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BAKGRUND: När en patient vårdas i livets slutskede befinner sig ofta anhöriga i sorg med 

en ökad sårbarhet. Ett av målen med vård i livets slutskede är att sjuksköterskan bör 

omhänderta anhörigas psykologiska lidanden. SYFTE: Syftet med denna studie var att 

sammanställa och belysa forskning som beskriver sjuksköterskans omvårdnad och stöd åt 

anhöriga till patienter i livets slutskede. METOD: Studien var en litteraturöversikt baserad på 

vetenskapliga artiklar, både av kvalitativ och kvantitativ ansats. RESULTAT: Ur resultatet 

identifierades tre teman, vilka var Det verbala mötet, det känslomässiga stödet och det 

praktiska stödet. Det framkommer att kommunikation mellan sjuksköterska och anhörig var 

betydelsefull. Genom att en sjuksköterska visar sin fysiska närvaro kan det hjälpa anhöriga att 

hantera den svåra situationen. Anhöriga upplever ofta en meningsfullhet och trygghet när de 

får en aktiv roll i vården av patienten. DISKUSSION: Denna studie visar hur sjusköterskan 

kan ge stöd och omvårdnad till anhöriga. Genom att anhöriga känner att de fick stöd kan de 

lättare vara ett stöd för patienten. Mer forskning behövs inom detta område, detta för att 

anhöriga ska få mer uppmärksamhet i vård i livets slut. 
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BACKGROUND: When a patient is cared for at the end of life, relatives are often in 

mourning with an increased vulnerability. One of the goals in end of life care is that the nurse 

should dispose of relatives' psychological suffering. PURPOSE: The aim of this study was to 

collate and highlight research that describes the nurse´s care and support for relatives of 

patients in end of life. METHOD: The study was a literature review based on scientific 

articles, both qualitative and quantitative nature. RESULT: From the results three themes 

were identified, which were the verbal meeting, the emotional support and practical 

assistance. It was found that communication between nurses and relatives is important. By a 

nurse shows her physical presence, it can help relatives to cope with the difficult situation. 

Relatives often experience a meaningful and security when they have an active role in the care 

of the patient. DISCUSSION: This study illustrates how the nurse can provide support and 

care for relatives. By relatives feel they are supported, they can more easily be a support to the 

patient. More research is needed in this area, in order that relatives should receive more 

attention at the end of life.
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INLEDNING 

När en människa drabbas av allvarlig sjukdom, påverkar detta förhållandet i familjen eller 

relationen till andra närstående. Därför blir omhändertagandet och stödet till anhöriga en 

viktig uppgift för sjuksköterskan (Beck-Fris & Strang, 1999). I och med att anhöriga ofta 

befinner sig i en svår situation präglad med sorg är de praktiskt tagna också patienter. 

Anhöriga befinner sig då inom sjuksköterskans ansvarsområde där han/hon även får ta hand 

om anhörigas välbefinnande (Birgegård & Glimelius, 1991). Trots att en patient vårdas i 

livets slutskede bör anhöriga ha rätt till ett gott liv. Ett gott liv kan innebära olika saker för 

olika anhöriga, exempelvis att patienten är fri från smärta och att anhörig finner sinnesro. 

Detta kan ingå under begreppet ”gott liv” enligt studien av Öhlen, et. al. (2005). Anhöriga är i 

behov av stort stöd av sjuksköterska, vilket betyder att det är betydelsefullt att bygga upp en 

relation mellan anhörig och sjuksköterska. Målet med vår studie är att fördjupa kunskapen 

inom området omvårdnad och stöd av anhöriga till patienter i livets slutskede.  

BAKGRUND 

Vård i livets slutskede 

Vård i livets slutskede (terminalvård), är den vård en patient får under en begränsad tid vid 

livets slut. Det är svårt att förutsäga hur lång tid en patient i livets slutskede kommer att leva.  

Under perioden då vård i livets slut ges kan patienten uppleva särskilda behov och dessa 

behov kan öka. All vård i livets slut är palliativ vård, som idag är en vanlig benämning på vård 

i livets slutskede. Målet är att avlägsna eller mildra kroppsliga besvär och att ge patienten och 

anhöriga ett så gott psykologisk omhändertagande som möjligt genom att tillgodose: trygghet, 

närhet och igenkännande som människa. Sjukvården har en stor uppgift av att vårda i livets 

slutskede när inga utsikter finns för botemedel (Birgegård & Glimelius, 1991). Vård i livets 

slutskede bör vara av hög kvalitet, där viktiga inslag i denna vård är lindring av smärta och 

andra obehag, kärleksfull omvårdnad samt en fridfull miljö. I största utsträckning ska 

patientens personliga önskemål uppfyllas och ingen patient i livets slutskede ska behöva dö 

ensam. Beskrivningen av vård i livets slutskede har växlat med åren från 1993 då begreppen 

palliativ vård och medicin i Sverige inrättades (Socialstyrelsen, 2004).  

 

Syftet med den palliativa vården är att upprätthålla livskvaliteten för patienter i livets 

slutskede och deras anhöriga. Palliativ vård ska omfatta alla patienter som befinner sig i livets 

slut oavsett diagnos (SOU 2000:6). Världshälsoorganisationens definition av palliativ vård och 

behandling omfattar aktiva ansträngningar, vilket ges åt en person med obotlig sjukdom vars 

sjukdom inte längre svarar på botande behandling. Syftet med palliativ vård är att garantera 

bästa möjliga livskvalitet för svårt sjuka, döende och hans eller hennes familj. Palliativ vård 

omfattar hela familjens behov före och efter patientens död. Vård av en människa i dödsskedet 
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fordrar kontinuitet, tillgänglighet och särskilda medicinska kunskaper.  Att vårda patienter i 

livets slutskede är tidskrävande och förutsätter kunskaper i palliativ vård (Fisker & 

Strandmark, 2007).  

Sjuksköterskans roll i vård i livets slutskede 

Hos en sjuksköterska bör det finnas ett starkt engagemang, empati och lyhördhet för patienten. 

