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Sammanfattning: När döden lurar runt hörnet ställs det särskilt stora krav på 
närstående och omvårdnadspersonal. Omvårdnadspersonal ska 
arbeta i team för att bedöma närståendes behov som inkluderar 
stöd i deras sorgearbete. Närstående strävar efter att hantera, 
begripa och kunna se en mening i den palliativa vården. De har ett 
behov av att känna delaktighet och få en känsla av sammanhang. 
Syftet med studien är att belysa närståendes upplevelser i palliativ 
vård. Med hjälp av vetenskapliga artiklar gjordes en 
litteraturöversikt. Utifrån resultatet har följande teman fram-

                                           kommit: delaktighet, stöd, närståendes upplevelser av känslor och 
kulturella skillnader. När omvårdnadspersonalen inte hade tid 
kunde de närstående uppleva att de inte fick den information som 
de var i behov av, vilket kunde leda till missnöje hos de 
närstående. Individuellt stöd bör ges till närstående eftersom deras 
behov skiljer sig från de döendes. Genom utbildning ska 
omvårdnadspersonalen bättre informera om närståendes behov och 
på så sätt tillgodose närståendes önskan. 
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Abstract: When death is near, the demand is high on the next of kin’s and 
the nursingstaff. The nursingstaffs need to work in team in order to 
judge the needs of the next of kin’s and support them in their grief. 
The next of kin’s strive to handle, understand and to find a 
meaning in the palliative care. They need to get involved and to 
get a sense of constancy. The aim of this study is to illustrate the 
experience that the next of kin’s have towards patients in the 
palliative care. With scientific studies we made a literature
summary, to get insight in next of kin’s experience. From the 
results the following teams concluded: involvement, support, 
information, next of kin’s experience of feelings, differences of 
cultures. The result also shows when nursingstaff were busy and 
didn’t have time; next of kin’s often experienced that they didn’t 
get the information they needed. The lack of information can lead 
to dissatisfaction. When the next of kin’s get the support they need 
from the nursingstaff they can be more supportive to their dying 
loved ones. More effort should be put on educating the 
nursingstaff in the needs of the next of kin’s, to meet their 
demands on the palliative care. 
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INLEDNING

I samband med den palliativa vården ställs omvårdnadspersonalen ständigt inför nya 
utmaningar. Vid vård av patienter i livets slutskede spelar närstående en viktig roll.
Kontakten med närstående har väckt författarnas intresse att genomföra denna studie. 
Omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter är att kunna vårda den döende men också att
samarbeta och vägleda dess närstående i den palliativa vården. Enligt Socialstyrelsen 
(2004) har närstående egna behov som kan vara skilda från den ”sjukes”. Därför behöver
närstående ett individuellt stöd. Delaktighet kräver att både den döende och de närstående 
får en sannfärdig information vilket betraktas som en tillgång i vården och omsorgen.
Mötet med närstående är betydelsefullt och kännetecknas av ömsesidighet och respekt. 
Närstående har ett behov av att bli sedda, hörda och bekräftade. Förmågan att bemästra 
situationen är betydelsefullt för både den döende och dess närstående, (Socialstyrelsen, 
2005).

BAKGRUND

Under den senaste tiden har det hänt betydliga förändringar i omvårdnaden av döende och 
svårt sjuka. På grund detta har även närståendes situation förändrats. Det är inte bara 
situationen som har förändrats utan även människors syn på liv och död. Synsättet som 
samhället har på döden påverkar utbudet av olika sätt att vårda palliativt, vilket även kan 
påverka närståendes delaktighet i den palliativa vården (Andershed, 1998). Statens 
offentliga utredningar (SOU) (2008) menar att information och delaktighet är av stor vikt 
för närståendes situation med tanke på deras sorgarbete och fortsatta hälsa. Döende och 
deras närstående som vårdas bör ses som en helhet i den palliativa vården. När det ges ett 
gott stöd till de närstående kan det också bli det bästa stödet till den döende. 
Socialstyrelsen (2005) åsyftar att sjuksköterskan ska ha förmåga att kommunicera med 
närstående på ett respektfullt, empatiskt och lyhört sätt och att de tillsammans med 
närstående ska ge stöd, information, och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet 
i vård och behandling. 

Palliativ vård

Begreppet ”palliativ” kommer från det latinska begreppet ”pallium” som betyder mantel
och innebär lindrande vård, istället för kurativ eller botande. En mantel skyddar för att 
hålla sig från kylan, men tar därmed inte bort kylan (Sandman & Woods, 2003).
Världshälsoorganisationens (WHO) definition av palliativ vård är när patienten inte längre 
svarar på botande behandling. Då behövs det ett reflekterande och klart förhållningssätt i 
omvårdnaden för att kunna stödja både närstående och den döende. Palliativ vård omfattar 
en livssyn som betraktar döden som ett normalt förlopp och bekräftar livet. Den palliativa 
vården bör inte bara lindra den fysiska smärtan utan också erbjuda socialt, psykologiskt 
och existentiellt/andligt stöd för både närstående och den döende. Palliativ vård är ett 
förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvalitet för den döende och deras närstående 
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som drabbas av svårigheter. Det kan göras genom att tidig identifiera behov och 
behandling av smärta och andra problem, som fysiska, psykiska och själsliga. Palliativ 
vård ska se döden som en del av livet, det vill säga att inte påskynda eller fördröja den.
Omvårdnadspersonalen bör arbeta i team för att bedöma närståendes behov som inbegriper 
stöd i sorgarbetet, (WHO, 2007).

När döden lurar runt hörnet ställs stora krav på patient, familj, vänner och omvårdnads-
personal. Många av de som är döende vet vad som väntar dem, men de kan inte fundera på 
det döden konstant. Det kan finnas stora individuella variationer i hur man vill ha det under 
sin sista tid i livet. Vissa vill leva livet ända in i det sista och vara aktiva, resa och arbeta.
Andra har försonat sig med situationen på ett annat sätt och väljer andra sätt att leva sitt liv 
på. En annan reaktion som kan mötas är att patienten i det närmaste lägger sig ner för att 
dö och ger upp helt och hållet. Hur den döende hanterar detta skede i livet beror på 
personlighet och tidigare erfarenheter (Kaasa, 2001). 

