten är därför 

betydelsefullt för att samtalet skall bli bra. Detta underlättar för sjuksköterskor att läsa av 

patientens kroppsspråk. Sjuksköterskor bör sträva efter att inge trygghet och lugn i 

kommunikationen till döende patienter (8).  

 

Forskning har visat att döende patienter föredrar att behålla ”vanliga samtal” hellre än att ha 

emotionellt djupa samtal. Då patienten fokuserar på det negativa i sin situation visar det sig att 

det är skadligt för patientens välbefinnande. Då sjuksköterskor och patienter är optimistiska 

och upplever en positiv känsla i samtalet, så påverkas psykologiska faktorer hos den döende 

patienten. Då tillåter patienterna sig att ha distans till sig själva, sin hälsa och sin egen död (9). 

 

Sjuksköterskans profession 

Att skapa tillit och förtroende i relationen sjuksköterska – patient är av största betydelse. 

Sjuksköterskor bör ha förståelse för patienters behov, utveckla en holistisk syn, bortse från sin 

egen attityd och sina egna värderingar i omvårdnaden samt sträva efter att se till patienternas 

individuella behov. Då egna värderingar och åsikter inte alltid stämmer överens med 

patientens livssyn. En bra relation mellan sjuksköterskor och patienter gör att patienterna kan 

känna att de har någon att anförtro sig åt, lita på och någon de kan förklara sina djupaste 

känslor för (3).   
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I sjuksköterskors profession ingår att tänka utifrån patienternas behov och situation. Då bör de 

också kunna lyssna till och försöka förstå vad personen känner och tänker. Genom detta kan 

sjuksköterskor ge god omvårdnad, som då upplevs som ändamålsenlig för den enskilda 

individen. (9). 

 

Känslor 

Några av de svåraste arbetsuppgifterna som sjuksköterskor möter i sitt dagliga arbete kan vara 

att möta döende patienter, att vårda svårt lidande människor och att ge stöd åt deras 

närstående. Att se människor gå mot döden och att lida, kan vara svårt att vänja sig vid. 

Därför kan sjuksköterskor påverkas känslomässigt av sådana möten, men även berikas av 

detta. Den styrka och det mod som lidande patienter visar, kan innebära en insikt om 

människans sårbarhet, och vad det innebär att vara människa. Detta ger lärdom om hur 

värdefull tiden kan vara när livet går mot sitt slut. Då sjuksköterskan under längre tid ger 

specifik omvårdnad till patienter i livets slutskede är det lätt att fästa sig vid den döende och 

dennes närstående. Omvårdnaden ger närhet, och därför kan sjuksköterskan få känslor av 

personlig förlust och sorg när patienten går bort. En del sjuksköterskor kan känna sig 

hjälplösa, otillräckliga och ansvar sig inte göra tillräckligt mycket för de närstående. Den 

döende patienten känner ofta på sig att livet går mot sitt slut, och omgivningens reaktioner har 

därför en betydande roll för den döende. Döende patienter kan ibland också ha problem med 

djupa emotionella konflikter. Dessa konflikter kan vara ”knutna” till en önskan om att 

fortsätta leva eller en rädsla för att dö. Sjukdomen kan i sig vara både smärtsam och plågsam, 

inte minst att få uppleva att den egna kroppen sakta förtvinar bort. Men det svåraste för många 

kan vara det emotionella lidandet, då de egna krafterna börjat svikta och patienten känner sig 

orkeslös. Patienten kan uppleva att de inte räcker till med de alldagliga arbeten som de 

tidigare har gjort, och detta kan påverka de inre känslorna negativt. När patienten konfronteras 

med sin egen förståelse för döden kan han/hon söka en mening med livet, som är individuellt 

för varje enskild individ. Närstående lever nära en annan människas lidande när de vårdar en 

närstående vid livets slut, och är då en viktig samarbetspartner när det gäller att bedriva god 

omvårdnad. Därför utgör de en av de viktigaste resurserna, och de kan följa upp 

sjukdomsförloppet (4).  

 

Vård i hemmet 

De flesta människor som har en obotlig sjukdom vill helst vårdas hemma så länge som 

möjligt. Oftast är detta bara möjligt om anhöriga kan medverka i vården av den sjuke. 
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Patientens sjukdomsförlopp bidrar till att närstående får ett stort vårdnadsansvar. Närstående 

till svårt sjuka patienter lever med vetskapen om att sjukdomen kommer att leda till döden (4).  

För att närstående ska orka och våga bedriva vård i hemmet, är det viktigt med ett fungerande 

stödsystem. Hemmet är patientens vårdmiljö men även en arbetsplats för närstående och 

annan vårdpersonal, därför krävs det att det finns tillgång till olika hjälpmedel (6). 

 

Problemformulering 

Då närstående utgör en central roll i den palliativa vården och är en av de viktigaste 

samarbetspartnerna till sjuksköterskor. Därför anser uppsatsförfattarna att det är av stor 

betydelse att undersöka vilka behov och vilket stöd som de behöver, samt även beskriva 

närståendes upplevelser, för att kunna bedriva och förbättra den palliativ vården. 

 

Syfte: 
 

Syftet med denna litteratur studie var att beskriva närståendes upplevelser av palliativ vård, 

samt deras behov av information och stöd. Syftet var även att belysa sjuksköterskors 

uppfattning om behovet av stöd till närstående och deras möjlighet att bistå dem. 

 

Frågeställningar:   
 

1. Vilka upplevelser kan närstående ha då de vårdar en person vid livets slut? 

2. Vilken information anser sig närstående behöva? 

3. Vilket stöd upplever sig närstående behöva?  

4. Hur uppfattar sjuksköterskor närståendes behov av stöd och deras möjlighet att bistå 

dem? 
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METOD 

 
 
Design 

En systematisk litteraturstudie som innehåller kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga 

studier. 

 

Urval av litteratur 

Denna systematiska litteraturstudie baseras på vetenskapliga studier som har sökts i 

databaserna Elin@dalarna, Blackwell Synergy och EBSCO host. Även en manuell sökning 

har gjorts i tidskriften Vård i Norden på Högskolan Dalarnas bibliotek. Inklusionskriterierna 

var att artiklarna skulle vara skrivna på svenska och engelska, vara vetenskapliga och skrivna 

mellan år 2000 till år 2006, för att få ett aktuellt och ett bredare perspektiv till resultatet i 

våran studie. Valet av artiklar gjordes med hjälp utav titel, abstract och keyword för att se om 

innehållet var relevant för studien. Till introduktionen inkluderades fyra böcker och fem 

vetenskapliga artiklar. Böckerna inkluderades i introduktionen för att få en bredare kunskap 

om palliativ vård, men även för att belysa sjuksköterskans centrala roll i omvårdnaden av den 

döende patienten, då uppsatsförfattarna ansåg att informationen inte var tillräckligt i de 

vetenskapliga artiklarna. De sökord som användes vid artikelsökningarna var ”nursing”, 

”palliative care”, ”relative”, ”feeling”, ”needs”, ”emotionell support”, ”emotionell care”, 

”communication”, ”supportive care”, qualities”, ”dying patient”, ”support”, ”caregivers”, 

”next of kin”, ”families”, ”family”, “age factors”, “nurse”  i olika kombinationer. 