Att visa varje patient respekt och ha ett ömsesidigt förtroende, är en förutsättning för att skapa 

en god relation mellan sjuksköterska och patient (Beck-Fris & Strang, 1999). Vård i livets 

slutskede domineras av den allmänna omvårdnaden, eftersom de medicinska åtgärderna 

minskar efter hand. Sjuksköterskan personliga engagemang för patientens situation är 

avgörande för patientens trygghet. Genom att sjuksköterskan visar en personlig omsorg för 

patienten känner anhöriga att åtgärder görs för att lindra patientens lidande (Birgegård & 

Glimelius, 1991). Sjuksköterskan bör visa att hon är en professionell yrkesutövare och en 

medmänniska. Kompetensen i den palliativa vården finns hos de personer som ger vård, det är 

därför det personliga engagemanget och livserfarenheter skapar mötet med patienten och 

anhöriga (Beck-Fris & Strang, 1999). Sjuksköterskans kliniska kunskap av att vårda döende 

patienter skapas genom personliga och professionella erfarenheter, samt från teoretiska 

kunskaper. Yrkeserfarenhet påverkas av tidigare erfarenheter, utbildning och även av 

sjuksköterskans syn på döden (Dunn, Otten & Stephens, 2005).  

 

Sjuksköterskans roll i att vårda svårt sjuka patienter i livets slutskede är att vara en vägledning 

för anhöriga, att kunna lyssna samt att förmedla information. En livshotande sjukdom innebär 

i regel att det uppstår frågor som: Vad kommer att hända mig? Vad kommer att hända när jag 

dör? (LaPorte Malzo & Witt Sherman, 2005). Sjuksköterskan påverkar de anhörigas 

engagemang genom att visa en humanistisk inställning som grundar sig på respekt, öppenhet 

och uppriktighet som medför en positiv och öppen atmosfär (Andershed & Ternestedt, 2001). 

Anhöriga 

Med anhörig menas oftast en person som stödjer en annan inom familjen eller släktkretsen, där 

relationen är baserad på blodsband och/eller juridiska band (Jeppsson Grassman, 2003). I det 

västerländska moderna samhället är det inte självklart vem anhöriga till patienter är. 

Familjestrukturer förändras och nya konstellationer förekommer, även om familjen är den 

viktigaste och vanligaste kombinationen (Öhlen, et. al., 2005). Begreppet anhörig definieras 

som en person inom familjen eller en del av de närmaste släktingarna. Begreppet närstående 

kan definieras som en person som den enskilde betraktar sig ha en nära relation till. Angående 

var gränsen går för att vara anhörig är inte helt tydligt, den vanligaste avgränsningen är att 

man tillhör samma familj eller släkt. Gränsen mellan att tillhöra familj dras ofta vid 

syskonkretsen, andra släktingar ingår vanligtvis inte i familjen (Johansson, 2007).  
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Anhörigas relation till vård i livets slutskede 

Att vara anhörig till någon i livets slutskede kan ofta vara komplicerat. Det kan vara för vissa 

det första mötet med en döende och/eller döden. Anhöriga ställs inför att hantera både sin egen 

sorg och även den döendes sorg. I denna livssituation kommer existentiella frågor fram vilket 

inte är säkert att anhöriga, patienten eller personal är beredda att tala om i situationen. I en 

tidigare studie har det framkommit att även anhöriga till patienter i livets slutskede behöver 

stöd, detta för att själva orka ge stöd fram till patientens död (Andershed, 2006). En del 

anhöriga beskriver livets slutskede på den vårdavdelning deras anhöriga vårdas på som: 

slutstation, levande kyrkogård, sista anhalten, sista vilan och levande bårhus. Detta är uttryck 

som inte längre används inom vården men används ibland av anhöriga för att kanske 

markera ”palliativets sanna natur”. Anhöriga kan vara rädda, bekymrade och oroliga för hur de 

skall klara sig, samtidigt som de sörjer (Jeppsson Grassman, 2003). Anhöriga befinner sig ofta 

i ett utsatt läge och med en ökad sårbarhet. De kan uppleva situationen med den döende 

patienten som betungande och med ett ökat ansvar. Detta kan leda till negativa konsekvenser 

som: oro, trötthet, ångest, rädsla, sömnbrist, ensamhet och en känsla av hjälplöshet 

(Andershed, 2006).  

 

Anhörigas sorg utvecklas successivt under den döendes sista sjukdomstid. Ett sorgarbete i 

tidigt stadium kan komma att påverka sorgen efter förlusten (Beck-Fris & Strang, 1999). 

Anhöriga beskriver att det finns en känsla av utanförskap och en längtan av samhörighet i 

samband med vården av patienten. Något som söks är att av vårdpersonal bli sedd och 

respekterad som en egen person, samtidigt som man blir sedd som en del av den döende 

patientens sociala nätverk (Lindquist & Dahlberg, 2002).  

Omvårdnad  

Travelbees (1971) omvårdnadsteori grundar sig i att omvårdnad är en mellanmänsklig process. 

Den professionella omvårdnadsutövaren hjälper en individ eller en familj att förebygga eller 

att klara av upplevelser av sjukdom och lidande och att även vid behov kunna hjälpa till att 

finna mening i dessa upplevelser. Definitionen omvårdnad är också en upplevelse eller 

händelse mellan en sjuksköterska, person eller grupp av personer som är i behov av stöd. 

Syftet med omvårdnad är att skapa en mellanmänsklig relation, den viktigaste egenskapen på 

relationen är att individens eller familjens omvårdnadsbehov tillgodoses (a a ). 

 

Travelbee (1971) definierar människan som en unik och oersättlig individ. En människa är en 

individ som har förmågan att känna andra människor men samtidigt inte helt kunna förstå den 

andra individen, detta genom att alla människor har en grundläggande känsla av integritet. 

Människan är en social varelse som klarar av att ha ett nära samband med någon annan, någon 

att få tycka om, älska och uppskatta (a a s 26). Genom empatisk förmåga kan människan skapa 

ett bemötande med någon annan, detta gör det lättare att förstå hur den andre känner och har 

för tankar. Travelbee beskriver lidande som något människor förr eller senare kommer att 

uppleva och som är en erfarenhet som helt och hållet är en personlig upplevelse. Lidande kan 

kopplas samman med det människan i livet upplever som något betydelsefullt, i regel upplevs 

inget lidande till någon man inte bryr sig om. Hon menar också att kommunikation är en 
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förutsättning för att kunna etablera en mellanmänsklig relation och att därigenom kunna lära 

känna individen för att kunna tillgodose hennes behov (a a s 61). 