Närstående

Enligt Sand (2002) avgränsas närstående som den person vilken den döende räknar som 
sina närmaste. Sjukdom drabbar inte bara den döende utan hela familjen. De närstående 
utgörs vanligen av de närmaste i familjen, exempelvis hustru, man, barn eller syskon, men 
det kan även vara vänner. Författaren menar vidare att då närstående får hjälp och stöd 
gynnar det den närstående, den döende och omvårdnadspersonalen. Närstående lever nära 
en annan människas lidande och är därför både åskådare och deltagare. Detta kan leda till 
känslomässiga påfrestningar. Det är viktigt att omvårdnadspersonal visar de närstående 
omtanke och likaså hur mycket de närståendes stöd betyder för den döende. God vård 
kring den döende skapar en känsla av trygghet och förtroende hos de närstående. 
Omvårdnadspersonalen kan bistå de närstående genom att visa yrkesmässig kunskap, tolka 
symtom och lindra den döendes sjukdom. 

Närståendes roll i vården och omsorgen av en sjuk familjemedlem brukar beskrivas som 
dubbel. De vårdar sina närstående samtidigt som de själva är i behov av stöd. När det gäller 
vården i livets slut är det viktigt att beakta att en familjemedlems svåra sjukdom kan vara 
en närståendes första konkreta möte med döende och död. Det innebär att de närstående 
ställs inför en rad nya frågor, såväl praktiska som emotionella och existentiella 
(Socialstyrelsen, 2004). När en döende är svårt sjuk innebär det en omställning, inte bara 
för den döende utan också för de närstående (Socialstyrelsen, 2007).

Omvårdnadspersonal kan se de närstående som en viktig informationskälla, när det gäller 
de döendes symtom och besvär, framförallt när den döende inte kan ge uttryck för det 
själv. Bland vänner och övrigt familj blir det ofta den som är sjuk som får all 
uppmärksamhet. De närståendes behov av att bearbeta sin sorg glöms bort (Kaasa, 2001) .

Socialstyrelsen (2004) menar att delaktighet kräver att både den döende och deras 
närstående får en öppen information och att de närstående ses som en tillgång i vården. De 
närstående har egna behov som är skilda från de döende därför finns det ett behov av 
individuellt stöd. Socialstyrelsen menar vidare att trots att närstående har viljan att ta 
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ansvar för sin döende kan ändå den uppgiften bli för tung. Både den närståendes och den 
döendes situation kan se varierande ut. Det har visat sig att de flesta närstående vill vara 
nära sin döende den sista tiden. Närstående till döende har olika behov. De behöver stöd 
för att kunna ta hand om sina döende så att de döende kan leva som de brukar göra på sitt 
eget sätt den sista tiden av sitt liv. Men de har också ett behov av stöd för sin egen skull. 
Stöd ska vara till hjälp för de närstående så att de i sin tur har kraften att vårda sina döende. 
På så sätt ger det större möjligheter för den döende att leva den sista tiden som de önskar.

Närståendes upplevelser

Andershed (1998) menar att livssituationen för de närstående kan se ut på olika sätt. Det 
finns människor i dagens samhälle som inte haft någon tidigare kontakt med en döende 
människa, trots att de har levt ett helt liv. Det kan innebära att närstående till en döende 
människa ställs inför såväl praktiska som känslomässiga utmaningar. Omvårdnads-
personalens förhållningssätt är speciellt viktigt för de närstående som har svårt att känna 
sammanhang och de närstående som upplever att deras döende har ett snabbt 
sjukdomsförlopp. Det finns också närstående som inte har någon annan resurs tillgänglig 
än omvårdnadspersonalen. När omvårdnadspersonalen stöttar de närstående kan de 
närstående få kunskap och förståelse så att situationen kan bli lättare att hantera och 
begripa. Även om det finns en vilja hos de närstående att ge omsorg, så räcker den inte 
alltid till för att kunna ge den vård och omsorg den döende behöver. Närstående upplever 
att det är svårt att stå bredvid och inte kunna göra något.

Socialstyrelsen (2007) refererar till flera studier att närstående har en känsla av maktlöshet, 
hjälplöshet och otillräcklighet i samband med en döendes svåra sjukdom.  Närstående kan 
uppleva en svår tid, när en person som de står nära blir allvarlig sjuk. Kaasa (2001) menar 
att sorgprocessen och sorgarbetet börjar ofta när familjen inser att döden är oundviklig och 
att de hotas av en stor förlust. Vissa kan uppleva en känsla av hjälplöshet som står utanför 
deras kontroll. Förutom själva sjukdomsförloppet pågår det ofta en gradvis 
frigörelseprocess mellan den döende och närstående, samtidigt som de knyts närmare 
varandra. De närstående känner förväntningar på att de ska vara starka, utföra praktiska 
uppgifter, stödja och trösta, samtidigt som de arbetar med att hantera sin egen rädsla. 
Författaren menar vidare att närstående kan se nya värden i relationen till den sjuke. De 
sätter sig över bagateller, försöker göra trevliga saker ihop och uppfylls av det som är 
värdefullt i livet. Grundläggande för omvårdnadspersonalen är att kunna hjälpa familjen 
med hanteringen under den svåra sjukdomen och att ha förmåga att vara empatisk utan att 
vara fördömande. Empati och projektion kan förväxlas med varandra. 
Omvårdnadspersonalen får inte överta de närståendes roll. Det är lätt att överföra sina egna 
känslor i stället för att försöka förstå den döendes familj. Det är betydelsefullt att familjen 
får vara den döende närmast under den sista tiden.

International Council of Nurses (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor) (2002) anser att 
grundläggande krav för en profession som sjuksköterska är att minska lidande och att 
verka för en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, trosuppfattning hos individ, 
samhälle och familj respekteras.
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Hälsa och känsla av sammanhang