 

Studien omfattar både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Urvalet av de vetenskapliga 

artiklarna gjordes med hjälp utav att titel granskades gentemot litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. Då titeln i artikeln överensstämde med litteraturstudien syfte och 

frågeställningar så lästes även abstract. Uppsatsförfattarna läste därefter igenom artiklarna i 

sin helhet och granskade sedan artiklarna kritiskt med hjälp utav granskningsmallar (10), för 

att få en god kvalitet på de tilltänkta artiklarna ( se bilaga 1 och 2). Två olika 

granskningsmallar användes. En granskningsmall användes till kvalitativa artiklar medan den 

andra användes till kvantitativa artiklar. Granskningsmallarna så att de kunde poängsätta. Max 

poängen för de kvalitativa artiklarnas kvalitet blev 24 poäng, medan max poängen för de 

kvantitativa artiklarna var motsvarade 17 poäng (se bilaga 1 och 2). För att de kvalitativa 

artiklarna skulle inkluderas i resultatet sattes en poänggräns som var 20 poäng och för de 

mailto:Elin@dalarna


kvantitativa artiklarna blev det 14 poäng. Frågorna i den kvalitativa granskningsmallen 

numrerades från ett till 26 och den kvantitativa granskningsmallen numrerades från ett till 17. 

Vid ett jakande svar så poängsattes det med ett poäng och vid ett nekande svar gav det noll 

poäng. Poängen redovisas i tabell 2.  

 

Poängantalet delades in i tre nivåer, motsvarade hög, medel och låg kvalitet, där >80%  gav 

hög kvalitet, > 60-79% gav medel kvalitet, under 60% gav låg kvalitet. I tabell nedan 

redovisas antalet artiklar relaterat till nivå. 

 

Poäng                                         Procent                                              Antal artiklar 

24/24 poäng                               80%                                                    7 artiklar 

23/24poäng                                80%                                                    4 artiklar 

22/24 poäng                               80%                                                    2 artiklar 

21/24 poäng                               80%                                                    2 artiklar 

17/17 poäng                               80%                                                    1 artikel 

16/17 poäng                               80%                                                    1 artikel 

14/17 poäng                               80%                                                    2 artiklar 

 

 

Sökningen i databaserna försvårades då författarna fick ändra ändelser på sökord för att få 

fram relevanta artiklar till den tilltänkta studien. Därför blev antalet sökord många. Detta kan 

ha försvårat avgränsandet av sökord till litteraturstudien som skulle hålla sig inom ramarna för 

en C-uppsats.  

  

Inför resultatet så analyserade och tolkade uppsatsförfattarna tillsammans de olika 

vetenskapliga artiklarnas resultat. Därefter jämfördes de olika resultaten och sammanställdes 

till de frågeställningarna som författarna hade. Varje textdel som berörde liknade teman 

fördes samman och sammanställdes sedan under respektive rubrik i resultatet.   
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Tabell 1. Översikt över antalet träffar och urval relaterat till sökord i databaser. 
 
Sökmotor Sökord Antal träffar Antal använda artiklar i 

resultatet 
Blackwell synergy Palliative care and nursing 

and family 
39 2 

 Palliative care and family and 
supportive care 

4 1 

 Palliative care and family and 
supportive care 

4 0 

 Supportive care and nurse and 
palliative care 

20 0 

 Supportive care and palliative 
care and relatives 

1 0 

EBSCO host Palliative care and relative 
and needs 

9 1 

 Relative and palliative care 28 1 
 Palliative care and relative 

and emotional support 
3 1 

 Palliative care and family and 
nursing 

26 0 

Elin@dalarna Nursing and relative and 
feeling  

1 1 

 Palliative care and support 
and caregivers 

6 3 

 Palliative care and support 
and next of kin 

2 1 

 Palliative care and support 
and families 

26 1 

 Family and palliative care 42 3 
 Nursing and palliative care 

and relative 
3 1 

 Nursing and palliative care 
and relatives 

2 1 

 Emotional support and dying 
patient 

1 1 

 Palliative care and support 
and caregivers 

6 0 

 Family and palliative care 42 0 
Elin@dalarna Palliative care and support 

and age factors 
1 0 

 
Vid den manuella sökningen i tidskriften Vård i Norden valdes en artikel ut och artikeln 

beställdes från Högskolan Dalarnas bibliotek. 
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Tabell 2. Resultattabell.  Antal artiklar som ligger till grund för resultatet ( n= 19). 
 
Ref. 
nr 

Författare, år och 
nation 

Titel Design Urval Kvalitet 

11 Skilbeck, J K, Payne, 
S A, Ingleton, M C, 
Nolan, M, Carey, I 
Hanson, A, (2005), 
Storbritanien  

An exploration of 
family carers´ 
experience of respite 
services in one 
specialits palliative care 
unit 

Kvalitativ 
Epidemologisk 

25 familje- 
vårdgivare 

Hög 

12 Proot, I, Abu-Saad, H, 
Crebolder, H, 
Goldsteen, M, Luker, 
K,Widdershoven, G, 
(2003), Storbritanien. 

Vulnerability of family 
caregivers in terminal 
palliative care at home; 
balancing between 
burden and capacity 

Kvalitativ 
Deskriptiv 

13 familje- 
vårdgivare 

Hög 

13 Appelin, G, Brobäck, 
G, Berterö, C (2005), 
Sverige  

A comprehensive 
picture of palliative 
care at home from the 
people involved 

Kvalitativ 
Fenomenologi
-sk 

18 familje-
vårdgivare 

Hög 

14 Payne, S, Smith, P, 
Dean, S (1999), 
Storbritanien. 

Identifying the 
concerns of informal 
carers in palliative care 

Kvalitativ 
Deskriptiv 

39 familje- 
vårdgivare 

Hög 

15 Yurk, R, Morgan, D, 
Franey, S, Stebner, J, 
Lansky, D, (2002), 
USA.  

Understanding the 
Continuum of palliative 
care for Patients and 
Their caregivers 

Kvalitativ 
Epidemilogisk 
 

42 familje-
vårdgivare 

Hög 

16 Kellett, U M, (1999), 
Australien. 

Bound within the 
limits: Facing 
constraints to family 
caring in nursing 
homes 

