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BAKGRUND: Varje år dör många människor och i Sverige dog 91 449 människor år 
2008. Detta medför sorg för många närstående och medför även att vårdpersonalen har en 
stor del i att ge stöd och ta hand om de närstående samtidigt som de tar hand om 
vårdtagaren. SYFTE: Syftet är att belysa närståendes upplevelser av 
omvårdnadssituationen kring vården vid livets slut av en nära anhörig. METOD: 
Litteraturstudie. Tretton vetenskapliga artiklar analyserades. Dessa var tidigare forskning 
av både kvalitativa och kvantitativa studier. RESULTAT: Resultatet visar att många 
närstående är i behov av ett gott bemötande från vårdpersonal, där det med bemötande 
ingår komponenter som att ge stöd, att ge information, att skapa en god relation och att ha 
en god kommunikation. Ett förtroende för vårdpersonalen var viktigt för att närstående 
skulle veta att en god omvårdnad gavs till vårdtagaren. Det visar även på att delaktighet var 
betydelsefullt i vården vid livets slut. Det var en trygghet att ha någon vid sin sida som 
kunde erbjuda stöd. En lugn och behaglig miljö med hemtrevlig inredning var positivt. 
DISKUSSION: Sjuksköterskans erfarenhet och kunskap om sorg har en betydelse i hur 
närstående tas om hand.
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_________________________________________________________________________
BACKGROUND: Several people die every year. The numbers of deceased in Sweden 
were 91449 in 2008. This often brings bereavement for the relatives and in hospital with 
end-of-life care it can be important for the health professionals to support and also take 
care of the relatives. AIM: The aim of this study is to illuminate relatives’ experiences of 
the caring situation with end-of life-care when a close relative is dying METHOD: 
Literature review. A number of thirteen scientific articles were analyzed. These were 
previous research of both qualitative and quantitative methods. RESULT: The result 
shows that many relatives are in need of a good treatment from health professionals, where 
the treatment includes components like providing support, providing information, creating 
a good relationship and having a good communication. A trust in health professionals was 
important for the relatives because it brought knowledge that good care was provided to 
the patient. It also indicates that participation was important in end-of-life care. There was 
a safety in having someone at the relative´s side who could offer aid. A quiet and calm 
environment was positive. DISCUSSION: The nurse´s experience and knowledge about 
bereavement is an important part of the care providing to the relatives.
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INLEDNING

Varje år avlider många människor runt hela världen och bara i Sverige avled 91 449 
människor år 2008 (Statistiska Centralbyrån, 2009). För varje människa som avlider 
medför det i de flesta fall sorg för de närstående. Det kan vara närstående som mister sin 
maka, make, nära släkting eller nära vän. I omvårdnaden är vårdfokus främst på 
vårdtagaren, men de närstående får inte glömmas bort i vården vid livets slut. Enligt 
WHO:s (2009) definition av palliativ vård ska närstående erbjudas ett stöd för att kunna 
hantera sorgen under vårdtagarens omvårdnad samt efter bortgången. Även Hälso- och 
sjukvårdslagen påvisar att vårdpersonal ska visa hänsyn och omtanke gentemot de 
närstående i sorg (SFS 1982:763). 

Alla sjuksköterskor som arbetar inom hälso- och sjukvård kommer förr eller senare att 
stöta på människor som upplever sorg efter förlust av någon nära. I sitt arbete kan det vara 
behjälpligt om sjuksköterskan har kunskap om bemötande och hur det känns att sörja en 
närstående, för att på ett professionellt sätt kunna bemöta både närstående och vårdtagaren. 
Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) beskriver 
bland annat att sjuksköterskan ska ha förmågan till god kommunikation med vårdtagaren 
och/eller närstående. Det innebär att sjuksköterskan ska ha ett förhållningssätt som inger 
respekt, lyhördhet och empati (a a). Ett gott bemötande av sjuksköterskan i omvårdnaden 
kan medföra en trygghet för både närstående och den vårdtagaren som är i livets slut. För 
att sjuksköterskan ska kunna ha ett gott bemötande till närståendes i sorg är eftersträvan 
här en djupare förståelse i hur närstående upplever omvårdnadssituationen, som uppstår 
kring vård vid livets slut, och den sorg det innebär. 

BAKGRUND

Hälsa och välbefinnande

Det finns två begrepp som utgör en del av de centrala målsättningar som vårdandet innebär 
och dessa är hälsa och välbefinnande. Känslan av välbefinnande förknippas av många med 
en god hälsa. I den yrkesprofession sjuksköterskan anammar ingår fyra konsensusbegrepp, 
vilka är människan, hälsan, världen och vårdandet (Björck & Sandman, 2007). Dessutom 
är innehållet i sjuksköterskans arbete att främja hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, 
lindra lidande samt medverka till en fridfull och värdig död (Svensk sjuksköterskeförening 
– SSF, 2008). Det finns många faktorer som påverkar hur människan upplever sin hälsa 
och sitt välbefinnande. Enligt Antonovsky (1987) är det känsla av sammanhang, KASAM, 
som påverkar hälsan hos varje människa och därmed även välbefinnandet. Han tar upp tre 
grundläggande delar, vilka är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa 
påverkar upplevelsen av tillvaron och är en känsla som byggs upp redan i barndomen där 
den utvecklas upp till vuxen ålder.  En hög känsla av begriplighet kan till exempel vid en 
död betyda olycka, men samtidigt kan det finnas en förståelse för det som hänt. Människan 
har resurser att kunna hantera det mesta som händer i livet, där en hög känsla av 
hanterbarhet innebär att han/hon kan reda sig och inte ständigt sörja (a a). 
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Om en närstående dör söker den individen med hög känsla av meningsfullhet en mening i
detta. Det kan vara någon som tidigare varit värd engagemang, hängivelse och energi. För 
många människor är det en meningsfullhet att vara delaktig i någon annans liv och med en 
förlust av denne medför det ett steg tillbaka i det välbefinnandet KASAM sägs medföra.
En människa med låg känsla av dessa tre komponenter klarar inte den påfrestning och 
motgång som en förlust innebär på ett lika bra sätt som den med hög känsla gör. En tillvaro
fylld av påfrestningar som motgångar, konflikter, krav och andra problem, kan behöva
bearbetas. Människan klarar påfrestningar olika och bearbetningen av eventuella problem 
kan bli mer eller mindra bra. En människa kan antingen ha en stark eller en svag KASAM
(Antonovsky, 1987). Antonovsky (1987) menar att det vid en yttre påfrestning uppstår 
positiva eller negativa känslor och att dessa i sin tur medverkar till att antingen väcka en 
uppskattning eller en upplevelse av hot mot det egna välbefinnandet. Den som då har en 
svag KASAM kan uppleva en negativ påfrestning med känslor som hopplöshet, smärta, 
ilska, oro, ångest och sorg. En människa med stark KASAM har en bättre 
problemhantering och kan hantera den negativa påfrestningen genom att kunna föra in en 
mening med situationen samt kunna organisera problemet den negativa påfrestning 
eventuellt skapar (a a). 

När döden står på tur – En god död

Själva döendet är en viktig del av vårdtagarens liv. Det innebär ett slut på lidande, av 
eventuellt smärtor och ångestkänslor som har pågått under vårdtiden. Döden är ett avslut 
på livet och genom döden försvinner eventuellt alla bekymmer som fanns tidigare i livet 
(Dunstan, 1980). Saunders (2006) menar att döden är något som de flesta mer eller mindre 
blir involverade i och det blir oftast en familjeangelägenhet, då många familjer samlas för 
att vara tillsammans den sista tiden. Det är många människor som är rädda för döden och 
det är nästintill tabu att prata om det. En lindrande effekt för den som är i livets slut kan 
vara att bli visad omtanke genom att till exempel få en hand i sin hand. Majoriteten av de 
människor som är i livets slutskede, upplever att de har hunnit med det de velat hinna med 
och det innebär i många fall att en god död uppstår. En god död är något som är ett av 
målen för både vårdpersonalen och de närstående, men kanske framförallt för vårdtagaren 
som då även får ett bra avslut på livet. Det som oftast är viktigt kan vara att visa den 
döende personen att han är älskad och att han fortfarande är en del av familjen. Ett slut på 
livet kommer alla drabbas av för eller senare och den som står i livets slutskede uppfattar 
mer av det som är runt omkring än vad som är märkbart (a a). 