Kommunikation  

Vår tillvaro grundar sig på relationer med andra människor, det är kommunikationen som 

utgör grunden för denna relation. Ordet kommunikation kommer från latinets ”communicare”, 

vilket betyder att något ska bli gemensamt. Att kommunicera innebär att vi delar med oss av 

upplevelser, känslor, handlingar, innebörder och värderingar etc. Genom kommunikation 

skapas ett sätt för att kunna möta sig själv och andra människor. Man kan hantera vårt språk på 

ett psykologiskt och socialt sätt där det skapas något gemensamt i mötet mellan människor. 

Genom mötet med andra människor skapar vi en ordning i vår bild av världen samt att förstå 

världen lättare. En värld utan kommunikation skulle bli obegriplig och meningslös och till 

följd skapa oordning (Nilsson & Waldemarson, 2009). Det är en grundläggande del i 

omvårdnaden och en ömsesidig process för att skicka och ta emot meddelanden. Det omfattar 

inte bara information utan det innebär också att överföra känslor (McCabe, 2002). 

Kommunikation kan uttrycka sig på olika sätt, exempelvis att uttrycka grundläggande behov 

och önskemål, informera, småprata och att vara artig. Det behöver inte enbart vara verbalt utan 

kan även vara icke verbalt, genom mimik eller annat sätt för att önska samspel. Detta kan vara 

en god anledning till glädje och att därmed finna samvaro (Heister Trygg, 2008). 

 

Ofta uttrycks påståenden om att det viktigaste i kommunikationen är att lyssna. Lyssnande är 

en process och det är mycket som vi måste tänka på när man lyssnar på budskapets innehåll. 

Att lyssna är inte bara att kunna repetera det någon har sagt utan det gäller också att förstå 

avsikten med budskapet samt att kunna leverera ett svar på lämpligt sätt (Heister Trygg, 2008). 

Det framkommer i Andersheds (2006) studie att det finns ett stort behov av kommunikation 

och information, detta är särskilt viktigt i den palliativa vården (a a). 

Stöd 

Begreppet stöd kan definieras genom att man ger sitt stöd åt, står bakom, motiverar eller 

uppmuntrar (Palmér & Friedländer, 1977). Behovet av stöd kommer alltid att finnas, dock 

varierar stöd i olika grad beroende på vem som behöver stödet. Likaså kommer stöd att få yttra 

sig på olika sätt. Behov av stöd kan vara socialt, känslomässigt och av praktiskt slag (Whitaker, 

2009). En personlig kris kan uppstå av flera anledningar, men en förändring i privatlivet kan 

sätta igång starka känslor och försvar som skapar en krissituation. I dessa situationer är 

behovet stort att behöva prata med någon, någon som kan ge socialt stöd genom att lyssna och 

visa förståelse. För att fungera som ett socialt stöd krävs ingen specialkompetens. Erfarenhet 

av människor i olika situationer är av god utgångspunkt (Nilsson & Waldemarson, 2009).  

 

Begreppet socialt stöd används ibland som synonym till det allmänna begreppet stöd, socialt 

stöd är det stöd som framkommer ur sociala nätverk Det stöd som vårdpersonal ger betecknas 

som det professionella stödet (Nilsson & Waldemarson, 2009). I Eriksson och Lauris (2000) 

studie framkommer det att professionellt stöd innefattar information och emotionellt stöd. Det 

framkommer även att anhöriga anser att det är viktigt att vårdpersonal har tillräckligt med tid 
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för att prata med anhöriga vid behov. Anhöriga i studien upplever att de får lite stöd av 

vårdpersonal. Den form av stöd som anhöriga upplever viktig är genom att anhöriga blir sedda 

av vårdpersonal samt att de finns tillgängliga för att lyssna på deras synpunkter (a a). Det finns 

flera teorier och modeller som ger stöd till anhöriga och familjer. Syftet med modellerna och 

teorierna genom att öka anhörigas behov av trygghet och säkerhet (Öhlen, et. al., 2005).  

PROBLEMFORMULERING 

Flera studier belyser att kommunikation, stöd och information från sjuksköterska till anhöriga 

är av stor betydelse. Det har också framkommit att anhöriga känner rädsla, oro och uppvisar 

en tendens till aggression och ilska då de inte känner sig trygga i samband med situationer runt 

patienten i livets slutskede. När en sjuksköterska vårdar en patient i livets slutskede är det 

viktigt att tänka på de anhöriga. Anhöriga finns runt patienten och kan ofta hamna i andra 

hand när omvårdnadsfokus ligger på patienten. Anhöriga kan beskrivas som dubbelt sårbara 

genom att de dels möter patienters känslomässiga reaktioner och dels genom att de ska hantera 

sin egen sorg. Anhörigas situation kan vara lika eller till och med mer påfrestande än 

patientens egen situation. Det finns brister i kunskaperna om hur sjuksköterskor kan bemöta 

och stödja anhöriga. Vi vill genom denna studie belysa vikten av den omvårdnad, det 

bemötande och det stöd en sjuksköterska kan ge åt anhöriga till patienter i livets slutskede.  

SYFTE 

Syftet är att sammanställa och belysa forskning som beskriver sjuksköterskans omvårdnad och 

stöd åt anhöriga till patienter i livets slutskede. 

METOD 

Litteraturöversikt har valts som metod för att studera studiens valda område. Denna metod är 

enligt Friberg (2006) en bra strategi när en översikt ska göras över kunskapsläget inom ett 

vårdvetenskapligt område, eller ett problem inom sjuksköterskans verksamhetsområde. Denna 

metod gjordes för att skapa en överblick av ett begränsat område över redan befintlig 

forskning. Författarna av denna studie har valt denna metod då Friberg beskriver att denna 

metod kan med fördel användas i ett examensarbete på kandidatnivå. Genom ett strukturerat 

arbetssätt har litteraturöversikten baserats på systematiskt val av forskningsartiklar inom 

sjuksköterskans verksamhetsområde, vilket har resulterat i en beskrivande översikt av området. 

Ingen avgränsning har gjorts till val av kvalitativa och kvantitativa resultat, bägge kan 

användas. I denna litteraturöversikt har analysen inte blivit lika ingående som i en kvantitativ 

metaanalys eller kvalitativ metasyntes, utan översikten har visat en överblick och en 

sammanställning över studiens specifika kunskapsområde (a a). 
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Urval 

Artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats har använts i studien. Titel och abstrakt 

lästes i första hand på de artiklar som passade till syftet, artiklar utan abstrakt valdes bort. Om 

inte abstraktet var relevant till studiens område valdes artikeln bort. De artiklar som valdes 

lästes i fulltext eller genom att den beställdes via högskole- biblioteket. Innehållet i de artiklar 

som söktes innehåller kunskap om mötet mellan sjuksköterskor och anhöriga till patienter i 

livets slutskede.  