Kvalitativ 
Hermeneutisk  

14 familje- 
medlemmar 

Hög 

17 Cain, R, Mclean, M,  
Sellick, S, (2004), 
Canada 

Giving support and 
getting help: Informal 
caregivers´ experiences 
with palliative care 
services 

Kvantitativ 
Deskriptiv 

42 familje-
vårdgivare 

Hög 

18 Wilkes ,L,  White, K, 
(2004), Australien. 

The Family and nurse 
in partnership: 
providing day-to-day 
care for rural cancer 
patients 

Kvalitativ 
Deskriptiv 

19 familje-
medlemmar, 10 
sjuksköterskor  

Hög 

19 Wilkes, L, White, K, 
O´Riordan, L (1999), 
Australien. 

Empowerment through 
information: supporting 
rural families of 
oncology patients in 
palliative care 

Kvalitativ 
Deskriptiv 

19 familje-
vårdgivare, 10 
specialist 
sjuksköterskor 

Hög 
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Ref. 
nr 

Författare, år och 
nation 

Titel Design Urval Kvalitet 

20 Hudson, P, Mcmurray, 
N, (2002),  Australien. 

Intervention 
development for 
enhanced lay palliative 
caregiver support – the 
use of focus groups 

Kvalitativ 
Randomiserad 

8 familje 
vårdgivare, 7 
sjuksköterskor 

Hög 

21 Fay Street, A, Love, A 
Blackford, J, (2004), 
Australien. 

Managing family 
centred palliative care 
in aged and acute 
settings 

Kvalitativ 
Deskriptiv 

59 
sjuksköterskor, 
30 sjukvårds- 
personal 

Hög  

22 Morita, T, Ikenaga, M,  
Adachi, I, 
Narabayashi, I, 
Kizawa, Y, 
Honke, Y,  
Kohara, H, 
Mukaiyama, T, 
Akechi, T, Uchitomi, 
Y, (2004), Japan. 

Family Experience with 
Palliative Sedation 
Therapy for terminally 
Ill Cancer Patients 

Kvantitativ 
Deskriptiv 

185 familjer Hög 

23 Hudson, P, Hayman-
White, K, (2005), 
Australien. 

Measuring the 
Psychosocial 
Characteristics of 
Family Caregivers of 
Palliative Care Patients: 
Psychometric 
Properties of Nine self-
Report Instruments 

Kvantitativ 
Randomiserad 

106 familje-
vårdgivare 

Hög 

24 Brobäck, G,  Berterö, 
C, (2003), Sverige.  

How next of kin 
experience palliative 
care of relatives at 
home  

Kvalitativ 
Fenomenologi
-sk 

4 kvinnor och 2 
män 

Hög 

25 Lloyd-Richards, C, 
Rees, C 

Hospital nurses´ 
bereavement support 
for relatives: stuy 
report 

Kvalitativ 
Pilot 

50 
sjuksköterskor 

Hög 

26 Wilkes, L, Mohan, S, 
White, K, Smith, H, 
(2004), Australien. 

Evaluation of an after 
hours telephone support 
service for rural 
palliative care patients 
and their families: A 
pilot study 

Kvalitativ  
Deskriptiv  

22 sjukvårds 
personal, 19 
sjuksköterskor 

Hög 

27 Wennerman-Larsen, 
A,  Tishelman, C, 
(2002), Sverige. 

Advanced home care 
for cancer patients at 
the end of life: a 
qualitative study of 
hopes and expectations 
of familycaregivers 

Kvalitativ 
Epidemologisk

11 familje-
vårdgivare 

Hög 
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Ref. 
nr 

Författare, år, nation Titel Design Urval Kvalitet 

28 Connor, S, Teno, J, 
Spence, C, Smith, N, 
(2005), USA. 

Family Evaluation of 
Hospice Care: Results 
from Voluntary 
Submission of Data via 
Website 

Kvantitativ 
Survey 

Familje-
medlemmar i 22 
delstater 

Hög 

29 Kuuppelomäki, M, 
(2003), Finland. 

Emotional support for 
dying patients- the 
nurses´ perspective 

Kvantitativ 
Survey 

328 
sjuksköterskor 

Hög 

 
 
 

RESULTAT 
 
Totalt har 19 vetenskapliga artiklar inkluderats i denna studie för att kunna besvara de fyra 

frågeställningarna: närståendes upplevelser då de vårdar en nära stående vid livets slut, 

information som närstående anser sig behöva, samt deras upplevelser av vilket stöd de 

behövde. Den sista frågeställningen behandlar sjuksköterskans uppfattning om närståendes 

behov av stöd, samt deras möjlighet att bistå dem. Till varje frågeställning har både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar använts. 

 
Närståendes upplevelser då de vårdar en närstående vid livets slut  

 

Olika tankar  

Att vårda en svårt sjuk närstående kunde innebära påfrestningar av både fysisk och psykisk 

karaktär (12). En del närstående upplevde att det var en ”dygnet runt uppgift”, som ständigt 

krävde koncentration och tålamod. Ett fåtal personer i studierna upplevde att de blev isolerade 

och att de inte hade tillräckligt med egen tid. Det hårda och svåra jobbet orsakade trötthet och 

i en del fall utbrändhet (11, 12). Situationen kunde göra familjen sårbar, trots deras mod och 

styrka. Faktorer som påverkade de närståendes sårbarhet var rädsla, osäkerhet, ensamhet, 

begränsad aktivitet, deras egen attityd till döden och även brist på stöd. Det kunde vara svårt 

att orka med sjukhusbesök, att hålla huset snyggt och städat, handla mat, laga mat, stryka etc, 

och det kunde vara svårt för dem att be om hjälp. En del närstående kände även att det var 

svårt att komma hemifrån, och de upplevde att de var ”fånge i sitt eget hem”. Det var svårt att 

finna en balans i tillvaron. Närstående behövde ha kvar sina egna behov och intressen, för att 

de själva skulle kunna behålla livskvalitet.  Det var viktigt att hålla en jämn balans mellan 
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”vårdbördan” och närståendes egna behov. Närstående kunde arbeta 24 timmar om dygnet 

även om personal kom och tog över en del arbetsuppgifter. Det kunde vara påfrestande för 

dem om de också hade ett jobb utöver detta att sköta, men i vissa fall var det en avlastning för 

dem. Medan andra närstående upplevde att det inte gjorde så mycket att vara bunden till 

hemmet, eftersom det skulle komma andra tider, då de själva fick egen tid då den sjuke gått 

bort. Därför ville närstående tillbringa så mycket tid som möjligt med sin nära och kära (12, 

13).  De upplevde att vården av den närstående fick dem att känna sig isolerade, och att de 

fick för lite egen tid att kunna diskutera sina egna behov och funderingar (14). 