Sorg

Sorg kan innebära en påfrestande och smärtsam sanning där individen måste inse att 
förlusten av till exempel en närstående är evig (Freud, 2003). Det kan för många innebära 
en krisreaktion att gå igenom sorgen. Krisens faser kan beskrivas som akuta-, reaktions-, 
bearbetnings- och nyorienteringsfaserna. I akuta fasen sker en anpassning av den nya 
tillvaron och i reaktionsfasen uppstår reaktionerna på krisen. Reaktionsfasen består oftast 
av ångest och depression. Nästa fas är bearbetningsfasen där smärtan, som förlusten 
förorsakat, inte är lika påtaglig och den som sörjer kan bli mer fungerande i vardagen. I 
sista fasen, nyorienteringsfasen, är upplevelserna och smärtan helt eller delvis borta eller 
under kontroll (Cullberg, 2001). 
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Om det är en plötslig förlust kan chock uppstå i den akuta fasen (Cullberg, 2001). Många 
upplever delade känslor som maktlöshet och viljan att få vara med sin närstående den sista 
tiden, medan andra tar avstånd på grund av rädslan för den kommande förlusten 
(Gunnarsson & Öhlén, 2006). 

Sorgprocessen har sin början då de närstående inser att döden är nära och den processen 
fortsätter även efter att vårdtagaren har avlidit. Ett stöd av sjuksköterskan är då 
betydelsefullt och även ge de en bra sista tid tillsammans (Kvåle, 2001). Sorgeprocessen
kan inte sättas inom tidsramar då den är individuell. Den är beroende av vad det handlar 
om för förlust, hur personen bearbetar sorgen samt personens psykiska tillgångar. En stor 
del, som ligger till grund för sorgen, är tanken på framtiden och den tanken kan göra 
sorgen svårare och långvarigare. Sorgeprocessen kan väcka liv i gamla och tidigare 
förluster som kanske inte ännu är avklarade. Detta innebär att om personen försöker att 
tränga undan sorgen kommer den tillslut fram och reaktionen blir då förstärkt (Fyhr, 1999). 
Liv och död är något som alla människor kommer att gå igenom på ett eller annat sätt. Det 
finns de som har sådan respekt och rädsla för döden att de till och med undviker att vara 
vid den döendes sida (Spall & Callis, 1997).

Det som kan påverka sorgeprocessen negativt är en otrygghet i att visa sorg, där personen i 
sorg känner ett behov av att vara den starka i familjen eller att tiden inte räcker till (Fyhr, 
1999). När en individ drabbas av sjukdom påverkar det mer eller mindre omgivningen. 
Familjen, som oftast står individen närmast, kan uppleva omvårdnadssituationen som ett 
hot mot det som tidigare varit en trygghet. Ett helt levnadsmönster hotas att ändras på och 
oftast genererar det i känslor som t.ex. skuld, oro, rädsla och ångest (Travelbee, 1971).

Känslor

Vid förlust av någon nära uppkommer smärtsamma känslor (Cullberg, 2001). Normalt 
sorgearbete kan vara väldigt varierande och kan beskrivas på olika sätt. Nedstämdhet är en 
vanlig känsla och visar sig ofta som gråt. Vredesutbrott kommer ofta efter en förlust av en 
viktig människa där den sörjande kan känna sig hjälplös över att behöva leva vidare utan 
den avlidne. Sorgen leder ofta till vrede och ångestkänslor, där många upplever att de vill 
ha någon att anklaga eller lägga skulden på (Fyhr, 1999). I samband med att vårdtagaren 
avlider uppkommer dessa känslor och kan jämföras med en skilsmässa som innebär farväl 
av någon nära. Det är även ett avsked och närståendes upplevelser i samband med detta 
kommer ofta i form av sorg, ånger och förbindelser (Dunstan, 1980). En undanträngning av 
sorg kan senare komma upp till ytan genom ångest, vilken oftast består av protest för den 
nyuppkomna övergivenheten.  Ångest är en form av skyddsmekanism och uppstår som en 
oro. I samband med ångesten uppkommer även känslor som olust, ängslan och fysiskt 
obehag. Ångesten kan ibland bli för stark att den då tar mycket energi och verkar plågsam 
för den som drabbas (Cullberg, 2001).

Sorg och depression

Sorg och depression kan ibland vara svåra att särskilja. Enligt Freud (2003) kan sorg lätt 
övergå till en depression på grund av de upplevelser som kommer efter förlusten. Sorg 
uppvisar likartade symtom som vid en depression (a a). 
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En depression kännetecknar sig i att den som drabbas upplever negativa känslor som 
underlägsenhet, värdelöshet, osäkerhet och svaghet. Dessutom kan aggressiva känslor och 
destruktivitet uppstå. Depression kan bland annat uppkomma då någon som är av betydelse 
för den egna självkänslan går förlorad som vid ett dödsfall av närstående (Cullberg, 2001). 
Djup nedstämdhet och sorg är individuella reaktioner som är vanliga när det gäller 
förluster. De personer som drabbas av förlustrelaterad depression kan bland annat få hjälp 
att komma ur depressionen genom medicinsk behandling (Hensley, Slonimski, Uhlenhuth 
& Clayton, 2009). Enligt Taylor, Kuchibhatla, Østbye, Plassman och Clipp (2008) drabbas 
de flesta av depressiva symtom vid sorg, men endast under en kortare tid. 

Lidande och sorg

Lidande kan vara svårt att beskriva, men att utrycka lidandes känslor är lättare. Känslor 
som lidande kan innebära, är ett obehag som finns i kroppen med symtom som smärta, oro 
och ångest. Genom att bara få tala om sitt lidande kan verka som en hjälpande hand. Den 
lidande personen får då en känsla av att känna sig behövd och inser också att det är någon 
som ser henne. Detta kan i sig minska personens känsla över lidandet (Armgard, 1999). 
Enligt Dahlberg (2002) innebär ett vårdlidande ”att bli förnekad som en lidande människa” 
(a. a., s. 5). Ett vårdlidande kan uppstå vid dåligt bemötande, till exempel om vårdtagaren 
blir åsidosatt. Vårdtagaren blir då maktlös, förstår inte vad som händer eller kanske till och 
med blir behandlad som en icke-individ. Ett vårdlidande kan även uppstå hos den 
närstående om de också får ett dåligt bemötande av vårdpersonal. En inblick i hur vården
ges till den anhöriga i sjuksängen kan innebära lidande för både vårdtagaren och 
närstående, om den som utför vården inte har kunskap om god omvårdnad. Om vården inte 
är den optimala för vårdtagaren och det uppstår ett så kallat lidande för denne, kan det i sin 
tur medföra att den närstående får mer negativa känslor i sorgeprocessen (Dahlberg, 2002).  

Närståendes situation

Det stöd som en närstående ges sjuka familjemedlemmar har en stor betydelse både för 
dem själva och för den sjuke. Först och främst hjälper de till att vårda den sjuke, samtidigt 
som de själva kan vara i behov av stöd från vårdpersonalen. Många närstående vill leva 
nära den sjuke för att se till att han/hon får en bästa möjliga vård, men viljan till att vara 
där kan ge olika belastningar hos den närstående i form av fysisk och psykisk trötthet samt 
stress (Socialstyrelsen, 2004).