 

Sammanlagt har cirka 140 sammanfattningar lästs, läsning av abstrakten resulterade i att 25 

artiklar skrevs ut i fulltext. Granskning av studiernas kvalitet gjordes utifrån de 

frågeställningar som Friberg (2006, s 119) föreslår. Efter granskning och läsning av artiklarnas 

resultat kvarstod 13 artiklar (bilaga 1), exkluderade artiklar var inte relevant till studiens syfte. 

För att inte gå miste om viktig information valdes en artikel genom manuell sökning. Genom 

att studera referenslistor och ta reda på författarnamn och tidsskriftstitel kan vara av värde i de 

artiklar som hittats, genom detta kan något viktigt framkomma (a a s 64). Artiklar från 1998 

söktes för att en relevant artikel från det årtalet hittades. 

Inklusionkriterier 

- Artiklar valdes mellan åren 1998-2009.  

- Artiklar som är vetenskapligt granskade (peer reviewed). 

- Sökning av studier oberoende av vilken diagnos patienten vårdas för i livets slutskede. 

- Vård i livets slut både i hemmet och i sluten vård. 

- Anhöriga till vuxna patienter 

- Både sjuksköterskeperspektiv och anhörigperspektiv. 

Exklusionkriterier 

- Anhöriga till barn 

- Artiklar som är utgivna på annat språk än svenska och engelska. 

- Sökning med bara fulltext. 

Datainsamling 

Sökning genomfördes i utvalda elektroniska databaser med lämpliga ämnes- och nyckelord. 

Datamaterialet söktes via databaserna CINAHL, MEDLINE, SveMed+. De grundläggande 

sökorden som har används för att hitta relevant material var nurse, relative, support, care, end-

of-life. För att på bästa sätt hitta material som passade till området för studien utökades 

sökningen med sökorden patient, palliative och family och terminal ill. Alla sökord har 

trunkerats för att få ett kvalitativt material att arbeta med. Sökorden har använts i olika 

kombinationer för att hitta artiklar till studiens område. Det har inte varit några problem att få 

fram relevanta artiklar med dessa sökord. Resultatet av artiklarna presenteras i tabellen nedan 

(tabell 1). 
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Tabell 1. Databas och sökord. 

Sökord i CINAHL Antal träffar Valda 

artiklar 

Patient* AND dying* 3789  

Patient* AND dying* AND relative* 279 Artikel 

1,3,10,12 

Nurse* AND care* 91724  

Nurse* AND care* AND end-of-life* 1049 Artikel 11 

Nurse* AND care* AND end-of-life* AND relative* 40  

Relative* AND care* AND terminal* 404  

Relative* AND care* AND terminal* AND ill* 276 Artikel 4,9 

 

Sökord i SweMed+ Antal träffar Valda 

artiklar 

Palliativ vård$ 200  

Palliativvård$ sjuksköterska$ 40 Artikel 6 

 

Sökord i MEDLINE Antal träffar Valda 

artiklar 

Nurse* AND famliy*  18165  

Nurse* AND family* AND support* 4587  

Nurse* AND family* AND support* AND patient*  2832 Artikel 2 

Nurse* AND family* AND support* AND patient* AND 

terminal* 

308 Artikel 5,8,13 

 

Manuell sökning Valda 

artiklar 

 Artikel 7 

Analys  

Författarna av studien har utgått och inspirerats av Fribergs (2006) analysmodell för 

granskning och bearbetning studiers kvalité. Analysarbetet av en artikel är en rotation från 

helhet till olika delar, i riktning mot en ny helhet av texten. Artikelanalys innebär att få en 

helhet av de valda artiklarna (a a s 121). En grundlig läsning har genomförts av resultatet 

upprepade gånger, detta för att få en helhet av artiklarnas innehåll. Författarna av studien har 

valt att fokusera på att identifiera likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Författarna 

granskade artiklarnas resultat flera gånger för att finna specifika teman och nyckelord som 

kunde vara av värdefull information. En sammanställning och översikt gjordes av varje 

resultat för att skapa en sammanfattning över materialet och för att lättare kunna analysera 

dessa. En jämförelse mellan artiklarna och innehållet har sorterats efter tre lämpliga rubriker. 

Efter vidare bearbetning av artiklarna skapades fyra underrubriker då författarna inte tyckte de 
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tre rubrikerna var tillräckliga i beskrivandet av resultatet. I den avslutade delen av 

analysarbetet har det nya materialet presenteras.  

Etiska överväganden 

Forskning måste vara förenligt med vetenskapliga metoder, som grundar sig på en kännedom 

om den vetenskapliga litteraturen och andra relevanta informationskällor (laakariliitto, 2002). 

Författarna av studien har på ett kunnigt sätt utnyttjat data och redovisat grunderna för sitt 

resultat, detta är gjort utifrån de etiska grundläggande kraven (Medicinska forskningsrådet, 

2000). Beaktelse har även tagits i framställning av data genom att inte förvränga eller plagiera 

materialet som på något sätt kan ge upphov till felaktig användning av forskningsmaterialet (a 

a s 78).  

 

Författarnas bearbetning och sammanställning av datamaterial minskar risken för att 

oredlighet av materialet ska uppkomma. En noggrann sammanställning av översättning från 

engelska till svenska artiklar har gjorts, för att materialet ska framställas på ett riktigt sätt och 

inte att innehållet i artiklarna ska förvanskas. 
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RESULTAT 

I resultatet presenteras tretton artiklar varav tolv kvalitativa och en kvantitativ. Utav analysen 

av artiklarna har tre områden identifieras: det verbala mötet, känslomässigt stöd och det 

praktiska stödet. 

 

Tabell 2. Områdestabell.  

Det verbala mötet Det känslomässiga 

stödet 

Praktiskt stöd 

* Kommunikation Ingivelse av 

hopp 

 Känsla av 

trygghet 

Delaktighet 

i vården 

1        

2           

3        

4       

5        

6        

7        

8        

9        

10         

11       

12         

13       

* Artikelnummer se bilaga 1. 