 

Känslor och såbarhet 

Den döende personens kroppsliga och psykiska funktioner varierade och det var svårt för 

närstående att uppleva att den sjukes funktioner försämrades. Detta medförde att närstående 

blev osäkra. De kände en inre rädsla för den annalkande döden och vad det skulle föra med 

sig.  De var rädda för att döden skulle bli smärtsam och svår för den döende. Närståendes 

sårbarhet och osäkerhet påverkades också av den döendes önskningar kring begravningen.  

Om inte den döende förklarade vilka önskningar hon/han hade, kände närstående en saknad 

av stöd. Att inte kunna uppfylla önskningen på rätt sätt, att vara rädd att göra fel då det blev 

sista gången de kunde göra något för den sjuke, kunde för en del upplevas som svårt (12). 

 

En del närstående upplevde bristande stöd från andra familjemedlemmar. Uppmärksamheten 

riktades ofta bara till den svårt sjuke, ingen uppmärksammade eventuella behov hos dem. De 

kände sig ibland övergivna och ensamma, vilket ledde till förstärkt sårbarhet. Relationerna 

mellan närstående och den döende förändrades också då de försökte skydda varandra från 

emotionell sorg. De konfronterades med att behöva söka efter andra människor som de kunde 

tillbringa tid tillsammans med, göra saker med, eller söka emotionellt stöd hos (12). I en 

studie framkom även svårigheter i relationen patient - närstående. Det fanns en konstant 

känsla av frustration och den skapade problem i relationen. Närstående och den sjuke 

kämpade med känslor så som aggression, irritation, och ängslan som situationen innebar. Det 

upplevdes frustrerande att alltid vara förstående mot varandra (13).  

 

I en annan studie framkom det att en del familjers kommunikation var svår att hantera mellan 

den sjuke och närstående, men en del närstående upplevde att situationen förde dem närmare 

varandra (14). Studier visade även att närstående och den döende patienten hade olika behov 

när de stod ”öga mot öga” med olika problem som uppkom under sjukdomstiden. Exempelvis 
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då närstående fokuserade mest på att problemet var, att den sjuke skulle vara bra smärtlindrad 

när hon/han hade ont. Medan den sjuke själv upplevde att problemet var att det blev svårt att 

vara med i det vardagliga livet då hon/han hade smärta (14, 15).  

 

Att vårda en svårt sjuk person de sista veckorna eller månaderna vid livets slut involverade 

förståelsen av att döden var nära, och inkluderade planeringen av ett sista farväl. Närstående 

försökte förstå att livet inte skulle bli detsamma och att livets planer skulle förändras (12).  

 

Vård i hemmet 

Att vårda en svårt sjuk person innebar dock både positiva och negativa aspekter. Fördelar med 

palliativ vård i hemmet var att närstående lättare kunde föra ett normalt liv. Att vårdas i 

hemmet innebar även att det var bekant och igenkännande, detta bidrog till att närstående och 

den döende fick en känsla av trygghet. Dagliga rutiner var betryggande för den svårt sjuke 

och även för de närstående som vårdade denne. Den nya livssituationen blev dock förändrad 

och krävde en del ändringar i hemmet. Att bli vårdad i hemmet var dock en önskan både från 

den sjuke och närstående för att kunna fortsätta leva ett någorlunda vanligt liv. Sociala 

relationer och aktiviteter hade en större chans att fortsätta när patienten vårdades hemma. Att 

få avsluta sitt liv i hemmet med nära och kära innebar en värdighet för bägge parter. 

Nackdelar med palliativ vård i hemmet visade sig vara en förpliktelse, som innebar 

anpassning, extra arbete, frustration och osäkerhet. Att ge vård i hemmet var en utmaning men 

kunde även bli en börda för alla inblandade parter, då omedelbart stöd inte alltid finns 

tillgängligt. Ibland kände den sjuke och närstående att deras hem förvandlades till ett hus med 

”sväng dörrar”, då det kom olika människor hela tiden (13). 

 

Upplevelser 

Närstående levde i ovisshet då de var oroliga för sina nära och kära, och de visste inte vad 

som skulle hända i framtiden. Närstående kände även en oro eftersom de trodde att de var 

dåligt informerade från sjukvårdspersonalen. Oron kunde leda till frustration då de fick för lite 

information om vilka som stod ansvariga för olika uppgifter, exempelvis vilka personer som 

hade ansvaret för medicin, kost eller hjälpmedel (13, 14). 

 

En studie visade att närstående upplevde att de kände sig utestängda från vården, de kände sig 

som inkräktare (16). Många av familjerna berättade att de ville ha stöd i hur de skulle anpassa 

sig till de förändringar de upplevde med den sjuke. En del familjer kände sig ”osynliga” och 

 8



att ingen lyssnade på dem. Då blev problemen ofta bara större och större. Detta kunde leda till 

att en del familjer fick sämre självkänsla och att de kände att de ville vara tillsammans med 

den svårt sjuke så att hon/han fick rätt vård.  

 

I en annan studie framkom att närstående hade övervägande goda upplevelser och 

erfarenheter från palliativ vård, de uppskattade arbetsinsatsen från sjuksköterskor, läkare och 

psykologer (17). Situationen blev en positiv upplevelse för de närstående som vårdade en 

svårt sjuk i hemmet, men detta innebar även en krävande och överväldigande känsla för dem. 

Men en del närstående upplevde att många praktiska arbetsuppgifter och emotionella 

bekymmer ständigt fanns med. De kände att de fick för mycket ansvar för den sjuke, då de ex 

skulle ansvara för mediciner eller annan utrustning. Detta bidrog till att de kände sig osäkra. 

Närstående upplevde att de skulle ha fått mer utbildning inom området och att de även skulle 

ha fått mer stöd och uppföljning av sjukvårdspersonalen.  

Att vårda en svårt sjuk person kunde även innebära att det blev ekonomiska och sociala 

svårigheter. Detta påverkade närstående psykiskt och fysiskt, men många gånger sökte 

familjerna inte hjälp på grund av sin stolthet (18). 

 

Resultat sammanfattning 

Sammanfattningsvis så upplevde närstående till svårt sjuka personer att situationen kunde 

innebära påfrestningar av både fysik och psykisk karaktär, och hela familjen blev på grund av 

detta mer sårbar.  Närståendes upplevelser av palliativ vård visade sig vara både positiva och 

negativa. De positiva upplevelserna var att närstående kunde vårda den svårt sjuke i det egna 

hemmet, de dagliga rutinerna gav en känsla av trygghet. Att få avsluta sitt liv i hemmet med 

nära och kära innebar också en värdighet för bägge parter. Nackdelar med att ge vård i 

hemmet var att det kunde bli en börda, då praktiska göromål och för stort ansvar upplevdes 

betungande ( 12, 13, 18). 
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Information som närstående anser sig behöva  

 

I den andra frågeställningen berördes den information som närstående anser sig behöva inom 

palliativ vård. I de studier som har granskats påtalade närstående de brister som fanns 

angående information. De belyste betydelsen av att få tillräcklig, individuellt anpassad 

information. Informationen borde också vara både muntlig och skriftlig. 