När den sjuke slutligen har avlidit på ett sjukhus kommer de närstående för att hämta 
vårdtagares tillhörigheter. Vid dessa tillfällen ser vårdpersonalen på avdelningen till att 
vidta ett särskilt arrangemang för de närstående och även en eventuell uppföljning av 
sorgen efter en viss tid. Det är viktigt att fortsätta med familjestöd under större delen av 
sorgeprocessen eftersom familjemedlemmarna som har mist en i familjen kan vara mycket 
ledsna och uppleva stor sorg. Genom ett uppföljningsprogram under familjens sorgprocess 
kan det uppdaga sig om vem som kanske är i mest behov av hjälp. Detta är viktigt för att 
vårdpersonalen på bästa sätt ska kunna införskaffa stöd med hjälp av olika resurser 
(Saunders, 1980).
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Sjuksköterskans strategier i mötet med närstående

Enligt kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen, 2005) är det bland annat av betydelse för 
sjuksköterskan att utgå från vårdtagarens och/eller dess närståendes behov, önskemål samt 
ta tillvara på deras kunskaper och erfarenheter (a a). För att sjuksköterskan ska undvika 
konflikter och/eller skuldbelastningar mellan de närstående kan ett stöd vara behjälpligt. 
Sjuksköterskan kan förhindra osämja genom att skapa ett samarbete, ge tillfälle till 
bearbetning av känslorna samt uppskatta om behovet finns att ta emot psykologisk 
behandling eller annat stöd (Bugge, 2000). Samtidigt som det pågår en frigörelse mellan de 
närstående och den döende finns det fortfarande band som binder dem närmare (Kvåle, 
2001). När sjuksköterskan bemöter de närstående i sorg kan det jämföras med bemötandet 
av människor i en traumatisk kris. Där är det av stor vikt att kunna visa respekt, förståelse 
och stöd (Cullberg, 2001). I många fall kan en god omvårdnad av vårdtagarna vara av 
betydelse för deras närstående (Dahlberg, 2002). I mötet med närstående i sorg kan 
kunskaper i vad ett gott bemötande är, vara värdefullt som sjuksköterska. Ett bemötande 
kräver av sjuksköterskan att ha förmågan till kommunikation med vårdtagaren och/eller 
den närstående. Sjuksköterskan kan genom kommunikationen, som sker verbalt eller icke-
verbalt, visa empati, respekt och stöd. Ett gott bemötande kan vara en del av den goda 
omvårdnad som ska ges och kan leda till en trygghet i omvårdnaden. (Socialstyrelsen, 
2005). Bemötandet av närstående i sorg kan för många sjuksköterskor vara svårt utan 
erfarenhet. Otillräckliga kunskaper om människor med sorg och hur det bemöts kan till 
exempel leda till en sämre vård av närstående till en nyligen avliden vårdtagare
(Matasushima, Akabayashi & Nishitateno, 2002). Vid mötet av närstående i sorg är de fyra 
grundläggande etiska principerna och dess regler något sjuksköterskan kan ha i åtanke. 
Dessa är respekt för självbestämmande, respekt för integritet, respekt för värdighet och 
respekt för det sårbara (Stryhn, 2007).

Tidigare forskning visar att många sjuksköterskor upplever att ett gott bemötande bland 
annat innebär att visa sympati och respekt för de sörjande. De upplevde det positivt att 
kunna erbjuda stöd till alla i sorg medan de fortfarande var kvar på sjukhuset. Det 
medförde att sjuksköterskan lättare kunde upptäcka de närstående som verkligen behövde 
stöd i sin sorg. Sjuksköterskan kunde även bistå med information om vart de närstående 
kunde vända sig (Collins-Tracey, Clayton, Kirsten, Butow, Tattersall & Chye, 2009).
Matasushima, et al. (2002) menar att det fanns ett behov hos sjuksköterskan att respektera 
varje individs behov och arbeta utefter det. Det upplevdes däremot som negativt att följa 
upp en sörjande efter att tiden på sjukhuset var slut då de ansåg att det enbart var på 
sjukhuset de behövde visa sin respekt och sympati i sorgen. Sjuksköterskorna ansåg att det 
var svårt med omvårdnaden vid sorg. Det var brist på tid och resurser, vilket medförde att 
hänvisning till andra specialister i området gjordes. Om en uppföljning skedde var detta i 
form av utskickade kort till minne av den avlidna, gruppmöten och telefonkontakt (a a).
Collins-Tracey, et al. (2009) påvisar istället positiva upplevelser hos sjuksköterskan i 
uppföljningen av sorg hos närstående. Det ansågs vara en del av arbetet som sjuksköterska. 
Det var ett ansvar som sjuksköterskan hade gentemot den avlidna vårdtagaren och de 
närstående. Kontakten som togs med de närstående gjordes med hoppet om att det skulle 
vara en positiv och viktig roll för närstående i sorgearbetet. Den styrkan och det stöd som 
de närstående gav vårdtagaren innan bortgången var betydelsefullt om sjuksköterskan 
uppmärksammade då det medförde en lättare hantering av de närståendes sorg (a a). 
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Kommunikationens betydelse för bemötandet

Bemötande handlar om hur människor för ett samtal. När det gäller bemötandet inom 
sjukvården är en human människosyn åtråvärd. Vårdpersonal kan möta de människor som 
är rädda, osäkra och som har många funderingar. Bemötandet som dessa får kan avgöra hur 
de uppfattar kvaliteten av omvårdnaden. Det som vårdtagarna och närstående ofta beklagar 
sig även när det gäller vården, är hur de blir bemötta av vårdpersonalen. Bemötandet 
handlar också om vänlighet, människovärde, kvalitet, information och respekt (Fossum, 
2007). Travelbee (1971) menar att kommunikation är en del av sjuksköterskans 
arbetsuppgift. Det är en interaktion med både verbal och icke-verbal kommunikation. Båda 
parter i en omvårdnadssituation kommunicerar icke-verbalt genom bland annat gester, 
beteende, ansiktsuttryck, utseende och hållning (a a).

Samtalen som förekommer i omvårdnaden är ett redskap vid uppbyggnaden av relationen
mellan vårdpersonal och vårdtagare. Det är här viktigt att förvissa sig om att all 
information har gått fram och att vårdtagare får möjlighet att ställa frågor om något verkar 
oklart och om en tydligare förklaring krävs (Bolund, 2007). Kommunikation innebär ett 
utbyte av information mellan två eller fler personer användbart i omvårdnaden. 
Kommunikation är något livsnödvändigt när det gäller att förstå sina medmänniskor i olika 
omvårdnadssituationer. Människor kommunicerar för att kunna överleva, men också för att 
kunna samarbeta och för att det är behagligt (Fossum, 2007). Travelbee (1971) tar upp 
ämnet mellanmänskliga aspekter som är en del i omvårdnaden. I en mellanmänsklig aspekt 
skapas en relation mellan två parter, där de relaterar till varandra som de unika varelser 
varje människa är. Fyra faser identifieras i en denna aspekt, som spelar stor roll för hur 
relationen utvecklas, där första fasen är det första mötet, andra fasen är de framkomna 
identiteterna, tredje mötet är empati och det fjärde mötet är sympati. Relationen blir 
betydelsefull och meningsfull då båda parter har en gemensam specifik erfarenhet som 
medför att de får sina egna behov mötta (a a).

Problemformulering

Många människor i dagens samhälle kommer någon gång under livet vara närstående till 
någon som får vård vid livets slut. Det är ett vanligt förekommande fenomen att få sorg i 
samband med att någon nära går bort. Detta medför att sjuksköterskan möter eller kommer 
att möta många närstående i sorg. Kunskapen om hur bemötandet vid sorg ska vara finns 
inte hos alla sjuksköterskor. För de som är både nyutbildade och oerfarna kan bemötandet 
vid sorg vara svårt då de ofta har lite kunskap om de olika individernas sorgeprocesser. 
Som sjuksköterska kan det vara behov av både erfarenhet och grundläggande kunskap om 
sorg för att kunna ha en förståelse för den sörjande och för att därigenom ge en god 
omvårdnad. Närstående är oftast en del av vårdtagaren och blir därför även en del av 
omvårdnaden. Vårdfokus ligger mer på den som vårdas vid livets slut, men för de som 
hamnar i sorgprocess i samband med detta är också i behov av stöd och omvårdnad av 
sjuksköterskan. I vår studie ligger fokus på de närståendes upplevelser av 
omvårdnadssituationen i vården vid livets slut. Detta för att få en djupare förståelse för 
deras upplevelser och utifrån det kunna ge de stöd i sorgen.