Antonovsky (2005) utgår ifrån ett hälsoperspektiv som menar att sjukdom/hälsa är en 
mångdimensionell händelse och att sjukdom/hälsa inte är ett antingen eller tillstånd. Som 
omvårdnadspersonal gäller det att se olika situationer ur ett helhetsperspektiv, vilket enligt 
författaren innebär att alla faktorer som kan bidra till att skapa ett välmående vävs in. En 
människa kan alltså vara mer eller mindre sjuk och tillståndet påverkas av många olika 
faktorer på olika nivåer. Närstående utsätts för stressfaktorer som är av olika slag. Det kan 
vara viktiga livshändelser, permanenta stressfaktorer och dagliga bekymmer. Hur bra en 
närstående lyckas att undvika ohälsa kan bero på hur han/hon hanterar oro som orsakas av
stressfaktorer. Antonovsky har utvecklat en modell, KASAM (känsla av sammanhang), 
som betyder en känsla av sammanhang. KASAM kan vara en ledstjärna för 
omvårdnadspersonalen i arbetet med närstående och består av tre delar: begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Genom att närstående får ett begrepp om situationen kan 
det underlätta hanterbarheten och på så sätt kan de närstående se en mening med det som 
sker. Författaren anser vidare att den mänskliga tillvaron är full av påfrestningar, som krav 
och motgångar av olika slags problem som måste lösas. Antonovsky undrar: ”Vad är det 
som gör att en del av oss klarar av svåra påfrestningar med hälsan i behåll och till och med 
kanske växer och vidareutvecklas av det?” Motståndskraften hos människan beror på en 
känsla av sammanhang, det vill säga i vilken utsträckning människan upplever tillvaron 
som meningsfull, begriplig och hanterbar. Han resonerar hur denna känsla byggs upp och 
på vilket sätt den har inflytande på människans hälsa. 

Begriplighet

Begriplighet handlar om i vilken utsträckning inre och yttre stimuli är förståelig och 
upplevs som strukturerad och ordnad. Även om stimuli kan vara negativa som till exempel 
död eller motgång, kan närstående klara av att göra dem begripliga. 

Hanterbarhet

Hanterbarhet handlar om i vilken grad de uppfattas att det finns resurser till förfogande och 
med vilkas hjälp kraven bemöts som ställs av de ”stimuli” som de blir överhopat av. En 
stark känsla av hanterbarhet leder till att den närstående inte uppfattar sig själv som ett 
offer.

Meningsfullhet

Meningsfullhet är en motivationskomponent som handlar om att vara delaktig som 
medverkande i de skeenden som skapar både ens öde och ens dagliga erfarenheter. Alltså 
upplevelse och delaktighet i det som sker.
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Tidigare forskning

Närståendes upplevelser och behov av stöd

Tidigare forskning visar att hela familjen berörs när en närstående är döende. Det som är 
en självklarhet för omvårdnadspersonalen kan kännas främmande för de närstående. De 
flesta närstående upplever ett stöd från personalen. Information om den döendes sjukdom 
och prognos är mycket efterfrågat av närstående. Många närstående har inte förväntat sig 
ett snabbt sjukdomsförlopp och känner sig därför oförberedda. Genom att omvårdnads-
personalen får ta del av närståendes erfarenheter i omvårdnaden kan kunskapen om 
närståendes upplevelser och bemötande förbättras. Om närstående känner sig trygga och 
välinformerade kan de delta i vården som en viktig resurs för döende, (Ekeström & 
Schubert, 1997).

PROBLEMFORMULERING

Omvårdnad av patienter som är döende kan vara psykiskt påfrestande och kan påverka 
såväl omvårdnadspersonalen som närstående. Omvårdnadspersonalens omsorg kring den 
döende och dess närstående är en viktig del. Mer forskning kan leda till att upplevelser av 
närstående i palliativ vård belyses. Palliativ vård drabbar inte bara kroppen, utan också 
människans relationer. Målsättningen med studien är att belysa hur närstående upplever 
mötet i den palliativa vården. Enligt socialstyrelsen (2004) beskrivs det att närståendes 
uppgift i vården och omsorgen av en döende brukar vara dubbel: å ena sidan är de vårdare, 
å andra sidan är de själva beroende av stöd och omsorg. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med studien är att belysa närståendes upplevelser av omvårdnaden i den palliativa 
vården.
Hur upplever de närstående den palliativa vården?

METOD

Val av metod

Studien som genomförts är en litteraturöversik. med en kvalitativ ansats vilket innebär att 
sökningarna började brett och smalnades ner. Olsson och Sörensen (2001) menar att i den 
kvalitativa forskningen är förhållningssättet förutsättningslös och forskaren försöker möta 
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situationen som om den alltid vore ny och sträva efter en helhetsförståelse av speciella 
förhållanden. Författarna menar vidare att huvudsyftet med datainsamlingen är att 
upptäcka eller uppdaga olika mönster (a.a.). Studien baserar på kvalitativa litteraturstudier 
som ligger till grund för att undersöka och beskriva närståendes upplevelser i den palliativa 
vården. 

Datainsamling

Datainsamlingen gjordes utifrån sökningar i databaser efter vetenskapliga artiklar. Genom 
att söka i vetenskapliga artiklar gjordes en litteraturgranskning (Tabell 1) för att få en 
inblick i närståendes upplevelser och interaktionen i mötet med den palliativa vården. 
Artikelsökningar har genomförts i databaserna PubMed och Cinahl. Sökningarna 
genomfördes med användandet av sökorden palliative care, family, encounter, meet för att 
få det att stämma mot syftet. Sökorden relatives, encount, meet trunkerades för att söka 
upp olika böjningsformer på dessa ord. För att få den ytterligare att stämma mot syfte 
användes AND/OR mellan sökorden. I första steget genomfördes en artikelsökning. 
Sökningarna begränsades utifrån följande: 

Inklusionskriterier

 Begränsade publikationsår gjordes manuellt år 2000 -2008
 Innehållet skulle belysa närståendes upplevelser i palliativ vård till vuxna
 Vetenskapligt granskade artiklar

Exklutionskriterier

 Artiklar som handlade om närstående till barn
 Artiklar om särskilda sjukdomar

Artikelurvalet genomfördes av en titelöversikt. Därefter lästes 175 abstract som utifrån titel 
kunde vara relevanta för denna studie. Genomläsningen av abstracten resulterade i att 51 
artiklar skrevs ut i fulltext och en beställdes via högskolebiblioteket. Artiklarna som 
förkastades var inte relevanta för syftet. Utifrån referenslistor har manuell sökning 
genomförts med hjälp av bibliotekarie på efternamnet Andershed. Utifrån de 51 artiklar 
som valts ut har det framkommit att Andershed är en framstående referens inom palliativ 
vård och de närståendes roll, vilket bidrog till att göra en manuell sökning på Andershed. 
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Tabell 1

Databas Datum Sökord Antal 
träffar

Genomlästa   
abstrakt

Urval 
   1

Urval 
    2

Valda 
artiklar

Cinahl   2008-09-
03

Palliativ AND 
encounter

45 22 8 2 1

PubMed 2008-09-
03

Palliative 
AND 
encounter

995 41 16 3 0

Cinahl 2008-11-
03

(MH”Family”
and(PTresearc
h of PT 
review)