 

Efterfrågan av information 

Närstående ansåg att information var betydelsefull, men hur de erhöll informationen kunde 

variera. Flertalet av närstående i studien ansåg att det var den ansvarige läkaren som hade 

huvudansvaret att informera dem om patientens hälsotillstånd, behandling och kommunens 

hjälpinsatser, t ex matutkörning, färdtjänst och hemtjänst. När informationen inte fungerade 

kände de sig hjälplösa och frustrerade. Utöver detta önskade närstående information av olika 

slag, så som broschyrer, böcker, internet och information av andra aktörer som apotekare och 

socialarbetare. Närstående efterlyste också information som var fullständig, innan patientens 

hälsotillstånd förändrades och inte då de var mitt i förändringen. En del saknade även 

information om vilka beslut som skulle göras när det gällde insatser för den döende. Besluten 

kunde handla om att närstående i samråd med den sjuke och vårdpersonal skulle ta ställning 

till fortsatt eller avslutande medicinska behandlingar eller om nutrition (19). 

 

Stöd i form av information var viktigt för närstående då de skulle göra val som handlade om 

behandling, och att veta vad som förväntades av dem som närstående (17, 19).  Närstående 

hade själva svårt att veta vilka frågor som de skulle ställa, och andra behövde mer tid och stöd 

för detta. Många närstående ville ha information om vart de kunde vända sig för att de skulle 

kunna förbereda sig inför att vårda sin sjuke i hemmet. De behövde även information om 

olika naturliga terapier, läkemedelsbiverkningar och rättigheter om kommunens hjälpinsatser. 

Även information om ekonomiska hjälpinsatser efterfrågades. Slutligen behövde närstående 

praktisk information om hur de skulle hantera den allra sista tiden. Informationens betydelse 

var nödvändig för att de skulle ha fortsatt kontroll och kunna bemästra situationen (19). 

  

Individuellt anpassad information 

I en studie ansåg närstående att informationen skulle ges utifrån olika individers önskan, en 

del behövde mer, och andra mindre (20). Närstående ansåg det också angeläget att 

informationen gavs på rätt nivå, utifrån närståendes förutsättningar. Detta kunde bero på att de 
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närstående som ingick i studien hade olika personligheter, människosyn, trosuppfattning och 

kunskaper om vad som hände med människor vid livets slutskede. 

 

När närstående fick besked om att deras anförvant låg inför döden, kunde det vara svårt för en 

del att acceptera detta. Det var svårt för närstående att förstå att slutet var nära, och särskilt 

om personen delade rum med någon annan person som fortfarande aktivt behandlades. 

Information kring detta gjorde att närstående kände sig mer delaktiga (21). 

 

I en studie från Canada ansåg flera att sjukvårdspersonal måste se och ta hänsyn till de 

psykologiska problem som närstående hade, och utifrån detta ge information (17). Närstående 

behövde information och stöd, men även uppmuntran om att fortfarande ha ett hopp och en 

positiv inställning, så att den sjuke kunde må bättre. Att vara osäker på sjukdomsförloppet hos 

den svårt sjuke, bidrog till en allmän osäkerhet. Om närstående visste vad som skulle hända 

kunde de lättare planera inför framtiden och bättre hantera sina förväntningar och känslor. 

Närstående ansåg sig själva ha fått för lite information när diagnosen ställdes, och de tyckte 

att de hade behövt mer information om vilken hjälp de kunde få och vilka de kunde vända sig 

till. 

 

Konklusion 

Sammanfattningsvis kan sägas att närstående upplevde att information var betydelsefull för att 

kunna känna sig trygga i den svåra situationen. En del närstående ansåg att de kände sig 

frustrerade och hjälplösa när informationen var bristande. Närstående behövde information 

och stöd för att kunna upprätthålla en positiv inställning och klara av den svåra uppgiften. 

Informationen bidrog till att närstående kände sig mer delaktiga i vården (19, 20, 21). 
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Närståendes upplevelser av behov av stöd  

 

Upplevelser om närståendes behov av stöd då någon anhörig eller vän var svårt sjuk togs upp 

i nio studier. Närståendes upplevelser av behov av stöd rörde ofta själva organisationen av 

stödjande resurser, samt kommunikationen - relationen till vårdpersonalen och inte minst 

behovet av emotionellt stöd (11, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24). 

 

Tillgänglighet 

I två studier framkom det att flertalet vårdgivare uttryckte att de hade svårigheter med att 

kommunicera med läkarna (14, 20). De kände att de inte fick tillräckligt med stöd och att de 

inte var delaktiga i planeringen av behandlingen av den döende.  

 

I en studie från Australien framkom tydligt organisationens betydelse (20). Tillgängligheten 

var en viktig aspekt, vilket både sjuksköterskor och närstående var överens om. Om personal 

fanns tillgänglig dygnet runt bidrog detta till att skapa trygghet för den sjuke och dennes 

närstående. I en annan studie framkom det att då organisationen utgjordes av palliativa team 

arbetade sjuksköterskorna dygnet runt, vilket ingav trygghet (19).  

 

Närstående upplevde att omtänksamhet och ”småfrågor” var viktiga för dem. De upplevde 

även också att sjukvårdspersonal använde för mycket tid till deras svårt sjuke och nästan 

ingen tid till dem. Fast närstående ansåg att de hade fått för lite stöd av sjukvårdspersonalen, 

så var det viktigt att deras svårt sjuke fick den bästa möjliga vården. De ansåg även att det var 

”jobbigt” när det var många personer som var inblandade i vården. Det blev förvirrande när 

de hade många telefonnummer till olika hjälpinstanser. Närstående kände att det hade varit 

bättre om de hade haft någon som var kontaktperson till dem, då det skulle bli lättare för dem 

att få kontakt (17). 

 

Stöd 

I en studie framkom fördelar med växelvård (11). Närstående som hade haft sina sjuka 

anförvanter inskriven på växelvård, upplevde att deras förväntningar blev uppfyllda. De 

tyckte att vården var bra utvecklad till skillnad mot andra vårdenheter. Det var viktigt för de 

närstående att ha växelvård, för att på sätt få bli avlastade i den dagliga omvårdnaden och att 

få en stund att vila ut och samla nya krafter.  
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I en studie framkom att det var en viktig uppgift för vårdpersonalen att stödja närstående i 

deras sorgearbete (22). Det innebar att ge information, ge dem tid att bearbeta sin sorg, samt 

att ge emotionellt stöd. 