Det verbala mötet 

Kommunikation 

Personal kan hantera döden genom en god kommunikation och social kompetens. Social 

kompetens är viktig när det gäller anhöriga, då anhöriga ofta blockerar tråkiga nyheter om 

patientens tillstånd. När anhöriga har bearbetat sorgen är det betydelsefullt att fylla i de frågor 

anhöriga har (Main, 2002). Deltagarna i Royak- Schaler, Gadalla, Lemkau, Ross, Alexander 

och Scotts (2006) studie belyser att kommunikation från sjuksköterska till anhöriga är av stor 

vikt. Genom kommunikation känner anhöriga sig bekräftade genom att sjuksköterskan pratar 

med just dem (a a).  

 

En del i kommunikationen är att ge information, det är betydelsefullt att informationen är 

tillräcklig och att den levereras på ett korrekt och ärligt sätt. Det har framkommit att anhöriga 

känner sig bekväma i situationen när de får korrekt information och i rätt tid. Trots att de är 

medvetna om patientens tillstånd som kommer att leda till döden upplever anhöriga 
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informationen som positiv (Royak- Schaler, et. al., 2006). Det är skillnad på hur man uttrycker 

sig, att säga ”vi kommer att göra allt vi kan” till de anhöriga gör att de förstår prognosen och 

diagnosen bättre. Om sjuksköterskan skulle säga ”vi kan inte göra något mer för patienten” 

skulle detta göra att anhöriga har svårare att hantera situationen de befinner sig i. Flera av 

sjuksköterskorna i studien använder sig inte av ordet döden eller död när de talar med anhöriga, 

de använder sig exempelvis istället av ”kommer inte vara med oss mycket längre” (Main, 

2002). 

 

Sjuksköterskans stödjande roll innebär att konfrontera frågor som uppkommer och att fråga 

anhöriga om de vill tala om situationen de befinner sig i (Eriksson, Arve & Lauri, 2006). Ett 

hinder som kan försvåra sjuksköterskans möte med anhöriga kan vara anhörigas grad av 

öppenhet till kommunikation. En del anhöriga önskar en öppen kommunikation om patientens 

sjukdom, behandling och prognos, samtidigt som andra inte vill veta något om patientens 

tillstånd (Beckstrand, Moore, Callister & Bond, 2009). I studien av Rose (1998) framkommer 

det att vissa familjer känner sig bekväma i att prata med främlingar, eftersom han eller hon vet 

att de aldrig kommer att ses igen. Medan andra familjer väljer att prata med någon de har en 

mer känslomässig relation med. Familjen måste få tala öppet och låta förståelse och acceptans 

flyta på i deras egen takt (a a). 

 

I Eriksson, et. al. (2006) studie upplever anhöriga att informationen är en del i mottagande av 

stöd. Information kan innehålla uppgifter om patientens sjukdom och behandling (a a). Att ge 

information är något sjusköterskan eftersträvar och om anhöriga själva får söka efter 

information ses detta som något negativ (Main, 2002). Det finns flera faktorer som 

sjuksköterskor bör kunna ge i ett informativt bra stöd till anhöriga. En av faktorerna är att 

sjuksköterskan bör vara bekväm i sig själv när det gäller frågor om döden och döendet. 

Sjuksköterskan bör också vara lugn i mötet med anhöriga och förklara tydligt vad som händer 

och vad kommer att hända (Thompson, McClement & Daeninck, 2006). 

Ingivelse i hopp 

Enligt Thompson, et. al. (2006) kan det vara svårt för sjuksköterskan att bemöta döende 

patienters anhöriga där anhöriga lever med mycket hopp om patientens tillstånd. 

Sjuksköterskorna i studien tycker det är svårt att berätta för anhöriga att patienten är döende (a 

a). Anhöriga kan ofta uppleva situationer där de känner sig otillräckliga och känner av 

osäkerhet, de bär inte bara på en belastning utan även på känslor av hopp och en mening med 

att finna hopp (Wallerstedt & Andershed, 2007). Att låta anhöriga berätta om sina livshistorier 

tillsammans med den döende patienten ger en positiv bild när anhörig i sorg kan gå vidare med 

livet efter att patienten har avlidit. Social isolering kan utvecklas i relationer där den ena 

partnern är döende, de blir då beroende av fysiskt och känslomässigt stöd. Det är där igenom 

som sjuksköterskan lär känna familj och deras sociala nätverk. Sjuksköterskan får då en 

uppfattning om vilka typer av behov som upplevs av personer som är medvetna om en 

anhörigs kommande död (Costello, 1999).  
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Det känslomässiga stödet 

När en patient vårdas i livets slutskede är det en jobbig tid för anhöriga, det är då 

tillfredsställande för sjuksköterskan att visa sitt känslomässiga stöd. Känslomässigt stöd ska 

grunda sig på anhörigas särskilda behov (Goodbridge, Bond Jr, Cameron & McKean, 2005). 

Sjuksköterskan bör observera skillnaden mellan yngre och äldre människor. Yngre människor 

sörjer den kommande förlusten av en partner och där med förlusten av en förväntad framtid. 

Äldre människor sörjer den kommande förlusten av ett gemensamt förflutet och den fortsatta 

framtiden. De som arbetar med familjer som drabbats av dödlig sjukdom, har en skylighet att 

bedöma varje familj individuellt för att ge lämpligt stöd (Rose, 1998). 

 

Wallerstedt & Andersheds (2007) studie belyser det faktum att det svåraste området som 

rapporteras av en sjuksköterska är att stödja familjemedlemmar. Familjemedlemmar är den 

svåraste aspekten i omsorg av patienter (a a). Under den kritiska tiden för patienten utgör sorg 

ett stort hot mot anhörigas fysiska och psykiska välbefinnande. En sjuksköterska har 

förutsättningar att erbjuda känslomässigt stöd till anhöriga genom sin närhet (Costello, 1999). 

Genom att sjuksköterskan lägger armen runt axel och frågar hur det är, detta kan upplevas som 

ett känslomässigt stöd av anhöriga och de får därmed en känsla av att sjuksköterskan finns där. 

En del i att trösta anhöriga kan vara att få dem att känna sig trygga genom täta besök hos 

patienten (Goodbridge, et. al., 2005). I Ljoyd-Williams, Morton & Peters (2009) studie 

framkommer det att anhöriga tycker att mycket uppmärksamhet inriktas på praktiska behov 

och lite på känslomässigt behov (a a). Det är när patienten inte behöver någon vård som 

sjuksköterskan bryr sig om de behov anhöriga har. När patienten är i behov av omvårdnad blir 

anhöriga automatiskt någon som endast kommer på besök (Main, 2002).  