275 44 12 5 6

PubMed 2008-11-
03

”Palliative 
Care”(Mesh)
AND”Family
”(Mesh)AND
(encount*OR 
relatives*OR 
meet*)

205 64 14 5 1

Manuell 
sökning

2008-11-
01

Andershed 3 3 1 1 1

Summa 1523 174 51 16 9

Databearbetning

De 51 artiklarna granskades kvalitetsmässig enligt Forsberg och Wengströms (2003)
checklista för kvalitativa artiklar. Artiklarna granskades efter syfte, metod, urval, resultat 
och med hänsyn till detta valdes 16 artiklar ut. Dessa 16 artiklar lästes enskilt av båda 
författarna och diskuterades sedan genomgående tillsammans. Efter ytterligare mer 
noggrann läsning exkluderades sju artiklar då det inte motsvarade syftet och därmed inte 
var relevanta för studien. De kvarvarande 9 artiklarna lästes enskilt av författarna och 
lästes därefter gemensamt för att sedan diskutera artiklarna. 

Dataanalys

Analysen gjordes utifrån Friberg (2006) som ger förslag till struktur vid granskning i 
jämförelse mellan flera studier som behandlar samma område. Författarna har valt att 
belysa likheter i resultatinnehåll ur artiklarna. Friberg anser att det ger en grundlig analys 
med färre aspekter, eftersom det är svårt att omfatta alltför mycket. Friberg ger förslag på 
olika infallsvinklar som kan vara till hjälp för att analysera texten. Författarna har valt en 
infallsvinkel: ”att jämföra likheter i resultatinnehåll”. Friberg (2006) beskriver vidare att 
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analysarbetet är som en förflyttning från en helhet till delar där en ny helhet skapas. 
Artiklarna ska delas sönder för att beskriva aspekter i relation till den kommande studiens 
syfte.

Etiska övervägande

Enligt Medicinska Forskningsrådet (2003) är det av största vikt att inte fabricera, plagiera 
eller förvränga data i forskning. Studien är en litteraturstudie där författarna har strävat 
efter korrekt referenshantering och inte falsifiera innehållet, det vill säga att innehållet 
refereras på ett ärligt sätt. SOU (2001) skriver att ”etiska principer är riktmärken för 
människans handlande. De är oftast inte specifika och tydliga handlingsregler utan anger 
mer generellt färdriktningen för människans val av handling. De mest kända och allmänt 
vedertagna principerna är 

 Göra gott- godhetsprinciper
 Inte skada -icke skada principen
 Vara rättvis- rättviseprincipen
 Respektera självbestämmande- autonomiprincipen

Förutom riktlinjerna skall även den enskilda personens allmänt erkända rättigheter och 
skyldigheter visar vägen för det rätta handlandet”(a.a.s.48).
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RESULTAT

Utifrån analys har följande teman kommit fram:

Delaktighet
Stöd
Information
Kulturella skillnader
Närståendes känslor

Delaktighet

Artiklarna påvisar att det är viktigt att tänka på att varje familj är unik och vill vara 
delaktig på sitt eget sätt. Genom att involvera närstående är det angeläget att omvårdnads-
personal kan se vad de närstående är i behov av. Genom att få delta i de döendes vård kan 
känslan av meningsfullhet för närstående öka. Många av de närstående känner att det är en 
självklarhet att få vara nära sin döende och ta ansvar för att den döende har det så bra som 
möjligt. För många närstående känns det naturligt och meningsfullt att vara tillsammans
med sin döende under den sista tiden i livet, men menar också att den tiden kan bli 
turbulent. Uppmuntran till närstående som vårdar sina döende är betydande för att de ska 
bli involverade i vården. Det finns närstående som är ivriga att lära sig mer om 
omvårdnaden kring den döende. Genom att vara en del av omvårdnadsteamet får de 
närstående en känsla av delaktighet, vilket visar sig vara en positiv erfarenhet. Närstående 
har också ett flertal behov, inkluderad ökad kunskap och förståelse kring den döendes 
tillstånd. De vill veta hur de ska vårda den döende och har även behov av psykologiskt 
stöd. Många närstående försöker även vara närvarande och lyhörda för ny information. 
Detta kan ge närstående kunskap och skapa en förståelse för situationen. Genom kunskap 
inom palliativ vård kan närstående få en meningsfull relation och på så sätt få möjlighet att 
välja hur och vad de vill göra i omvårdnaden av den döende. När de närstående vet att 
deras anhöriga ska dö uppskattar de tiden de får tillbringa med sina döende kära i livets
slutskede. Närstående har under omvårdnadsperioden två roller, dels som vårdare och dels 
om närstående. Närstående känner ett behov av att få tid till att förbereda sig och även 
acceptera den nya situationen. De närstående som vårdar sina döende hemma tycker att de 
har ett stort ansvar och en tung börda. De upplever också att patienten alltid är i fokus. 
Vidare upplever de närstående att ingen frågar efter deras åsikter och en del känner sig 
förolämpade eftersom det är de som känner sina döende bäst. Det ger dem en känsla av 
otillräcklighet, eftersom många närstående vill vara delaktiga (Andershed & Harstäde, 
2007; Andershed & Ternestedt; 2001; Benzein & Berg, 2005; Brobäck & Berterö, 2003;
Proot et.al, 2003; Shiozaki et.al, 2005; Wong & Wai-Chi Chan, 2007).
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Stöd

De närstående upplever att olika former av stöd från omvårdnadspersonal är av stor 
betydelse. Ett flertal närstående till döende anser att det är viktigt att finnas där för att 
stötta sina döende och göra så goda val som möjligt. Det är betydelsefullt att de närstående 
får kunskap och stöd från omvårdnadspersonalen med tanke på att tiden tillsammans med 
de döende är begränsad. Otillräckligt stöd till närstående kan resultera i begränsade 
resurser, vilket kan bli en börda för familjen och förlänger sorgen. Omvårdnadspersonalen 
måste vara observant på att närstående inte blir utmattade i omvårdnaden kring de döende. 
Närstående har ett behov av emotionellt och praktiskt stöd. När närstående får emotionellt 
stöd kan de hantera denna smärtsamma situation bättre. Ett stark socialt nätverk, en känsla 
av hälsa och religiös välbefinnande är faktorer som leder till ett hälsosamt åldrande. Det är 
även viktigt att de närstående får tid för sig själva (Andershed & Harstäde, 2007; Benzein 
& Berg, 2005; Brobäck & Berterö, 2003; Proot et.al, 2003; Shiozaki et.al, 2005; Wong & 
Wai-Chi Chan, 2007; Öhlen et. al, 2005).