7

SYFTE

Syftet är att belysa närståendes upplevelser av omvårdnadssituationen kring vården vid 
livets slut av en nära anhörig.

Frågeställningar

 Vad är det som gör att närstående blir nöjda i omvårdnadssituationen?

 Hur kan sjuksköterskan förbättra omvårdnaden till närstående i sorg?

METOD

Val av forskningsansats

För att kunna belysa närståendes upplevelser kring omvårdnadssituationen när en nära 
anhörig vårdas vid livets slut, valdes en litteraturstudie med inriktning mot 
litteraturöversikt där både kvantitativa och kvalitativa studier används. En litteraturöversikt 
är enligt Friberg (2006) till för att kunna få en sammanfattning över ett specifikt
vårdvetenskapligt kunskapsområde, men det kan också vara ett problem som förekommer 
inom sjuksköterskans yrkesprofession. Vetenskapliga artiklar har granskats för att tolka 
forskarnas resultat i deras studie, men även uppmärksamma deras tillvägagångssätt. 
Granskningen medförde en inblick över vilka teoretiska förutsättningar som finns inom 
ämnet. Denna litteraturstudie följer Fribergs (2006) sju steg enligt nedanstående figur, se 
figur 1. Stegen beskrivs sedan genomgående i efterföljande stycken.



8

Figur 1. Litteraturöversiktens olika steg (Friberg, 2006 s. 118).

Val av fenomen

Det första steget i Fribergs modell är att välja ett fenomen. Fenomenet som valdes i denna 
studie var sorg där närståendes upplevelser skulle uppmärksammas i den 
omvårdnadssituation som uppstår vid vård vid livets slut av en nära anhörig.

Litteratursökning

Efter att ha valt ett fenomen att fördjupa kunskaperna kring, gjordes en litteratursökning på 
olika databaser. 

Studie 1
Kvantitativ

Studie 2 
Kvantitativ

Studie 3
Kvantitativ

Studie 4
Kvantitativ

Studie 5 
Kvantitativ

Studiernas läses avseende likheter och skillnader i t.ex. resultat, teori/perspektiv, metod etc.

Övergripande 
områden/teman 
formuleras

Område 1/tema

Område 2/tema

Område 3/tema

Likheter/skillnader i metod

Likheter/skillnader i teori/perspektiv

Likheter/skillnader i resultat

Betydelse för vårdandet

Det andra steget i översikten – att avgränsa till 
ett urval av studier samt granskning av kvaliteten

Det första steget – att anlägga ett helikopterperspektiv
(övergripande beskrivning av vad som finns publicerat på området)

Litteratursökning

Val av fenomen eller område

Osv.

Bakgrund och problemformulering
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Det har sökts vetenskapliga artiklar i databaserna CINAHL och ScienceDirect där
huvudsökordet var bereavement och därefter utökades sökorden med family, nurse, 
palliative, communication och hospice. Nya sökningar gjordes i ELIN@skovde och 
sökorden begränsades till bereavement och family och i SveMed+ var huvudsökordet 
hospice. För att inte begränsa sökorden lades trunkering till på flera sökord för att få ett 
större utbud av träffar. Sökningarna presenteras med sökord, databas, datum, m.m. i bilaga 
I (figur 2).

Avgränsning och urval

Efter litteratursökning är nästa steg avgränsningar och urval (Friberg, 2006). 
Avgränsningar har gjorts genom att ange inklusionskriterier och exklusionskriterier.

Inklusionskriterier

 Det förekommer endast vetenskapliga artiklar som är skrivna på engelska eller 
svenska. 

 Både kvalitativa och kvantitativa studier har inkluderats för att göra denna studie. 
 Ingen specifik sjukdomsdiagnos förekommer utan det ska främst handla om vård 

vid livets slut.
 Studierna handlar utifrån närståendes perspektiv.

Exklusionskriterier

 Studier som handlar om patientperspektiv.
 Studier med sekundärkällor och litteraturöversikter.
 Studierna är inte äldre än nio år. 
 Inga studier handlar om sorgen det innebär att förlora sitt barn.

Granskning

Steg fyra blev att fortsätta med granskning av artiklarnas kvalitet (Friberg, 2006). 
Insamlingarna gjordes under november och december månad och det resulterade i att 21 
artiklar blev granskade och ur dem utvaldes 13 vetenskapliga artiklar som data material.
Det var tre artiklar som inte gick att få fram i fulltext via databaserna och därmed 
beställdes dessa via högskolans bibliotek, varav två passade för syftet i studien. Det antal 
artiklar som hittades från början delades upp författarna emellan för att granska och ta bort 
de artiklar som eventuellt inte passade för studiens syfte. Alla artiklar lästes av båda då det 
medförde en överenskommelse i sorterandet av artiklarna, som sedan ansågs mest 
relevanta till litteraturstudien.

Vid granskningen av litteraturöversikten har författarna tagit hjälp av Friberg (2006) som 
har förslag på frågor som kan ställas under granskningen av studiernas kvalitet. Frågorna 
hjälpte författarna granska om det fanns ett tydligt och välformulerat problem, om syftet 
var klart och tydligt, hur metoden beskrevs, hur data analyserades, vad resultatet visade 
och så vidare. Författarna jämförde de olika studiernas resultat för att få fram vad som var 
mest väsentligt för den kommande studien. De studierna som författarna valt att använda i 
analysen finns dokumenterade i en översiktsfigur, se figur 3 (Bilaga II).
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Analys

De sista tre stegen förekommer i analysfasen (Friberg, 2006). Här följer de tre stegen, där 
beskrivning av tillvägagångssättet har gjorts. Första steget: De 13 artiklar som valdes att 
ha med i studien, lästes igenom ett flertal gånger för att få en helhetsuppfattning om 
innehållet. Detta gjordes var och en för sig. Den text som ansågs vara relevant för studien,
ströks under och översattes. All text som strukits under sammanställdes och skrevs rent på 
datorn. Under tiden sammanfattades även det huvudsakliga i studien, som syfte, metod, 
årtal, och resultat. Detta sammanställdes i översikten av artikelgranskningen. Andra steget:
Resultatet i de analyserade artiklarna diskuterades mellan författarna för att få en översikt 
om vad de olika artiklarna handlade om. Detta gjorde att ett gemensamt beslut kunde tas 
om vad som skulle vara med den kommande studiens resultat. Både skillnader och likheter 
framkom ur artiklarna och det som ansågs mest väsentligt togs sedan med i studien. Det 
material som skulle vara med i resultatet skrevs på datorn och delades upp i stycken. Detta 
skrevs sedan ut på papper och klipptes isär för att få en översikt och därmed kunna dela in 
styckena till rätt kategori. Tredje steget: Studiernas resultat presenteras på olika sätt vilket 
innebär att mittpunkten ligger antingen på ord eller på siffror. Från början hade författarna 
kategorierna upplevelser av sorg, stöd, bemötande samt positiva och negativa upplevelser. 
Dessa ändrades sedan under arbetets gång till två huvudkategorier innan livets slut och 
efter livets slut, med tillhörande underkategorier.