 

Genom att finnas där visar sjuksköterska tillgänglighet genom fysisk närvaro och emotionell 

stöd till patientens anhöriga. Sjuksköterskans tillgänglighet tillhandahåller psykosocialt stöd 

till anhöriga (Thompson, et. al., 2006). Anhöriga betonar att de är i behov av vård och sympati. 

När ett känslomässigt stöd ges av sjuksköterska kan anhöriga hantera den smärtsamma 

situationen lättare. Genom att sjuksköterskan visar sin angelägenhet hjälper det anhöriga. 

(Wong & Wai-Chi Chan, 2006). ”Jag ville att sjuksköterskan skulle ta hand om oss mer, att 

komma och visa sin omtanke för oss…att stödja oss så att vi minskar våra känslor av 

hjälplöshet” (a a).  

 

Anhöriga tycker det är av värde att sjuksköterskan ger sympatiska kommentarer och 

underlättar för anhöriga att besöka och att bidra till en avslappnad situation. Genom att 

sjuksköterskan är på samma våglängd som anhöriga, resulterar till en tröstande känsla 

(Costello, 1999). Sjuksköterskans närvaro, kroppsliga samhörighet och trygghet i vårdandet av 

den döende resulterar i att anhöriga känner sig trygga i situation runt den döende. Denna 

trygghet ger medverkan till en lugn och god miljö, detta gör att den anhöriga upplever mindre 

rädsla när den döende blir sämre (Karlsson & Sandén, 2007). Utöver den vård och stöd som 

sjuksköterskan ger till anhöriga, kan sjuksköterskan rekommendera specialitetstjänster som 

skulle kunna stödja de känslomässiga och andliga behoven hos anhöriga (Thompson, et. al., 

2006). Beckstrands, et. al. (2009) kvantitativa studie påpekar sjuksköterskorna att det minsta 

hindret i vården inom palliativ vård är tillgänglighet till stödpersoner. 
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Praktiskt stöd 

Känsla av trygghet 

Att skapa en trygg miljö åt anhöriga är att göra det bekvämt för dem. Att garantera att det 

finns tillräckligt med stolar för besökare i patient- rummet och att det även finns mat och 

dryck tillgängligt, detta uppskattas av anhöriga i studien när ansträngningar har gjorts för att 

säkerställa anhörigas bekvämlighet under den svåra tiden (Goodbridge, et. al., 2005). Det är av 

stor vikt att det finns utrymme och avskildhet för anhöriga, där de kan komma ifrån 

avdelningen där patienten vårdas på. Anhöriga efterfrågar ofta ett familjerum där de kan göra 

kaffe, te, eller bara få en tid för sig själv och få distans från avdelningen (Ljoyd-Williams, et. 

al., 2009).  Genom att låta anhöriga ha valfriheten att röra sig hur de vill på avdelningen, samt 

att de får komma när de vill och stanna hur länge de vill skapas det en känsla av frihet för 

anhöriga (Andershed & Ternestedt, 1998).  

Delaktighet i vården  

Sjuksköterskans stöd till anhöriga är att underlätta och ge information och uppmuntran, detta 

leder till att anhörigas delaktighet i vården kring patienten främjas (Thompson, et. al., 2006). 

En aktiv roll i deltagandet i vården av patienten är något naturligt och det gör att anhöriga 

känner meningsfullhet och betydelse. Anhöriga kan delta i omvårdnaden av patienten genom 

att hjälpa till med personlig hygien, mata, bädda sängen och transportera etc. Aktiv medverkan 

i vården kan också bidra till att skapa mening för anhöriga och de får därmed en stark känsla 

av sammanhang (Andershed & Ternestedt, 1998). I studien av Wong & Wai-Chi Chan (2006) 

belyser anhöriga ett intresse av att själva få kunskap i hur grundläggande omvårdnad 

genomförs. De vill själva ta hand om patienten men vet inte hur de ska göra. ”Jag vet inte om 

jag vågar säga någonting….jag vet så lite om medicinsk omvårdnad….jag är lite osäker på 

mig själv….om personalen litade på mig och att jag får mer information om vad jag ska göra” 

(a a). 

 

När anhöriga vårdar sina nära i hemmet och efter en tid blir tvungna att lämna över sin make 

eller maka till sjukhusvård, blir anhöriga oroliga eftersom vissa sällan tillbringa tid ifrån 

varandra. En del blir oroliga för sin oförmåga att hålla kontakt och andra känner lättnad när 

deras maka eller make får professionell vård, samtidigt känner en del skuld när de inte får eller 

kan ta hand om maka eller make tills de dör (Costello, 1999). 

Resultat sammanfattning 

Kommunikation är betydande i mötet med anhöriga, de blir då bekräftade samt att en öppen 

relation skapas. I sjuksköterskans roll innebär det att leverera information på rätt sätt och 

konfrontera de frågor som uppkommer.  Information är en viktig del i det stöd anhöriga får av 

sjuksköterskan. Stöd är inte enbart information utan innefattar också ett känslomässigt stöd, 

som grundar sig på anhörigas fysiska och psykiska behov.  Enbart genom att sjuksköterskan 

visar sin närvaro ökar det tryggheten hos anhöriga och skapar en avslappnad situation kring 

patienten i livets slutskede. Andra faktorer som kan skapa en trygg omgivning för anhöriga är 
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att främja en bekväm miljö och utrymme efter behov. Sjuksköterskans stöd till anhöriga kan 

yttra sig genom att låta dem få delta i omvårdnaden av patienten i livets slutskede. Detta 

uppskattas anhöriga och de får en känsla av meningsfullhet. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

För att få reda på sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder och stöd som kan ges åt anhöriga till 

patienter i livets slutskede, genomfördes en litteraturöversikt. Litteraturöversikt lämpar sig till 

ett specifikt intresse inom ett visst område, analysen innebär att både kvalitativ och kvantitativ 

forskning kan ingå. Friberg beskriver att ingen avgränsning av val till metod behövs göras i en 

litteraturöversikt (Friberg, 2006). Det hade varit intressant att göra en intervjustudie inom detta 

fenomen, för att få en beskrivning av hur både sjuksköterskor och anhöriga ser på 

omvårdnaden och det stöd som ges. Detta uteslöts på grund av att vi upplevde att tid saknades 

för att genomföra en bra studie. Under processens gång har tolv kvalitativa och endast en 

kvantitativ identifieras till resultatet. Vi valde att ta med den kvantitativa studien eftersom den 

besvarade syftet. Studiens syfte avser att beskriva sjuksköterskans omvårdnad och stöd åt 

anhöriga, det var därför mest relevant att använda flest kvalitativa studier. En kvalitativ studie 

syftar till att fördjupa förståelsen av ett visst fenomen som har med människors erfarenheter 

och upplevelser att göra (a a s 87). 