Omvårdnadspersonalen ska tänka på att det är viktigt att stödja närstående under och 
omedelbart efter den anhörigas död. En del närstående önskar att omvårdnadspersonalen 
mer aktivt ska berätta om den döendes situation. Många vill även känna att de får möjlighet 
att bättre förstå den döendes tillstånd och omvårdnadsplanen för att på så sätt minska deras 
oro. En del närstående föredrar att hellre prata med sjuksköterskorna än med läkarna 
eftersom sjuksköterskorna alltid finns tillgängliga. Omvårdnadspersonalen bör underlätta 
för närståendes genom att visa mod att vårda bekvämt, ge trygghet och bemöta på ett 
ödmjukt sätt, utan att behöva svara på livsfrågor. Omvårdnadspersonalen bör ha modet att 
vara där utan att egentligen agera. Även om omvårdnadspersonalen känner sig otrygg i 
situationen är det av stor vikt att skapa en känsla av trygghet för att alla runtomkring ska 
känna sig lugna (Andershed & Harstäde, 2007; Brazil, Bédard, Willlison & Hode, 2003;
Brobäck & Berterö, 2003;  Proot et.al, 2003; Shiozaki et.al, 2005; Wong & Wai-Chi Chan, 
2007; Öhlen et. al,. 2005)
Närstående som vårdar sina döende hemma befinner sig i en sårbar situation med mentala 
och psykiska bördor som kan orsaka orkeslöshet och utbrändhet. Omsorgsansvaret för de
döende, inskränkta aktiviteter, rädsla, osäkerhet, ensamhet, mötet med döden och brist på 
stöd är faktorer som kan påverka sårbarheten hos den närstående. Det finns behov av 
emotionellt stöd till närstående från omvårdnadspersonalen (Andershed & Harstäde, 2007; 
Brazil, Bédard, Willlison & Hode, 2003; Brobäck & Berterö, 2003).

Kulturella skillnader

Kulturella skillnader kan påverka hur närstående upplever den palliativa vården och hur de
reagerar vid dödsfall. I många kulturer är smärta och sorg är associerade med döden. Hos 
bland annat kineser är det tabu att prata om döende och döden. Kineser kan ha problem 
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med att uttrycka sina känslor. De tror att döden är något man döms för pga. de synderna 
man har begått i sitt liv och straffas på det sättet hur de dör. Kinesiska familje-
medlemmarna kan känna en hopplöshet för att de vill hjälpa deras döende att undvika 
lidande men vet inte hur de ska göra, vilket ger de en känsla av otillräcklighet. Om en 
döende lider fruktansvärd under sina sista dagar i livet betyder det att den döende har gjort 
något extremt dåligt i deras nuvarande eller tidigare liv för att förtjäna smärta. Många 
kineser tror vidare att en bra död är att vara fri från smärta, lidande och att vara omgiven av 
sina kära och slutligen dö fridfullt (Wong & Wai-Chi Chan, 2007).

Information

Omvårdnadspersonalen har en stor del av ansvaret genom att försöka tillgodose 
närståendes önskemål genom att informera om vägledning, hantering av olika situationer 
och minskning av stress. Eventuellt missnöje kan bero på personalens attityder. Man bör 
också tänka på att närstående är i en slags chock, där de har ett stort behov av stöd och 
kommunikation. Närstående som vårdgivare upplever ibland brist på information.
Eventuellt missnöje kan bero på personalens attityder och en del närstående är inte nöjda 
med informationen och den vård deras döende får. De har inte alltid möjlighet att prata 
med omvårdnadspersonalen ensamma och tror att de inte kan fråga om information för sin 
egen skull, då närstående tror att omvårdnadspersonalen bara ger information till den 
döende. Många närstående tycker att det är viktigt att få dela den sista tiden med sin 
döende. De upplever att det är mycket viktigt för omvårdnadspersonal att informera i god 
tid så att närstående skulle hinna få vara med sin döende när den gick bort. Närståendes
förståelse för den döendes situation är viktig och de beskriver situationen som att vara 
”involverade i ljuset”, som betyder att närstående är välinformerade om den döendes 
tillstånd och närstående blir bemötta med respekt (Andershed & Harstäde, 2007;
Andershed & Ternestedt, 2001; Brobäck & Berterö, 2003; Proot et.al, 2003; Wong &
Wai-Chi Chan, 2007).

Närståendes behov måste erkännas och omvårdnadspersonalen bör ge förväntad ledning 
för att bemöta deras behov. Med ”att veta” menas att kontinuerlig bli informerad av sin 
döende, omvårdnadspersonalen eller aktiv söka information på egen hand. Om närstående 
har insikt och kontinuerligt blir informerad ökar det möjligheterna att göra val. En del 
närstående vill veta vad som kommer att hända i framtiden Genom att ”veta” är det 
avgörande för hur närstående vill vara involverad i vården. Närstående som anser sig ha en 
stark sammanstämmighet har större chanser att få insikt. De verkar som om närstående 
känner ett större självförtroende i både deras egna och andras resurser när det får relevant 
information. Det finns närstående som inte tvekar att kontakta omvårdnadspersonalen om 
de undrar över något eller vill ha information, som de känner att de behöver. Om de 
närstående inte får den information de är i behov av kan de inte få insikt vilket påverkar de 
närståendes potential att stötta den döende på det sättet som känns meningsfull för båda 
parter. Respekt för personlighet är väsentlig för att skapa en god kvalité i den palliativa 
vården (Andershed & Harstäde, 2007; Andershed & Ternestedt, 2001; Proot et.al, 2003; 
Wong & Wai-Chi Chan, 2007).
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Närståendes upplevelser av känslor

I den palliativa vården är det viktigt att inte ta ifrån patienten hoppet och att vara förberedd 
på det värsta. Omvårdnadspersonalen bör vara medveten om vikten av att bevara hoppet 
även om det är orealistiskt. Hopp är viktigt för att reducera rädsla. Närstående kan också ha 
ett hopp om att deras döende ska ha en god och fridfull död eller att deras döende ska få 
leva en lite längre tid. Hopplöshet ses som motsatsen till hopp. Hopplöshet kan bli sedd 
som en känsla, en tanke och en handling. Hopp, orkeslöshet och hopplöshet är avgörande 
erfarenheter för både patient och närstående i den palliativa vården (Andershed & 
Harstäde, 2007; Benzein & Berg, 2005; Brobäck & Berterö, 2003; Proot et.al, 2003; 
Shiozaki et.al, 2005; Wong & Wai-Chi Chan, 2007).