ETISKA ÖVERVÄGANDE

En litteraturstudie ska innehålla en korrekt referering, där de tidigare gjorda 
forskningsresultaten inte ska förvrängas (Friberg, 2006). Refereringen har skett enligt 
APA-manualen och de fyra grundläggande etiska principerna; respekt för 
självbestämmande, respekt för värdighet, respekt för integritet samt respekt för det sårbara, 
och dess regler har författarna haft i åtanke, som är viktiga att tänka på vid 
omvårdnadsforskning (Stryhn, 2007). Författarna vill påpeka att med dessa principer har 
inga förnärmanden förekommit gentemot sjuksköterskans profession eller mot närstående 
och/eller vårdtagare. All insamlad data har respekterats och arbetet ska ses som en hjälp för 
en eventuellt bättre omvårdnad vid livets slut till både vårdtagaren och närstående samt den 
medföljande sorgen. Ingen plagiering och/eller fabricering från tidigare forskning har 
gjorts, det vill säga hänsyn är tagen till upphovsrättslagen (SFS 1960:729) när det gäller att 
referera andra författares material. Valet av artiklar har inte påverkats om dess resultat är 
ur en positiv eller negativ vinkel, vilket har gjort att författarna har sammanställt resultatet 
utan värderingar. 
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RESULTAT

I resultatet redogörs två huvudkategorier som framkom i dataanalysen, vilka är: Innan 
livets slut och Efter livets slut. De närståendes upplevelser kring omvårdnaden beskrivs vid 
vård i livets slutskede. Till dessa framkom flera underkategorier, se figur 2. Eftersom 
resultatet är en sammanställning av författarnas egna tolkningar från artiklarnas resultat, 
har inga citat används.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Innan livets 
slut

X

Önskan att ha 
någon vid sin 
sida

X X X X X X X

Lugn miljö X X X X
Att livets 
slutskede blir 
värdigt       

X X X X X X

Att få vara 
delaktig i 
omvårdnaden 

X X X

Att 
vårdpersonalen 
känner 
vårdtagaren   

X X X X X

Att uppleva en 
god 
kommunikation 
och relation

X X X X X

Efter livets slut X X X

Känslan av
ensamhet

X X X X

Hur känslor 
hanteras

X X

Önskan att inte 
bli bortglömd i 
sorgen

X X X X X X X

Figur 2. Översikt av kategorier i datamaterialet.
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Innan livets slut

En förberedelse inför den kommande bortgången kunde upplevas som positivt för 
närstående, då det kändes som en lättnad för dem att få möjligheten till att förbereda sig 
mentalt inför bortgången. Det fanns fyra olika steg som informanterna beskrev som viktiga 
vid omvårdnaden vid livets slut. Dessa var att namnge någon som fattar de beslut som 
krävs, få information om vad som händer med vårdtagarens fysiska skick, kunna få hjälp 
med finansiella frågor och att veta att läkaren var bekväm med att prata om döden (11).

Önskan att ha någon vid sin sida   

Informanterna ansåg att det var betydelsefullt att ha någon person vid sin sida som kunde 
erbjuda stöd. Vårdpersonal som visade vänlighet upplevdes som positivt och ingav en 
trygghet och därmed ett stöd. Det kunde även vara någon annan än vårdpersonal. Det mest 
väsentliga var att det fanns någon där som kunde ge ett stöd i situationen och som brydde 
sig om den närstående, till exempel genom att erbjuda något att dricka eller att äta (2; 4; 6). 

Det fanns oftast någon av vårdpersonalen i närheten som kunde inge ett stöd och kunde 
även hjälpa till att svara på de frågor som informanterna hade. Det rörde sig bland annat
om praktiska frågor kring vårdtagaren, men även andra funderingar kring vården kunde 
också uppstå. Informanterna var mycket tacksamma över detta och ansåg att 
vårdpersonalen inte kunde ha gjort något bättre (4; 5). Om informanterna mottog ett 
emotionellt stöd före dödsfallet gjorde det att de kände sig mer tillfredställda med vården. 
Informanterna upplevde det positivt att vårdtagaren fick stort stöd i deras vård vid livets 
slut (8; 9). Stödet, som sjuksköterskan och övrig vårdpersonal gav, var av stor vikt innan 
dödsfallet och detta gav en trygghet hos både informanterna och vårdtagaren. Det betydde 
mycket för informanterna att kunna uppleva den tryggheten även om de hade vetskap om 
att det inte fanns något hopp för återhämtning för vårdtagaren i sin sjukdom (6; 10). Det 
fanns de informanter som upplevde att många kvalificerade sjuksköterskor ofta var 
upptagna med pappersarbete eller var på möten. Tillgängligheten på sjuksköterskan var 
därmed sämre och väntan på hjälp blev lång. Sjuksköterskan var svår att få kontakt med 
och de fick lägga mycket tid och energi på att få reda på de frågor som de undrade om 
angående vårdtagarens omvårdnad. Detta medförde att upplevelsen av stöd från 
vårdpersonal fick en negativ inverkan (2; 4; 5; 8).

Lugn miljö

En lugn miljö uppskattades av många närstående. Det var positivt att de kunde sitta ute 
tillsammans med vårdtagaren och att det var rent och fräscht överallt i och utanför 
sjukhuset (4). Möjligheten till att kunna besöka vårdtagaren dagligen och komma när som 
helst uppskattades av informanterna, även sjuksköterskans förhållningssätt gentemot 
närstående och vårdtagaren uppskattades (4; 13). En negativ känsla av miljön på sjukhuset 
var när det var ont om platser och ljudnivån var hög (4). 

Informanterna upplevde även att de kände sig mer oroliga på sjukhus med hög 
arbetsbelastning eftersom de där var osäkra på vad de kunde vänta sig av omvårdnaden av 
vårdtagaren (12).
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När tiden började ta slut för en vårdtagare var vårdpersonalen väldigt mån om att även visa 
omsorg för informanterna. De gav stöttning och iordningsställde enkelrum, i mån av plats,
för vårdtagaren och dess närstående. En avskildhet skapades därmed och de närstående 
förseddes med bekväma stolar och filtar för att få en viss komfort. Det medförde i sin tur 
en lugnare miljö, vilket var positivt och gav de närstående en möjlighet till ett mer 
avslappnande farväl (4; 5).

Att få vara delaktig i omvårdnaden

För många närstående betydde det mycket att få vara delaktig i omvårdnaden (5; 8). För 
dem som vårdade vårdtagaren i hemmet och sedan fick överlåta omvårdnaden till 
vårdpersonal på sjukhus, var det speciellt viktigt att kunna vara delaktig även där. Några 
upplevde att deras förmåga och möjlighet till att vårda vårdtagaren på egen hand inte togs 
på allvar när vårdtagaren hamnade på en vårdavdelning. Vissa av informanterna upplevde 
att de blev bortstötta av personalen när de ansåg att de kunde komma med betydelsefull
information som berörde vårdtagaren (5). Flera informanter hade haft negativa upplevelser 
i vård av närstående vid livets slut, vilket innebar att dessa informanter ville få vara 
delaktiga i omvårdnaden. För vissa blev det en tung börda att vara hos den döende 
vårdtagaren dygnet runt och hjälpa till med den vård som skulle ges i livets slut. Det blev 
ingen tid för dem själva och det kändes som ett tvång att stanna för att vårdtagaren skulle 
få en bra vård. En del av upplevde tvärtom att det var negativt att de inte fick vara med när 
vårdtagaren avled. En delaktighet i de beslut som skulle tas om vårdtagaren var något som 
inte uppmärksammades av vårdpersonalen och det medförde att informanterna inte kände 
sig involverade i vårdtagarens omvårdnad (8). De sjukhus med mindre arbetsbelastning 
upplevdes som bättre av informanterna på grund av att där kunde även vårdtagaren vara 
mer delaktiga i sin vård samt få igenom sina sista önskningar (12). 

Att vårdpersonalen känner vårdtagaren

En sjuksköterska som kom för att meddela att döden var nära upplevdes som positivt av 
informanterna (11). Det sågs även som positivt att ha en omvårdnadsansvarig sjuksköterska 
som de kunde vända sig till med frågor och önskemål. Tryggheten över att veta att
sjuksköterskan hade kunskaper om vårdtagarens sjukdomshistoria och nuvarande 
sjukdomsstatus, ingav ett lugn. Detta framför allt när informanterna fick motta information 
om det som väntade och det som förväntades kunna ske med vårdtagaren (8; 13). Det fanns
de som inte upplevde sig ta emot bra information och att de fick strida för att få någon 
information över huvudtaget. Dessutom var det svårt då de inte visste vilka frågor de skulle 
ställa (6).