 

Det framkom också att närstående borde sätta sina egna gränser om vad de vill göra och inte 

göra angående sitt eget engagemang i vården av den sjuke. Detta medförde att närstående 

kände en fortsatt egen kontroll, vilket minskade deras sårbarhet. De upplevde att deras arbete, 

aktiviteter eller hobbys var viktiga då de fick en kontinuitet i vardagen. Rädslan hos en del 

närstående minskade om de hade ett realistiskt hopp kvar, t ex hopp om att den sjuke skulle få 

leva lite längre eller få en smärtfri död. Hoppet bidrog även till att närstående kände att de 

kunde fortsätta leva ett meningsfullt liv, att kunna se framåt, ha förväntningar kvar och kunna 

känna en frihet från ”vårdbördan” efter den sjukes bortgång (12). Närstående som deltog i en 

annan studie hade dåligt självförtroende och såg inte sin egen vårdinsats som något positivt, 

de behövde då extra mycket stöd från sjukvårdspersonalen (23).  

 

I en del fall upplevde närstående som hade haft kontakt med sjukvården att de inte fick 

tillräckligt med stöd från personalen. Men de hade dock bra erfarenheter och uppskattade den 

hjälp som distriktsköterskan utförde i deras hem. Distriktsköterskan hade ansvaret för alla 

omvårdnadsuppgifter som berörde patienten. Besöket tillförde närstående positiva upplevelser 

och de fick bra relationer (24). 

 

Konklusion 

Sammanfattningsvis kan sägas att närståendes upplevelser av behov av stöd ofta rörde själva 

organisationen av stödjande resurser, samt kommunikationen - relationen till vårdpersonalen 

och inte minst behovet av emotionellt stöd. Det var viktigt för dem att känna att de hade 

kontroll över situationen för att själva kunna känna tillfredställelse. Detta minskade deras 

sårbarhet ( 14,19, 20, 22).  
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Sjuksköterskors uppfattning av närståendes behov av stöd och deras egna möjligheter 

att bistå dem 

 

Utbildning 

En central roll för sjuksköterskan i det palliativa teamet var att stödja och reducera 

närståendes ”börda”. Utbildning kunde stärka närståendes styrka, kunskaper och 

självförtroende. En sjuksköterska uppmärksammade att utbildning normaliserade närståendes 

situation, och det fick dem att inte känna sig så ensamma. Sjuksköterskorna 

uppmärksammade också brister i att förbereda närstående, deras uppfattning var att 

närstående var dåligt förberedda för den svåra rollen, de ansåg också att det var av stor vikt att 

sjuksköterskorna uppmuntrade närstående med positiv feedback. Det hjälpte dem att känna 

tillfredställelse och fick de närstående att växa som individer. Sjuksköterskorna ansåg också 

det fanns behov av att närstående fick utbildning i grundläggande kunskaper om symtom, men 

även kunskaper kring omvårdnad av den döende, samt deras rättigheter. Sjuksköterskor 

uppskattade vikten av att närstående var förberedda för att kunna ta hand om sig själva, för att 

de bättre skulle kunna stödja den sjuke. Det var viktigt att upprepa informationen om vad som 

skulle hända under döendets olika faser. Sjuksköterskorna var också fullkomligt eniga om 

betydelsen av att närstående skulle få insatser från några sjuksköterskor, istället från många. 

Enhetlig information ansågs viktigt. Det uppmärksammandes även att framförandet och 

anpassningen av information till närstående inte alltid var enkel, och det var viktigt att ta reda 

på hur närstående hade uppfattat informationen. Sjuksköterskor uttryckte även att de borde 

vara mer lyhörda för vad närstående hade att berätta (20). 

 

Sjuksköterskorna som ingick i en studie kunde hjälpa de närstående genom att förutse vilka 

behov de hade, och att diskutera hur planen skulle se ut för omvårdnaden (17). Detta kunde 

underlätta omvårdnaden i ett senare skede. 

 

Då det gällde palliativ vård inom sluten vård framkom det skillnader mellan olika 

avdelningar. Hur mycket stöd närstående kunde få och i ”vilken mån” sjuksköterskorna kunde 

förbereda sig på att ta hand dem skilde sig. Sjuksköterskorna kände att de ibland inte kunde ta 

hand om närståendes behov när det gällde praktisk information och emotionellt stöd. De 

ansåg sig behöva mer utbildning inom detta område. I studien diskuterades det också om det 

var passande eller inte att ge information till närstående om att döden var nära för deras sjuke, 

då detta kunde sätta igång sorgeprocessen tidigare. Hälften av sjuksköterskorna tyckte att det 
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var läkarens ansvar att meddela dåliga nyheter till närstående. Detta berodde på att dessa 

sjuksköterskor ansåg att det var läkaren som hade det övergripande ansvaret för patienterna. 

Den andra hälften av sjuksköterskorna ansåg att det var både läkarens och sjuksköterskans 

ansvar. Många av sjuksköterskorna tyckte att det gavs för lite tid till närstående att få 

diskutera med personalen. De flesta sjuksköterskorna hade ingen utbildning i att stödja 

närstående (25). 

 

Individuell omvårdnad 

Det var viktigt att ge information lugnt och försiktigt inom palliativ vård, detta värdesattes av 

närstående. Sjuksköterskor skulle vara flexibla, ha entusiasm, vara tillgängliga och att anpassa 

vården till de behov som den sjuke och närstående behövde. Det var även en ambition att 

vården i hemmet skulle bli formad med respekt för de behov som de närstående hade. Enighet 

fanns bland sjuksköterskorna att de närstående och den sjuke själv måste ha stort inflytande 

när det gällde utformningen av vården den sista tiden (13). 

 

Sjuksköterskor uppfattade också att närstående hade svårt att säga till när de behövde hjälp 

med den sjuke, och de frågade inte efter hjälp förrän det blev riktigt kritiskt. Tendensen ledde 

till att de kände sig isolerade. Närstående som fick stöd av sjuksköterskor under den svåra 

tiden var tacksamma för hjälpen (18). 

 

Palliativa sjuksköterskor och närstående som var med i en studie ansåg att distriktssköterskan 

hade en viktig roll i att stödja de närstående (18). Sjuksköterskorna menade att; för att kunna 

stödja familjer under den svåra tiden så var det viktigt att ha utbildning inom palliativ vård, då 

stärktes sjuksköterskans självförtroende. Ett stort bekymmer som framkom i samband med att 

kunna stödja närstående, var att kunna vara tillgänglig 24 timmar om dygnet.  Detta var svårt 

då närstående bodde på landsbygden, vilket medförde att de kände sig isolerade. Efter 

studiens slut startades en telefonrådgivning som närstående kunde ringa till för att få hjälp 

hela dygnet, eftersom det hade visat sig positivt i en annan studie då familjerna bodde på 

landsbygden (26).  