En del närstående beskriver upplevelser av skuld och skam som markant i den palliativa 
vården. De närstående som vet av erfarenhet att de inte lyckas att fullgöra sina plikter åt sin 
döende kan haren känsla av misslyckande och skuld. Närstående kan vara med om 
situationer där de själva eller deras döende blir förnedrad, bestraffad eller exponerad, vilket 
leder till ytterligare en känsla av skam. Det kan vara svårt att skilja känslorna av skuld och 
skam. En del av närstående som vårdar sina döende känner sig bundna till hemmet. Några 
orsaker till detta är att den närstående som vårdar sina döende hemma inte har någon tid 
kvar till andra aktiviteter eller är för trötta. En del vågar inte lämna hemmet på grund av att 
de aldrig skulle förlåta sig själva ifall det skulle hända någonting under tiden de är borta. 
Vissa närstående tycker att det är en nackdel med att vara isolerad hemma. De kan ha
dåligt samvete på grund av att de upplever att de inte har varit tillsammans med sina 
döende under livets slutskede. När de närstående accepterar att deras anhöriga är döende, 
uppskattar de flesta tiden de får vara tillsammans och många är ivriga på att lära sig mer 
om omvårdnaden runt den döende. Under omvårdnadsprocessen av den döende upplever
många närstående att de själva är i behov av omvårdnad och sympati (Andershed & 
Harstäde, 2007; Benzein & Berg, 2005; Brobäck & Berterö, 2003; Proot et.al, 2003; 
Shiozaki et.al, 2005; Wong & Wai-Chi Chan, 2007).

Ett antal artiklar påtalar att närståendes upplevelse i den palliativa vården ofta upplevs som 
en negativ känsla. Närstående kan uppleva en stor sorg i samband med den palliativa 
vården. Det kan vara komplicerat för de närstående som får handskas både med sin egen 
och sedan det döendes sorg och samtidigt hantera alla praktiska och medicinska problem. 
Närstående följer hur de döende försämras och vet att det snart är dags att ta farväl. Detta 
medför en djup sorg. De vill inte visa sina döende att de är ledsna, arga eller oroliga. 
Närstående menar att de också blir emotionellt påverkade när de ser sina döende förändras 
som person. För närstående kan palliativ vård vara antingen en intensiv och kort upplevelse 
eller en utdragen och utmattande upplevelse. När den döende planeras att få dö hemma är 
det många faktorer att tänka på, till exempel att det ställs stora krav på den närstående som 
är den primära vårdaren. Närstående reagerad ofta med förväntad sorg och varierande 
känslor framkommer, som ilska, sorg, hjälplöshet som sedan utvecklas till ett godtagande. 
Deras ilska och sorg kan resultera i en känsla av förlust (Andershed & Harstäde, 2007; 
Benzein & Berg, 2005; Brobäck & Berterö, 2003; Proot et.al, 2003; Shiozaki et.al, 2005;
Wong & Wai-Chi Chan, 2007).
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Resultatsammanfattning

Resultatet påvisar att det är särskilt viktigt med delaktighet och stöd till de närstående. Om 
närstående får otillräckligt stöd kan detta resultera i begränsade resurser, vilket kan bli en 
börda för de närstående och förlänger sorgen. De känslor som närstående upplevde kunde 
vara varierande, beroende på hur man hanterade situationen. Närstående har olika 
strategier för att hantera dessa olika situationer. Många närstående upplever att de själva är
i behov av omvårdnad och sympati. Genom information kan omvårdnadspersonalen 
minska stressen och bättre tillgodose närståendes önskemål. 

DISKUSSION

Metoddiskussion

Artikelsökningar inleddes 2008-09-03 och genomfördes i databaserna Pubmed och Cinahl. 
Manuell sökning gjordes också som sedan beställdes via biblioteket. Sökningar i 
kombination av sökorden: palliativ, närstående, encounter gav många träffar där vissa 
artiklar inte var relevanta till syftet. Det fanns även ett antal artiklar som passade bra till 
studien men exkluderades på grund av att författarna ansåg att artiklarna var för gamla. 
Därför valde författarna att begränsa sig till artiklar från år 2000- 2008. Flertal 
vetenskapliga artiklar som var intressanta för studien gick inte att få tag på eftersom de inte 
var publicerade eller var tillgängliga på biblioteket, vilket medför att resultatet inte baserats 
på de allra senaste rönen som kan ha påverkat resultatet negativt.
Författarna ansåg att det var en fördel att använda en kvalitativ metod som ger möjligheter 
att få fram närståendes upplevelser i den palliativa vården. Det kan ge omvårdnads-
personalen en bred inblick om hur närstående upplever den palliativa vården. Enligt 
Friberg, F. (2006). Dags för uppsats. Att göra en litteraturöversikt (sid.115-124). Danmark: 
Studentlitteratur. har författarna valt att belysa likheter i resultatinnehåll ur artiklarna. 
Författarna valde att inte analysera skillnader i resultatinnehållet eftersom det inte 
framkom distinkta skillnader i artiklarnas resultat, vilket också kan ha påverkat resultatet.
Författarna valde att använda sig utav ett flertal artiklar, som Andershed var involverad i.
Eftersom hon är en framstående referens inom palliativ vård och de närståendes roll tror 
författarna att falsk trovärdighet kan undvikas vilket kan ge falska positiva resultat. 
Författarna har valt att inkludera så många som två artiklar av Andershed.