Under den sista tiden av vårdtagarens liv var det betydelsefullt för den döende och dess 
närstående att det fanns välbekanta ansikten. Detta skapade en trygghet för informanterna 
då det innebar att den käraste blev väl omhändertagen den sista tiden i livet. Dessutom var 
det en trygghet att vårdpersonalen visste vilka de var (4; 6). Det var en trygghet att 
sjuksköterskan fanns till hands under hela vårdtiden och tiden efteråt. De närstående tyckte 
att det var skönt att det fanns någon som de kunde prata med, gråta inför och tillsammans 
med. Det gjorde att döden blev något vackert och viktigt minne för informanterna och de 
upplevde en trygghet inför döden (13).
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De flesta informanter upplevde att de fick ett bra stöd från all vårdpersonal som hade hjälpt 
till att vårda deras kära. Det fanns även de informanter som avböjde sig att få stöd (13).

Att uppleva en god kommunikation och relation

En öppen kommunikation upplevdes som värdefullt att uppnå mellan de tre parterna; 
vårdtagaren, närstående och vårdpersonal (5; 13). Daglig uppdatering om vad som hände 
med vårdtagaren var något som närstående upplevde positivt och en del upplevde en större 
tillfredställelse med omsorgen från vårdpersonalen om de hade god kontakt med 
personalen om deras religiösa och andliga tro (8). Många informanter talade utförligt om 
vikten av att få uttrycka sina känslor om livets mening och döden, och ofta om deras 
förståelse av relationen med sin Gud (11). Ett gott bemötande innebar bland annat att få 
kunna motta adekvat information under vårdvistelsen och det gjorde även att 
informanterna blev mer nöjda (8).

Oavsett om döden inträffade på en akutavdelning eller ett hospice var det viktigt för 
vårdtagarens närstående att sjuksköterskan tog sig tid att informera om vad som händer/har 
hänt med vårdtagaren. Informanterna upplevde att de blev arga av att inte få den 
information som de önskade angående vårdtagarens död. De ansåg att det var 
sjuksköterskans arbete att göra situationen lättare och inte svårare (2; 5). Det sågs som 
positivt att få information om läkemedlen som gavs till vårdtagaren och vad de användes 
för. Den information som gavs av läkaren upplevdes inte alltid som tillräcklig, men genom 
att ha en omvårdnadsansvarig sjuksköterska kunde informationen kompletteras och det var 
även något som informanterna föredrog (8). 

Det som gjorde att informanterna inte upplevde en god relation till vårdpersonalen var när 
kompetensen bland sjuksköterskorna varierade stort och kontinuiteten brast då det byttes 
personal med jämna mellanrum (8). Många informanter upplevde att kommunikationen 
med vårdpersonalen brast då de upplevde sig få dålig information efter att vårdtagaren
hade avlidit. De ansåg att mer information skulle behövas och detta i form av praktisk 
information som ekonomiska detaljer, juridiska detaljer och/eller begravnings detaljer (2; 
5).

Att livets slutskede blir värdigt

För många närstående var det viktigt att vården, som gavs vid livets slutskede, gavs med 
respekt för vårdtagaren som en enskild individ. Stressad vårdpersonal upplevdes som något 
negativt då detta oftast ledde till att vården av vårdtagaren blev lidande. Vårdtagaren blev 
lidande genom att inte bli behandlad med respekt för integriteten och värdigheten samt inte 
respekt för den enskilda individen (8). Det framkom ur analysen att flera informanter var 
missnöjda med vården vid livets slut som gavs på sjukhus med högre belastning, där de 
upplevde att vårdtagaren inte blev bemött med respekt (12). 

Döden var något som upplevdes värdig av många informanter. Detta kunde vara att den 
sista tiden få hålla vårdtagaren i handen, få se de bära sina egna kläder och att 
vårdpersonalen läste dikter som passade till vårdtagaren. Värdefulla gester för 
informanterna som då fick uppleva de ljusa stunderna med döden (13). Det var av stor vikt 
att vårdtagaren kunde behålla sitt hopp för en fridfullare död (10). 
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Stödet som informanterna fick av vårdpersonalen värderades högt och de kände sig alltid 
välkomna till vårdavdelningen och gav informanterna möjlighet till att gå vidare i livet 
trots sorgen efter vårdtagaren (13).

Livskvalitet var även viktigt och de närstående var mer nöjda om vårdtagaren upplevde 
smärtfrihet. De flesta av informanterna var positiva till den vården som vårdtagaren hade 
fått vid livets slut från vårdpersonalen (4; 9; 13). 

Efter livets slut 

Många av de närstående upplevde en allmänt god hälsa under deras sorg. Tiden direkt efter 
döden var svårast att ta sig igenom, men ett välbefinnande kunde uppnås tidvis under första 
året av sorg efter deras kärastes död (1).  Välbefinnandet var individuellt, vilket gjorde att 
vissa mer eller mindre upplevde ett välbefinnande och andra upplevde att de inte orkade 
med något samt hade inget välbefinnande alls. Många insåg att de var tvungna att fortsätta 
att leva vidare, medan det fanns de informanter som inte visste hur de skulle kunna göra 
det (5). De flesta informanterna hade fått möjlighet till ett sista farväl av deras käraste och 
hann till och med diskutera vårdtagarens sista vilja i livet, vilket upplevdes positivt (5; 11).

Känslan av ensamhet

För flera av informanterna var det en stor ensamhet efter bortgången av den kära (1; 2; 5). 
Sorgen var ett arbete att ta sig igenom på egen hand. Det var svårt och smärtsamt att dela 
med sig av den egna sorgen och därför drog sig många av informanterna för att ge med sig 
av sin sorg till familj och vänner. Dessutom upplevdes det som att vännerna inte ville prata 
om deras sorg och att de undvek att ta upp ämnet (2). Flera av informanterna upplevde 
bland annat känslor som ensamhet i sin sorg. De upplevde sig själva som en förstörd och 
ensam människa (3; 5).

Hur känslor hanteras

De flesta informanterna klarade av att hantera sina känslor efter vårdtagarens död, men det 
fanns även ett fåtal personer som hade svårt att hantera sina känslor (5). De känslor som 
informanterna kunde uppleva i sorgearbetet var separationsångest, nedsatt 
funktionsförmåga, traumatisk stress och/eller traumatisk sorg. En del av informanterna 
beskrev sin förlust som något fruktansvärt och många upplevde att de hade tappat all lust. 
(3; 5). Många ansåg att det var smärtsamt och ville inte fortsätta med sitt liv utan 
vårdtagaren. En del uttryckte det att de hade en djup och känslomässig smärta som 
förenades med självmordstankar (3). Det förekom ändå informanter som upplevde en 
lättnad då de kände en viss vetskap om att den käraste inte längre led och att de hade gjort 
allt för att denne skulle få ha det bra den sista tiden. En saknad fanns trots det (5). 
Förlusten innebar för en del av informanterna en större förståelse för livet och döden. 
Informanterna förstod också lättare hur andra människor känner sig då de mist någon kär 
vän eller familjemedlem och önskan att kunna hjälpa andra i deras sorg blev större (3).
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Önskan att inte bli bortglömd i sorgen

De flesta informanter upplevde det positivt att någon ur vårdpersonalen som varit 
engagerad i vårdtagarens omvårdnad följde upp dem i deras sorg (7). Genom deras stöd 
upplevde informanterna att stödet blev bättre efter vårdtagarens död om informanterna 
hade haft ett gott stöd av sjuksköterskan innan vårdtagaren avled (8). 

Det upplevdes som positivt med vänliga gester som att få blommor eller brev som var 
sända till sig eller ett telefonsamtal från dem som bryr sig om och motta brev. Detta 
tolkades som ett positivt uttryck för empati och medkänsla (1). Det fanns de informanter 
som upplevde att de inte fick något stöd alls som de hade önskat (10).