 

Inom den palliativa vården upplevde sjuksköterskorna att det var viktigt att uppfylla 

närståendes önskemål, men det kunde vara svårt på grund av den höga arbetsbelastningen. 

Sjuksköterskorna ansåg att vid dödsögonblicket var det särskilt angeläget att stödja den sjuke 
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och närstående. De fick även information om att de fick stanna hos den avlidne så länge de 

ville. Även olika religiösa ceremonier välkomnades (21). 

 

 

I en studie ansåg sjuksköterskor att yngre närstående ofta hade större krav på vården än vad 

de äldre hade (27). De yngre närstående sökte ofta egen information om olika 

sjukdomstillstånd, behandling och rättigheter, via böcker eller internet och på så vis fick de 

ofta mer kunskaper än vad de äldre hade. Dessa kunskaper bidrog till att de yngre ofta ställde 

mer krav på omvårdnaden, än vad de äldre gjorde. 

 

Faktorer som var viktiga för närståendes behov av stöd 

Av tio sjuksköterskor som deltog i en studie hade hälften av sjuksköterskorna erfarenhet från 

sjukhus, sex utav dessa sjuksköterskor hade specialistutbildning inom palliativ vård (19). 

Samtliga sjuksköterskor hade arbetat minst heltid i ett år inom palliativ vård. Dessa 

sjuksköterskor tyckte att närstående behövde emotionellt stöd och att information var av stor 

betydelse. De ansåg även att faktakunskaper var en del utav det stöd som närstående behövde 

för att lättare hantera de föreställningar om vad som skulle hända. En annan studie styrkte 

också vikten av att sjuksköterskorna ansåg det angeläget att närstående fick utbildning i vad 

de skulle förvänta sig när deras närstående låg inför döden (28).  

 

I en annan studie skickades frågeformulär ut till 327 sjuksköterskor i 32 kommuner. 

Frågeformuläret bestod av öppna och slutna frågor som handlade om emotionellt stöd för 

döende patienter och deras anhöriga utifrån sjuksköterskornas perspektiv. Resultatet visade att 

92% av sjuksköterskorna ansåg det viktigt att ge emotionellt stöd till patienter och närstående,  

8% av sjuksköterskorna ansåg att det var mindre viktigt. Emotionellt stöd involverade 

lyssnande, beröring, visa empati, lyssna till närståendes och patientens önskningar, ge 

uppmuntran och vara psykiskt och fysiskt närvarande. Det visade sig också att diskussioner 

om döden med patienten och närstående var den minst vanliga formen av emotionellt stöd. 

Sjuksköterskorna upplevde att tiden skulle omprioriteras så att de kunde tillbringa mer tid 

med den döende och dennes närstående. De ansåg också att familjen till den döende var den 

viktigaste källan till emotionell ”stöttning”. För att sjuksköterskorna skulle kunna stärka sin 

egen skicklighet och kompetens i emotionell ”stöttning”, så visade studien att 

sjuksköterskorna tyckte sig behöva mer utbildning i ämnet (29). 
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Konklusion 

Sammanfattningsvis uppmärksammade sjuksköterskorna att närstående hade stora behov av 

att få utbildning inom palliativ vård, när de vårdade en sjuk person vid livets slut. De ansåg 

även att deras egna kunskaper var bristande när det gällde att informera och att kunna ge 

emotionellt stöd till närstående. Det ansåg också att det var av stor vikt att sjuksköterskorna 

uppmuntrade närstående med positiv feedback, för att de skulle kunna känna tillfredställelse 

och växa som individer (20, 25, 26, 29).   

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av resultat 
 
Syftet med denna litteratur studie var att beskriva närståendes upplevelser av palliativ vård, 

samt deras behov av information och stöd. Syftet var även att belysa sjuksköterskors 

uppfattning om behovet av stöd till närstående, samt deras möjlighet att hjälpa dem. 

Närstående upplevde att relationen till svårt sjuka personer kunde innebära påfrestningar av 

både fysik och psykisk karaktär, och hela familjen blev på grund av detta mer sårbar. 

Närståendes upplevelser av palliativ vård visade sig vara både positiva och negativa. De 

positiva upplevelserna var att närstående kunde vårda den svårt sjuke i det egna hemmet, de 

dagliga rutinerna gav en känsla av trygghet. Att få avsluta sitt liv i hemmet med nära och kära 

innebar en värdighet för alla. Nackdelar med att ge vård i hemmet var att det kunde bli en 

”börda”, då praktiska göromål och för stort ansvar upplevdes betungande (13). Närstående 

tyckte att information var betydelsefull för att kunna känna sig trygga i den svåra situationen. 

En del närstående ansåg att de kände sig frustrerade och hjälplösa när informationen var 

bristande. Närstående behövde information och stöd för att kunna upprätthålla en positiv 

inställning och för att klara av den svåra uppgiften. Närståendes upplevelser av behov av stöd 

rörde ofta själva organisationen av stödjande resurser, samt kommunikationen - relationen till 

vårdpersonalen och inte minst behovet av emotionellt stöd (19). Det var viktigt för närstående 

att känna kontroll över situationen för att de själva skulle kunna känna tillfredställelse, och 

känna sig positiva till den vård som de utförde. Detta minskade deras sårbarhet (17).  

 

Sjuksköterskorna uppmärksammade att närstående hade stora behov av att få utbildning inom 

palliativ vård, då de vårdade en sjuk person vid livets slut. De ansåg även att deras egna 

kunskaper var bristande när det gällde att informera och att kunna ge emotionellt stöd till 

närstående. Det var också av stor vikt att sjuksköterskorna uppmuntrade närstående med 
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positiv feedback. På så sätt kunde närstående känna sig tillfredställda och växa som individer 

(20, 25, 26, 29).  

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet visade att närstående ständigt balanserade mellan de ökade krav som situationen 

innebar och de resurser de själva hade (12, 13). Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskor 

bör uppmärksamma närståendes höga arbetsbelastning och erbjuda dem avlastning. Av de 

vetenskapliga artiklarna som har studerats så styrks resultatet av flera studier som visar att 

närstående känner sig utmattade psykiskt och fysiskt då de vårdar sina sjuka i hemmet. 

Närstående bör få vara med i planeringen av omvårdnaden och fatta beslut som berör sina 

närstående, för att minska deras känsla av ensamhet och sårbarhet. 

 

Resultatet visade även att rädsla var vanligt förekommande hos närstående. Då de upplevde 

att det var svårt att se deras sjukes kroppsliga och psykiska funktioner förändrades. Vilket 

medförde att närstående fick en inre rädsla för döden skulle inträffa, i vilken form, om den 

skulle bli smärtsam och svår för den döende (12). Uppsatsförfattarna förstår att närstående 

kan känna en rädsla för döden då de kanske aldrig har haft kontakt med någon person som 

varit döende tidigare. Därför måste det anses vara viktigt att som sjuksköterska kunna förklara 

döendets faser för de närstående. Det är viktigt att se till hela familjen så att de känner sig 

trygga i den svåra och utsatta situationen.  