Sökningarna resulterade i ett tillfredställande material som svarade mot syfte vilket var att 
belysa närståendes upplevelser av omvårdnaden i den palliativa vården och hur de 
närstående upplever den palliativa vården? Författarna har använt en kvalitetsgransknings-
mall, enligt Forsberg och Wengstöm (2003) samt en analysmodell enligt Friberg, F. 
(2006). Dags för uppsats. Att göra en litteraturöversikt (sid.115-124). Danmark: 
Studentlitteratur, som vid granskning ger förslag till struktur som jämför flera studier som 
behandlar samma område. Det är ett vedertaget instrument och en styrka i bearbetningen 
av artiklarnas resultat. Författarna ansåg att de utvalda artiklarna var av en medelgod till 
hög kvalité. Samma artiklar kom tillbaka vid sökningar med olika sökord, vilket styrker
författarnas artikelsökning då sökningarna bedöms vara relevanta till studiens syfte. 
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Flertalet av artiklarna var kvalitativa och det är en styrka i artikelgranskningen då syftet för 
studien var att beskriva anhörigas upplevelser i den palliativa vården. Ytterligare en styrka 
i studien var att samtliga artiklar lästs flera gånger både enskilt och av båda författarna för 
att felaktig tolkning skulle undvikas. Båda författarna har fått insikt om att det kan vara 
positivt att ha flera artiklar med samma författare då det påtalar en kunnighet inom palliativ 
omvårdnad. Artiklarna som valdes var ifrån ett antal olika länder vilket gav oss en kulturell 
bild av närståendes upplevelser i den palliativa vården. Båda författarna är medvetna om 
att studien inte omfattar allt och att resultatet kunde ha sett ut på ett annat sätt med 
sökningar som innehåller andra sökord och i andra databaser. 

Resultatdiskussion

Författarnas syfte med studien var att belysa närståendes upplevelser i den palliativa 
vården och på så sätt kunna se deras behov. Omvårdnadspersonalen kan tillgodose 
närståendes behov på bästa sätt, genom att använda sig av Antonovskys KASAM-begrepp. 
Begreppet kan vara en ledstjärna och stöd för omvårdnadspersonalen i arbetet med 
närstående och består av: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 
2005).

Resultatet som har framkommit ger en god översikt som överensstämmer med tidigare 
forskning, vilket ger validitet i detta studieresultat. Fortsatt kunskap behövs för att se hur 
olika omvårdnadsutbildningar påverkar de närståendes medverkan, den sjukes död och 
personalens olika attityder.

Resultatet påvisar att omvårdnadspersonalen bör spela en aktiv roll genom att ge kunskap 
och förståelse till de närstående för att få deras behov tillgodosedda (Wong & Wai-Chi 
Chan, 2007) Det är essentiellt att omvårdnadspersonalen får den kunskapen som de har 
behov av för att kunna ge adekvat information till närstående och för att kunna stödja på 
rätt sätt så att de närstående får en känsla av sammanhang. Ett flertal artiklar lyfter fram att 
det är av stor vikt att göra den sista tiden så bra som möjligt. Närstående upplever dåligt 
samvete för att de inte har varit med sin döende under sista tiden och påtalar i flera studier 
att de har en känsla av att de inte hanterar situationer som de borde göra. Enligt 
Antonovsky (2005) är KASAM ett begrepp som omvårdnadspersonalen bör beakta i sitt 
arbete med närstående som bland annat består av hanterbarhet. 

Författarna påtalar att varje människa är unik och att de flesta närstående vill vara 
engagerade i omvårdnaden efter deras egna behov (Andershed & Ternested, 2001)
Omvårdnadspersonal kan involvera de närstående i omvårdnaden av den döende. Det kan 
göras genom att tidig identifiera behov och behandling av smärta och andra problem, som 
fysiska, psykiska och själsliga. Studiens resultat visar att det är en självklarhet att vara nära 
sin döende under den sista tiden. Genom att omvårdnadspersonalen motiverar de 
närstående till att engagera sig i vården, kan en känsla av meningsfullhet i den palliativa 
vården skapas. Resultatet lyfter fram att omvårdnadspersonalens attityder är speciell 
viktiga för närstående som har en svag känsla av sammanhang och färre resurser. För att 
öka deras känsla av sammanhang bör omvårdnadspersonalen ge stöd i högre grad till dessa 
närstående.
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I palliativa vården påpekar Socialstyrelsen (2004) vikten av att beakta en familjemedlems 
svåra sjukdom som kan vara en närståendes första konkreta möte med den palliativa 
vården. Som omvårdnadspersonal är det betydelsefullt att bemöta varje närstående på ett 
professionellt sätt. Hur omvårdnadspersonalen tillgodoser närståendes behov kan variera 
eftersom alla individer är unika. Närstående har behov av individuellt stöd och att vara 
delaktig på sitt eget sätt. Oavsett hur olika vi är som människor, är vi i grund och botten 
lika och aktuell forskning inom området ökar tryggheten i vårt sätt att bemöta som 
omvårdnadspersonal. Resultatet påvisar att närstående uttrycker stark vilja att få relevant 
information som bör vara individanpassad och en vägledning för att lära sig att hantera och 
vårda sin döende på rätt sätt. Detta görs genom att man är lyhörd och samlar information 
om hur den närstående hanterar och upplever situationen. När omvårdnadspersonalen inte 
har tid att kommunicera med de närstående upplever de närstående ett missnöje. 
Författarna anser att det är en förutsättning att omvårdnadspersonalen förmedlar kunskap 
och information som är av stor vikt för närstående. För att bli delaktig krävs en öppen 
information till den döende och dess närstående, vilket är en utmaning för både 
omvårdnadspersonalen och närstående i den palliativa vården (Andershed & Harstäde, 
2007).

Omvårdnadspersonalen bör få mer tid till att kommunicera med närstående för att kunna ge 
adekvat information och ge det stöd som närstående är i behov av. Detta kan skapa en 
känsla av delaktighet för det närstående. En god relation mellan omvårdnadspersonalen 
och närstående är av stor vikt, då resultatet bekräftar att närstående helst vänder sig till 
sjuksköterskor eftersom de finns till hands. Kommunikationen mellan närstående och 
omvårdnadspersonalen gör att närstående kan känna sig delaktig i den döendes omvårdnad 
(Andershed & Ternestedt, 2001). Studien visar att närstående inte alltid har en möjlighet 
att prata med vårdpersonalen enskilt och känner att de inte kan fråga om information för 
sin egen skull, vilket kan leda till oro för de närstående. Omvårdnadspersonalen kan skapa 
en känsla av trygghet hos de närstående genom att bemöta på ett ödmjukt sätt och har 
modet att vara närvarande utan att egentligen agera. 