Många informanter hade även ett behov av att prata av sig. Det var lättande att kunna prata 
av sig med vänner och bekanta som varit med om liknande erfarenheter då dem kunde inge 
en större förståelse för de känslor som kom till uttryck under sorgen. Informanterna 
behövde där inte klä sina känslor i ord för att motparten skulle förstå. Många ville inte vara 
en börda för sina vänner eller sin familj och valde därför olika personer att prata med vid 
olika tillfällen för att kunna upprepa samma historia fler gånger. Det upplevdes som lättare 
i sorgearbetet att få prata om och upprepa det som var under perioden då vårdtagaren var 
nära livets slut och det som är i nuet (1).

Ett stöd kunde också vara viktigt i deras sorg och de flesta informanterna upplevde att det 
fanns stöd att tillgå. Vårdpersonalen kunde bidra med stöd, särskilt då vårdtagaren avled på 
sjukhuset, och var ett supplement till det stöd de fick av familj och vänner. Det största 
stödet mottogs av det sociala nätverket i olika utsträckningar. De som ingick i det sociala 
nätverket var familjemedlemmar, släkt samt vänner. Dessa personer var de som 
informanterna själva trodde skulle vara den största stöttepelaren av dem alla (1; 2). Det 
som för många närstående var ett bra stöd var bland annat det stöd och den hjälp de fick
med arrangemang vid begravning samt rådgivning om juridiska och ekonomiska frågor (1).

Resultatsammanfattning

De flesta närstående är i behov av ett gott bemötande från vårdpersonal. Resultatet visar att 
vid vård vid livets slut kan det vara särskilt väsentligt med ett gott bemötande, där det med 
bemötande ingår komponenter som att ge stöd, att ge information, att skapa en god relation 
och att ha en god kommunikation. Ett förtroende för vårdpersonalen var viktigt för att 
närstående skulle veta att en god omvårdnad gavs till vårdtagaren. Det visar även på att
delaktighet var betydelsefull i vården vid livets slut. Det var en trygghet att ha någon vid 
sin sida som kunde erbjuda stöd och miljön var viktig i dess bemärkelse att de kunde känna 
sig bekväma på avdelningen. Även att veta att det fanns ett stöd att få efter det att 
vårdtagaren hade gått bort, både från vårdpersonal men dels från både familjen och
vännerna. Många närstående upplever en saknad efter en bortgång, men med tiden läker 
även dessa sår.
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DISKUSSION

Metoddiskussion

För att kunna utforska närståendes upplevelser av omvårdnadssituationen kring vården vid 
livets slut av en nära anhörig, valdes en litteraturöversikt. En litteraturöversikt ansågs vara 
det bästa för studien för att kunna få en bredare syn på problemet då det innebär 
granskning av både kvantitativa och kvalitativa studier. I studien var det närståendes 
upplevelser fokuseringen låg på. Det var utifrån deras upplevelser en studie kunde göras 
för att öka förståelsen för dessa närstående och utifrån det förbättra omvårdnaden av 
närstående i sorg. Metoden som författarna valde var ett sätt för att få en överskådlig bild 
av hur forskningen inom ämnet har bedrivits.  

I efterhand hade det varit intressant att göra en intervjustudie för att få ett empiriskt 
resultat, men det valdes bort då författarna ansåg att tiden inte skulle räcka till. Om valet 
istället varit en empiriskstudie hade författarna fått ett mer konkret svar från 
förstahandskällan och därmed hade resultatet eventuellt känts mer verkligt. Problem som 
skulle kunna uppstå är att det inte skulle bli lika stor bredd på olika vårdavdelningar, då 
risken finns att vårdavdelningen använder sig av likvärdigt förhållningsätt och bemötande. 
Det kan även vara svårt att intervjua närstående som genomgår en sorgeprocess. Detta då 
det kan bli lättare att kränka de med felformulerade frågor när de redan är sårbara och 
svaga. 

De inklusions- och exklusionskriterier som valdes var till för att begränsa sökningen av 
artiklar. Det valdes att ha både kvalitativa och kvantitativa studier för att få en bredd på 
studien. De flesta artiklar var både med kvalitativ och kvantitativ ansats och några var 
kvalitativa, men det blev i slutändan bara en kvantitativ studie. Fokuset låg inte på någon 
specifik sjukdomsdiagnos då det skulle innebära ytterligare en begränsning i antalet 
studier, samt att syftet var att de främst skulle handla om vård vid livets slut och vara ur 
närståendes perspektiv. Intresset låg heller inte på att lägga fokus på föräldrar som mist sitt 
barn, då den sorgen är mer specifik och svårare. Arbetet hade då enbart fått handla om det 
ämnet eller blivit mer omfattande.  Den senaste forskningen var eftertraktat och därför 
begränsades studierna till år 2000-2009.

Innan artikelsökningen inleddes ansågs databasen CINAHL vara tillräcklig då det är en 
omfattande sökmotor i ämnet omvårdnad. Det var en möjlighet att finna tillräckligt många 
artiklar för studiens analys. Valet av sökord diskuterades emellan författarna för att se vad 
som var relevant för studiens syfte. Efter att lämpliga sökord valts ut, granskades lämpliga 
synonymer upp för att se vad som kunde ge bäst antal träffar i databaserna. Det fanns 
många träffar, men mycket var inte relevant för denna studie. Många artiklar beskrev hur 
sjuksköterskan och vårdtagaren upplevde att vårda/vårdas vid livet slut. Författarna 
upplevde att det fanns brist på forskning av de närståendes perspektiv kring vård vid livets 
slut och bestämde att utforska ämnet. Flera artiklar hittades med bra abstrakt, men i flera 
fall fanns inte tidskriften tillgänglig på högskolans bibliotek. Några artiklar beställdes via 
högskolans bibliotek till en viss kostnad per artikel. Nya idéer på sökord uppkom med 
hjälp av de artiklar som hade relevant information för studien.

Trunkering användes på vissa sökord för att kunna utöka träffarna och årtalen begränsades 
då forskningen inte skulle vara äldre än nio år. I CINAHL hittades inte det antal artiklar i 
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tillräcklig omfattning och därmed utökades sökningarna i databaserna ScienceDirect, 
ELIN@skövde och Svemed+. I ScienceDirect användes samma sökord som i CINAHL 
och det gav fler träffar. Däremot begränsades sökorden i ELIN@skövde och SveMed+, där 
det inte gav samma utsträckning av relevanta träffar. De sökord som förekommit i de 
artiklar som valdes att ta med från de två tidigare databaserna, valdes ut. Det gjorde att fler 
artiklar kunde hittas och efter att ha hittat 21 artiklar sammanlagt påbörjades 
artikelgranskningen.

Flera artiklar kunde sållas bort då de inte var vetenskapliga, samt hade annorlunda innehåll 
mot det som eftersöktes. Inklusions och exklusions kriterierna skapades dels för att få det 
som var relevant för studiens problemområde och för att få det som eftersöktes av 
författarna. 11 relevanta artiklar hittades och av de artiklar vi skickade efter var två 
relevanta. Sammanlagt användes 13 artiklar och de återstående åtta artiklarna uppfyllde 
inte alla inklusions och exklusions krav och därmed ströks dessa. De artiklar som återstod 
ansågs som tillräckligt material för studien, som enbart är förstahandskällor. Friberg (2006) 
talar för att engelskan är vetenskapens officiella språk och därför försökte forskarna att 
satsa på att få de flesta artiklarna på engelska. Det förekommer en svensk artikel eftersom 
innehållet i den var värdefullt för studien och därmed användes den i resultatet. 