 

Av resultatet framkom det att det att den centrala rollen för palliativa vården var att stödja, 

lindra lidande och reducera närståendes arbetsbörda. Sjuksköterskorna uppmärksammade 

även vikten av att information skulle finnas tillgängligt dygnet runt och att närstående hade 

stora behov av utbildning i grundläggande kunskaper om symtom och om döendets faser (12). 

Grundstenarna i palliativ vård är att ge högsta möjliga livskvalitet för både den sjuke och 

dennes närstående (6). Därför är det viktigt att se till den sjukes hela livssituation, för att på så 

sätt kunna ge en god helhetsvård. Det borde också anses vara av största vikt att närstående ges 

möjlighet till den utbildning de anser sig behöva. Vården kan även bli bättre om personalen 

utbildas och blir mer medveten om intentionerna i palliativ vård och sitt eget förhållningssätt 

till närstående. 
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Fler studier visar att sjuksköterskor anser sig behöva mer utbildning inom den palliativa 

vården för att kunna stärka deras egen yrkeskompetens ( 18, 20, 26, 29). 

Sjuksköterskeutbildningen bör därför utöka den palliativa delen, så att sjuksköterskor får mer 

grundläggande kunskaper i att bemöta människor i sorg. Resultatet från de kvalitativa och 

kvantitativa artiklarna lyfter fram sjuksköterskornas efterfrågan av mer utbildning inom ämnet 

palliativ vård.  

 

Deltagarna i en studie uppgav att varje individ borde ha rätt att själv få bestämma om dem 

ville vårdas i hemmet. Det fanns även stöd för detta resonemang inom kommunen (13). Vård 

som bedrevs i hemmet innebar för den sjuke och dennes närstående att det var bekant och 

igenkännande, detta medförde en känsla av trygghet. Då kunde även deras sociala relationer 

och aktiviteter ha en chans att fortgå och de kunde eftersträva att leva ett normalt liv som 

möjligt. Att få avsluta sitt liv i hemmet innebar en värdighet för bägge parter. Det fanns även 

nackdelar med att få vård i hemmet, det kunde bli en börda för alla inblandade parter. Då 

praktiska göromål och för stort ansvar upplevdes betungande. Det borde vara en rättighet att 

få avsluta sitt liv i hemmet, men även en skyldighet från kommunernas sida att erbjuda 

palliativ vård i hemmet om personerna så önskar, anser uppsatsförfattarna. Resultatet visade 

även att det fanns två synvinklar inom palliativ vård som bedrevs i hemmet, en positiv och en 

negativ bild. Närstående upplevde det ”jobbigt” med att olika människor kom på besök 

dagligen, deras liv blev förändrat och deras hem måste anpassas efter denna situation. 

Sjuksköterskor bör därför tänka på att behandla närstående och den sjukes hem med respekt 

och värdighet, då de är gäst i deras hem. 

 

Av resultatet framkom det att närstående hade en konstant känsla av frustration och den 

skapade problem i relationen mellan närstående och den sjuke. Bägge parter kämpade med 

känslor så som aggression, irritation, ängslan och av fångenskap. Det kunde vara väldigt 

frustrerande att alltid vara förstående till varandra. Frustrationen kunde också bero på att de 

fått för lite information (13). Den frustration som uppkommer mellan närstående och en svårt 

sjuk person är förståeligt. Ingen av parterna vill såra varandra, och det kan medföra att de 

håller tillbaka sina känslor och funderingar, och det kan göra att deras relation blir försämrad. 

Att som sjuksköterska kunna ”finnas till hands” att låta dem få uttrycka sina känslor och 

tankar måste anses vara mycket angeläget. 
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Sjuksköterskor i en studie uppmärksammade att närstående hade svårt att be om hjälp med 

den sjuke (18). Dessa tendenser ledde till att familjerna tillslut kände sig isolerade. 

Det är bra att det framkommit i studien att närstående har svårt att be om hjälp, med tanke på 

att vi som blivande sjuksköterskor inte bör ta för givet att alla människor ber verbalt om hjälp. 

Att känna in andra människors behov kan vara svårt, men det är en viktig del i 

sjuksköterskans profession. Sjuksköterskan bör se till hela människans livssituation, 

värderingar, religionsuppfattning och kulturella yttringar, anser uppsatsförfattarna.  

 

Metoddiskussion 

Den systematiska sökningen i databaserna försvårades då uppsatsförfattarna fick ändra 

ändelser på sökord för att få fram relevanta artiklar till den tilltänkta studien. Därför blev 

antalet sökord många, detta kan ha försvårat avgränsandet av sökord till litteraturstudien, som 

skulle hålla sig inom ramarna för en C-uppsats. De problem som uppstod var att 

frågeställningarnas resultat går ”hand i hand” och det fanns inga klara gränser i de fyra 

frågeställningarna. Till introduktionen inkluderades fyra böcker och fem vetenskapliga 

artiklar. Böckerna inkluderades i introduktionen för att få en bredare kunskap om palliativ 

vård, men även för att belysa sjuksköterskans centrala roll i omvårdnaden av den döende 

patienten, då uppsatsförfattarna ansåg att informationen inte var tillräckligt i de vetenskapliga 

artiklarna. Artiklarna innefattar studier från olika länder vilket bör uppmärksammas, då den 

palliativa vården är olika utvecklad i olika länder. Att både kvalitativa och kvantitativa studier 

inkluderats borde ses som en styrka, då en del av artiklar kom fram till samma resultat. Tre 

artiklar var från åren 1996-1999, men togs med då de tillförde viktigt material till resultatet. 

Uppsatsförfattarna anser dock att upplevelser inom palliativ vård inte har förändrads nämnvärt 

mycket under de senaste tio åren, därför ansågs de relevanta att ha med. 

 

Etiska aspekter 

I denna systematiska litteraturstudie har uppsatsförfattarna eftersträvat att återspegla de 

vetenskapliga studierna samt övrig litteratur så sanningsenligt som möjligt. 

 

Förslag till framtida forskning 

Fortsatt forskning bör bedrivas för att kunna jämföra närståendes upplevelser och stöd från 

palliativa vårdinsatser, utifrån om närstående bor på landsbygden eller i tätort. Detta för att se 

om det finns eventuella skillnader. Ett annat förslag är att en studie görs om hur utbildningen 
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kan förbättras för att sjuksköterskor på bästa sätt ska kunna möta och tillgodose den enskilde 

individens och närståendes behov i palliativ vård. 
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