Resultaten visar att omvårdnadspersonalen inte ständigt behöver handla, utan att det kan 
räcka med att bara vara närvarande. Det av särskild stor vikt att omvårdnadspersonalen får 
den informationen de behöver om den döende för att i sin tur kunna stödja de närstående.
Genom att ge konkreta svar till de närstående i god tid kan vara en komplex situation, då 
omvårdnadspersonalen aldrig exakt vet när döden inträffar. Detta kan vara ett problem då 
omvårdnadspersonalen ska finnas tills hand för de närstående och inge hopp om en god 
död. Omvårdnadspersonalen bör tänka på att närstående kan vara i en slags chock och kan 
därför behöva information i form av kommunikation och stöd. Beroende på hur närstående 
hanterar vissa situationer vilar det på tidigare erfarenheter och personligheten hos de 
närstående (Kaasa, 2001). 

Enligt Antonovskys (2005) känsla av hanterbarhet får de närstående en stark om leder till 
att den närstående inte uppfattar sig själv som ett offer. Studien har gett oss djupare 
kunskap och skapat en förståelse om hur viktigt närståendes behov av stöd är. Stöd upplevs 
av närstående när familjemedlemmar och vänner tar sig tid att lyssna och begriper deras 
situation (Proot et al, 2003). 
Stöd kan variera beroende på närståendes olika upplevelser. Ett gott stöd från 
omvårdnadspersonalen gör att de närstående känner att de kan hantera situationer som är 
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bra för dem själva. Om de närstående får det stödet de har behov av leder det i att 
närståendes förväntningar blir tillgodosett Förväntningarna kan bland annat vara att utföra 
praktiska uppgifter, stödja, trösta och att vara starka samtidigt som de behöver hantera sin 
egen rädsla. Närstående kan då se nya värden i relationen till den döende (Kaasa, 2001) 

Om de närstående inte får det stöd de behöver kan det leda till att de närstående känner oro, 
som sedan förlänger sorgen. Därför är det av stor vikt att omvårdnadspersonalen är 
medveten om att närstående har olika upplevelser och därmed olika behov. Det gäller att 
omvårdnadspersonalen är mottaglig för att skapa ett gott bemötande gentemot de 
närstående. Detta kan vara en komplex situation då omvårdnadspersonalen har svårt att få 
tiden att räcka till. Men resultatet betonar vikten av att tillgodose närståendes behov genom 
att omvårdnadspersonalen tar sig tid och ger en god förväntad ledning. Genom att ge 
adekvat information till närstående kan omvårdnadspersonalen spara tid. Om de närstående 
får den information de behöver kan det leda till att närstående känner sig trygga i 
situationen. Eftersom efterfrågan på kunskap har ökat bör omvårdnadspersonalen motivera 
de närstående till att ta eget initiativ för att söka information. Hur närstående går tillväga 
och var de hittar rätt information kan omvårdnadspersonalen påverka genom en bra 
handledning. Andershed och Ternestedt (2001) påtalar att en negativ atmosfär kan skapas 
om de närstående inte får kontinuerlig information, som resulterar i otillräckligt insikt och 
medför att de närstående inte kan stödja de döende på ett meningsfullt sätt.

Författarna har lyft fram att stöd åt närstående är av stor vikt. Speciellt stöd bör ges till 
närstående som vårdar sina döende hemma, eftersom de som vårdar hemma är i en särskild 
utsatt situation. Omvårdnadspersonalen bör tillsammans med de närstående strukturera upp 
en god planering för att på så sätt lindra oro och minska stress och därmed tillgodose 
närståendes hälsa. Möjligheten till ökat stöd och förståelse kan leda till minskad oro hos 
närstående som på längre sikt även kan bidra till en bättre hälsa hos de närstående (Benzein 
& Berg, 2005).

Enligt ett flertal studier har det visat sig att närstående har en känsla av maktlöshet, 
hjälplöshet och otillräcklighet i samband med en familjemedlems svåra sjukdom 
(Socialstyrelsen, 2007). Resultatet har visat att närstående till döende har en känsla av 
hopplöshet, hjälplöshet och orkeslöshet . För att minska dessa känslor bör omvårdnads-
personal ge stöd och information till de närstående så att dessa känslor minimeras. Då Sand 
(2002) påtalar vikten av att ge närstående hjälp och stöd gynnar detta både den döende, den 
närstående och omvårdnadspersonalen. Därför är det viktigt att omvårdnadspersonalen 
visar närstående omtanke, vilket skapar en känsla av trygghet och lindrar de närståendes 
oro.

Andershed och Ternestedt (2001) anser att närstående strävar efter att hantera, begripa och 
kunna se en mening i situationen. En starkare känsla av sammanhang visar sig kunna vara 
gynnande för många närståendes delaktighet i den döendes situation. Omvårdnads-
personalen kan få de närstående att växa och vidareutvecklas genom att ge dem en känsla 
av sammanhang. Genom att förmedla en känsla av sammanhang till de närstående kan 
omvårdnadspersonalen hjälpa närstående att klara svåra prövningar och att ändå har hälsan 
kvar.
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Konklusion

God kommunikation mellan omvårdnadspersonal och närstående gjorde att de närstående 
kände sig delaktig i omvårdnaden av den döende. Om en känsla av sammanhang upplevdes 
kunde detta vara gynnande för många närståendes delaktighet i den döendes situation. En 
förutsättning är att omvårdnadspersonalen förmedlar kunskap och information som är 
viktigt för närstående. Informationen bör individanpassas eftersom behoven skiljer sig 
mellan olika människor. Närstående har behov som skiljer sig från den döende och därför 
finns behov av individuellt stöd för närstående. Omvårdnadspersonalen bör ge relevanta 
svar på närståendes frågor vilket kan vara till hjälp att hantera situationen. Arbetets 
kunskapsbidrag till omvårdnadspersonalen är att informera om närståendes behov för att
omvårdnadspersonalen skall kunna förbättra sig på att tillgodose närståendes önskan. 
Närstående har rätt till information och stöd för sin egen skull. Närstående är involverad i 
den döendes livsvärld och kan även fungera som en länk mellan den döende och 
omvårdnadspersonalen. Ökad kunskap om närståendes upplevelser av palliativ vård är av 
stor betydelse.

I sökningen efter vetenskapliga artiklar har det inte varit möjligt att få fram några artiklar 
från år 2008 på grund av att de inte har publicerats ännu. Under artikelsökningarna har 
författarna observerat att mycket forskning i ämnet palliativ vård och närstående pågår. 
Utifrån resultatet anser författarna att mer forskning bör fokuseras på närståendes 
upplevelser av omvårdnaden i den palliativa vården. Mer forskning krävs för att ta reda på 
hur detta ska kunna genomföras på ett praktiskt sätt med tanke att varje människa är unik.
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