 

De valda artiklarna delades lika och lästes sedan enskilt upprepade gånger. Artiklarna lästes 

grundligt och under processens gång diskuterade vi med varandra för att jämföra de olika 

artiklarna samt att få en distans från artiklarna. Med tanke på att de flesta artiklarna var 

skrivna på engelska var det en tidskrävande process med att översätta hela artiklarna. Hela 

artikeln översattes för att få en grundlig översikt över studien. Likheter och skillnader 

identifierades ur de valda artiklarna därefter markerades det som ansågs vara betydande för att 

svara på syftet. Vi diskuterade med varandra om de texter som markerats och sammanställde 

sedan för att finna teman, under varje tema placerades det analyserade materialet. Efter 

sammanställning exkluderades en del material för att undvika upprepningar och oredigt prat. 

 

I artiklarna belyses båda sjuksköterskeperspektivet och anhörigperspektivet för att få bådas 

uppfattning av omvårdnad och stöd från sjuksköterskan till anhöriga. För att studien inte skulle 

bli partisk söktes också artiklar som belyste anhörigperspektivet. Det hade varit irrelevant att 

bara beskriva sjuksköterskans perspektiv, det är av vikt att få anhörigas uppfattning om 

sjuksköterskans negativa och positiva uppfattningar av att ge omvårdnad och stöd. Det har 

framkommit tydligt i artiklarna för vilket perspektiv det avser och det har gjort det lättare att få 

med båda perspektiv lika mycket. 

 

Både kvantitativa och kvalitativa forskningsresultat användes för att inte betydelsefull 

information skulle uteslutas och för att relevant forskning skulle analyseras och sammanställas. 

Det beskrivs i inklusionskriterierna att det inte sökts efter någon specifik sjukdomsdiagnos 
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gällande patienten. I början av processen planerades att söka enbart cancersjukdomar i livets 

slutskede. Efter övervägning ansågs det att ingen skillnad bör finnas i sjuksköterskans 

handlande när det gäller sjukdomsdiagnos och vård i livets slutskede. Alla bör behandlas 

likadant oavsett sjukdomsdiagnos. Därför har sökningen grundat sig på begreppen vård i livets 

slutskede, palliativ vård och terminal vård.  

Inget beaktande har tagits över var vård i livets slutskede bedrivits och heller ingen specifik 

vård- instans har valts vid artikelsökning.  

 

Att enbart avgränsa sökningen genom att söka på fulltext har inte används då chansen att 

betydelsefull forskning gå förlorad är stor. Det är ingen rekommenderad metod att enbart välja 

fulltext, informationen väljs ut med en mall som förstahandskriterium istället för innehållet i 

artiklarna. Fulltext kan ses som en bonus som förenklar arbetet (a a s 54.) Trots att vi inte 

enbart har sökt på fulltext- artiklar har vi inte haft några problem att hitta artiklar trots en 

tidskrävande period. Högskolan i Skövde har bra elektroniska tidsskriftsdatabaser att använda 

sig av vilket underlättade. Genom att inte enbart söka fulltextartiklar har det resulterat i att 

kunna erbjuda en bredare kunskap när det gäller sökning i databaser.  

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskans stödjande roll innebär att låta anhöriga konfrontera de frågor som uppkommer 

och låta dem tala öppet. Hinder kan uppstå för sjuksköterskan när anhöriga inte är öppna till 

att delta i kommunikationen (Beckstrand, et. al., 2009; Rose, 1998). Kommunikation är en 

viktig del i omvårdnaden och innehåller inte bara information utan kan även förmedla känslor 

(McCabe, 2002). Därför tror vi att en bra kommunikation mellan sjuksköterskan och anhöriga 

bör eftersträvas. En bra kommunikation kan leda till att anhöriga får uttrycka sina känslor, 

vilket i sin tur leder till att de får känna sig sedda och får en klarare bild över situationen. Vi 

tror att det uppstår en dålig relation mellan anhörig och sjuksköterska när den verbala 

kommunikationen utesluts. För att kommunikationen ska upprätthållas bör sjuksköterskan 

respektera anhörigas beslut om att inte dela med sig av sina tankar och känslor. 

Sjuksköterskan uppträder på ett professionellt sätt genom att låta anhöriga få tid att acceptera 

situationen och samtidigt finnas tillgängliga när han eller hon känner sig redo för att prata. 

 

Resultatet visar även att anhöriga tycker att information är en viktig del, men när det själva får 

söka efter informationen från sjuksköterskan upplevs detta mindre uppskattat. Anhöriga 

upplever besvikelse över informationen som de inte får av sjuksköterskan. Den information 

som framkommit i studierna är att anhöriga söker efter information om patientens sjukdom 

och behandling (Eriksson, et. at., 2005; Main, 2002). Travelbee (1971) belyser vikten av att 

skapa en relation mellan människor för att kunna tillgodose anhörigas behov. För att lära 

känna en person och att skapa en relation krävs det att en bra kommunikation upprätthålls (a a) 

Vi anser om det finns fler än en anhörig är det bra att utse en kontaktperson som får 

kontinuerlig information. Eftersom det inte finns möjlighet att informera varje enskild person 

som står patienten nära, tror vi att en kontaktperson underlättar för sjuksköterska och anhöriga. 

För att kunna upprätthålla en relation mellan sjuksköterska och anhörig anser vi att det bör 

finnas kontinuitet i sjuksköterskor som vårdar patienten. Med kontinuitet menar vi att det inte 
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bör vara för många sjuksköterskor hos patienten. Det är genom kontinuitet som sjuksköterskan 

bygger en relation och ett förtroende till anhöriga och patient. Enligt Fisker och Strandmark 

(2007) bygger vård i livets slutskede på att bästa möjliga livskvalitet till anhöriga genom 

kontinuitet och tillgänglighet. 

 

Det framkommer i resultatet att information är en del av kommunikationen. För att 

sjuksköterskan ska kunna ge ett informativt stöd till anhöriga krävs det att sjuksköterskan är 

bekväm i sig själv och bekväm med att vårda patienter i livets slutskede (Thompson, et. al., 

2006). Genom att sjuksköterskan är bekväm i sig själv tror vi att hon utstrålar en trygghet i sitt 

handlande i omvårdnaden av patienten. Detta kan också leda till att anhöriga känner sig trygga 

och finner ett lugn. I Dunn, et. al. (2005) studie poängteras det att utbildning och 

yrkeserfarenhet påverkar sjuksköterskans attityd gentemot döden. Att prata om döden kan vara 

ett känsligt ämne för den som inte är bekant med det (a a). Vi anser att sjuksköterskor som 

arbetar med patienter i livets slutskede bör ha en specifik utbildning för att både bli bekväm i 

sig själv gällande döden och samtidigt bli ett stöd för anhöriga genom sin kompetens. 

Nyexaminerade sjuksköterskor bör kunna reflektera med någon sjuksköterska som bär på mer 

erfarenhet. Genom detta utbyte kan sjuksköterskan gå vidare med ny erfarenhet och bli mer 

bekant med döden och därmed leder detta till att stötta anhörig och patient skickligare i 

framtiden. 

 

Vård i livets slutskede är en känslomässigt svår tid för anhöriga. Sjuksköterskan bör observera 

anhörigas särskilda behov och är skyldig att bedöma varje anhörig individuellt. Det 

känslomässiga stödet sjuksköterskan ger underlättar för anhöriga att kunna klara av den svåra 

tiden (Goodbridge, et. al., 2005; Rose, 1998; Wong & Wai- Chi Chan, 2006). Det är bra att 

förklara för anhöriga hur viktigt det är att de tar hand om sig själva. Anhöriga måste få försöka 

återhämta sig samtidigt som patienten behöver vila samt att anhöriga orkar vara ett stöd för 

patienten. De behöver inte få dåligt samvete över att de inte tillbringar hela sin tid hos 

patienten. Vi tror att sjuksköterskan lugnar anhöriga genom att berätta att de tar väl hand om 

patienten, skulle det inträffa något med patienten är det självklart att de blir kontaktade. 

Anhöriga kan uppleva en positiv känsla när sjuksköterskan visar en inställning som grundar 

sig på öppenhet och ärlighet (Andershed & Ternestedt, 2001). 

 

Resultatet visar att en del anhöriga har fått uppfattningen att mycket uppmärksamhet inriktas 

på praktiska behov och lite på de känslomässiga behoven anhöriga har. Det är först när 

patienten inte är i behov av vård som uppmärksamheten är fokuserad på anhörigas 

känslomässiga behov (Ljoyd- Williams, 2009; Main, 2002). Vård i livets slutskede är ofta en 

jobbig och betungande tid för anhöriga som kan leda till en ökad sårbarhet. Denna sårbarhet 

kan yttra sig genom känsla av hjälplöshet, ensamhet och rädsla för vad som väntas. Behovet 

av att bli bekräftad och respekterad av sjuksköterskan är något anhöriga är i behov av 

(Andershed, 2006). Vi tror att det är viktigt att sjuksköterskan inte visar stress och visar 

engagemang till att vilja finnas tillgänglig för anhörig och patient. Sjuksköterskan kan göra 

mycket bara genom att ta sig tid till att sitta ner i patientens rum med anhöriga och visa sin 

närvaro. Det behöver inte alltid betyda att man måste prata, utan att endast visa sin närhet och 

lyssna. För anhöriga kan det betyda mycket att enbart få prata med någon även om de inte 
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förväntar sig något svar. Samtalet behöver inte endast handla om patienten och döendet utan 

att prata om vardagliga händelser kan också innebära ett känslomässigt stöd.  

 

Det framkommer av anhöriga att de finns behov av att få vara delaktiga och få kännedom om 

hur grundläggande vård av patienten bör vara. Att få vara delaktig i vården av patienten 

uppfattas av många anhöriga som betydelsefullt men många vet inte hur det ska göra 

(Andershed & Ternestedt, 1998; Wong & Wai Chi Chan, 2006). Den anhörige har en känsla 

av att bli sedd, respekterad och att vara en del av patientens omgivning detta kan 

sjuksköterskan uppmuntra genom samhörighet och delaktighet (Lindquist & Dalhberg, 2002). 

Sjuksköterskan bör uppmana anhöriga att vara delaktiga i vården av patienten men även 

respektera om de inte vill. Detta kan göra att anhöriga känner sig mindre i vägen och mer 

väsentliga samtidigt som de finns där för patienten. Genom att vara delaktig i vården av den 

döende patienten tror vi att anhöriga kan förbereda sig på den kommande förlusten av 

patienten och kunna bearbeta sorgeprocessen. Anhörigas delaktighet i vården underlättar för 

sjuksköterskan eftersom de oftast har en vetskap om hur patienten vill ha det. Anhöriga kanske 

upplever en bekräftelse över att patienten får en god vård. 

KONKLUSION 

Resultatet över denna litteraturöversikt visar flera sätt som sjuksköterskor använder sig av för 

att ge stöd och omvårdnad till anhöriga. Anhöriga till patienter i livets slutskede befinner sig i 

en svår och känslomässig situation. Det har framkommit i resultatet att sjuksköterskan har en 

betydande roll i att underlätta livet för anhöriga. I resultatet belyses kommunikationen som en 

viktig del i det stöd sjuksköterskan ger, det är genom kommunikation anhöriga kan få ta del av 

information och samtidigt bli bekräftade. Mer fokus och kunskap bör finnas till grund för att 

en god kommunikativ relation ska skapas. Resultatet visar att sjuksköterskan har möjligheter 

att tillgodose anhörigas känslomässiga behov, genom bland annat genom sin kroppsliga 

närvaro. Detta tror vi skulle kunna användas och utvecklas i större utsträckning om tid och 

utbildning varit tillräcklig.  Efterfrågan av omvårdnad och stöd åt anhöriga kommer alltid att 

finnas, därför behövs mer forskning för att det ska utvecklas och få mer fokus i vård i livets 

slutskede av en patient.  
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