Granskningen har skett enligt Friberg (2006) frågor som finns tillhands att använda sig av 
vid granskningen. Författarna granska ifall artiklarna hade ett tydligt problem som var 
välformulerat, om deras syfte var klart och tydligt, vilken metod som använts, hur deras 
data analyserades och vad deras resultat visade. Detta för att kunna jämförde de olika 
studiernas resultat för att få fram vad som var mest väsentligt för den kommande studien. 
Det upplevdes lärorikt och användbart för att granska och välja ut de artiklar som ansågs 
relevanta till resultatet. Enligt Friberg (2006) kan både kvalitativa och kvantitativa studier 
användas och det behövs inte göras ett val kring detta. Problemet är att viss information 
som redovisas i studiernas resultat kan gå förlorad (a a). 

Författarna såg inte detta som ett problem utan kunde ändå få ut det som önskades av de 
olika studierna för att få det att passa in i resultatet. Många artiklar som förekommer i 
resultatet kommer från samma tidskrift Journal of pain and symptom management, detta är 
inget som medvetet har gjort utan det visade sig att den tidskriften hade bra vetenskapliga 
artiklar om närståendes upplevelser av omvårdnadssituationen och sorg.

Analysen tog tid eftersom artiklarna lästes flera gånger för att få en klar bild om vad de 
handlar om. Artiklarnas innehåll återberättades författarna emellan för att se om de tolkat 
på lika eller olika sätt. Dels för att granskningen skulle bli så noggrann som möjligt, med 
ett tillförlitligt resultat. Dessutom utfördes en sammanställning där syftet, metoden och 
resultatet sammanfattades för att se vad som sedan var relevant för resultatet. Här framkom 
materialet till studien och delades upp i de dåvarande kategorierna vi hade. En urklippning 
av text utfördes och urklippen lades under de kategorierna som då var utformade. Eftersom 
dessa kategorier inte var tillräckliga för att få ett väl strukturerat resultat, delades istället 
materialet upp efter innan livets slut och efter livets slut. Författarna ansåg att dessa två 
huvudkategorier på ett bättre sätt kunde referera tillbaka till syftet.

Den sammanställning som författarna utförde tidigare i arbetsprocessen var användbara för 
att kunna styrka med flera studiers resultat. Artiklarna resulterade i mycket bra fakta som 
var användbart i resultatet, men slutligen fick resultatet begränsas för vad som fick vara 
med. 
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Den forskning som har utarbetats skall kunna bidra med kunskap om bemötandet vid sorg 
inom vården. Majoriteten av de funna vetenskapliga artiklarna är studier gjorda i USA och 
Sverige. Detta var inget som författarna förutbestämt utan det var en tillfällighet. 
Resterande studier var gjorda i Sydafrika, Storbritannien, Australien och Japan. Resultatet 
grundar sig därmed på information från I-länder där vården kanske inte ser exakt likadan 
ut, men har många likheter. Resultatet kan därför ses som användbart inom den vård som 
bedrivs i Sverige.

Resultatdiskussion

Syftet med den här studien var att belysa närståendes upplevelser av 
omvårdnadssituationen kring vården vid livets slut av en nära anhörig. En kunskap om hur 
närstående upplever omvårdnadssituationen kan leda till det som var syftet med detta 
arbete, vilket var att få närståendes synvinkel på hur det hela skulle framgå. Detta för att 
det i sin tur skulle kunna medföra en ökad förståelse hos vårdpersonal samt att de får insikt 
i de närståendes situation. Ur analysen framkom ett flertal begrepp som kunde associeras 
med denna omvårdnadssituation. Många närstående ville uppleva en trygghet, en 
delaktighet, ett stöd i deras sorg samt hade ett behov av att prata om sina känslor. Detta var 
individuellt, men det var något som framstod främst ur artiklarna. Något som även 
framgick som positivt i resultatet var när sjuksköterskan gav adekvat och bra information, 
skapade en god relation med både närstående och vårdtagaren samt att en god 
kommunikation uppstod mellan parterna. 

En god omvårdnad är något som alltid värdesätts i omvårdnaden av alla vårdtagare. I vård 
vid livets slut anser författarna att det är särskilt värdefullt med en god omvårdnad för att 
även därigenom ge en bra sista tid för vårdtagaren. Detta framgick även i resultatet, där det 
ur närståendes synvinkel ansågs som ett värdigt slut att deras anhöriga fick en god 
omvårdnad. Ett förtroende för vårdpersonalen var viktigt för att närstående skulle veta att 
en god omvårdnad gavs till vårdtagaren. I resultatet framgår att många närstående var mer 
nöjda med vården om de och vårdtagaren fick vara delaktiga. För både vårdtagare och 
närstående var det viktigt med en omvårdnad där vårdpersonal hade ett individualiserat 
vårdfokus som var relaterat till behov och där de var engagerade. 

En bristande kommunikation kan medföra brister i omvårdnaden och för att på bästa 
möjliga sätt kunna ge en god omvårdnad som Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 
säger ska ges, kan det vara en naturlig del i att börja med en bättre kommunikation mellan 
parterna som ingår i omvårdnaden. Kommunikation är en stor del av bemötandet, vilket 
därmed innebär en viktig del i sjuksköterskans omvårdnad av närstående. 
Kommunikationen är det första steget till hur relationen mellan parterna utvecklar sig. Ur 
analysen framkom att en relation mellan sjuksköterskan och närstående är en del av 
omvårdnaden och en bristande relation medför ett obehag hos närstående. Bemötandet hos 
sjuksköterskan kan spela en roll i hur närstående upplever den sista tiden med deras 
käraste. Sorg innebär oftast ett lidande med alla dess känslor den kan medföra. 
För att lindra lidande hos närstående kan även bemötandet av sjuksköterskan vara viktigt 
och sjuksköterskans arbete i att förhindra ohälsan, som kan uppstå.

Avsikten var även att skapa ny kunskap och med hjälp av studien ville författarna få fram 
nya användningsmöjligheter i tidigare kunskaper om hälsa, sjukdom och relationens 
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påverkan mellan människor. Detta anser författarna kan göras av detta material då det 
styrker närståendes behov av omvårdnad likaväl som vårdtagaren. Vårdpersonalens 
omvårdnadsarbete borde ges till både närstående och vårdtagare, vilket det idag kanske 
görs i viss utsträckning. Det är dock inte en självklarhet för alla. Under utbildningen till 
sjuksköterska eller annan vårdpersonal är lärdomen kring vårdtagaren och lite fokus ligger 
på hur närstående kan tas om hand. En sorgeprocess medför oftast en svag och sårbar 
individ som är i behov av stöd. Detta stöd kan ges av vårdpersonal och därför är kunskapen 
om hur bemötandet vid sorg är, en betydelsefull del. I kompetensbeskrivningen för 
legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) anges att sjuksköterskan ska ha 
kunskap i att ge stöd till närstående för att främja hälsa och förhindra ohälsa. Därför kan 
det vara värdefullt att få kunskap i hur närstående upplever omvårdnadssituationen vid 
livets slut och dess sorg för att på ett bättre sätt kunna ge ett stöd som är till belåtenhet 
samt få en ökad förståelse för situationen.

Freud (2003) menar att en sorg innebär många svåra känslor för de närstående och att en 
sorg kan gå över i en depression (a a). Positiva upplevelser i omvårdnadssituationen kan 
medföra en lättare sorgprocess. Vetskapen om att deras anhöriga, som vårdades vid livets 
slut, hade en bra sista tid och att denne fick ett värdigt slut. Ett värdigt slut kan till exempel 
vara att bli behandlad som en individ där sjuksköterskan uppmärksammar de individuella 
behoven, har en bra relation och ett gott bemötande. Resultatet indikerar att närstående 
uppskattade om deras käraste hade det bra innan de avled. Därför är det av värde att 
sjuksköterskan är uppmärksam på både närståendes sista vilja och vårdtagarens sista vilja 
samt respektera båda parter. Deras sista viljor kan i vissa fall gå emot varandra och 
innebära en omöjlighet om båda viljor ska bli uppfyllda av sjuksköterskan och övrig 
vårdpersonal. Oftast blir det här att vårdtagarens sista vilja ses i första hand. Om viljan 
eller kravet nu inte är en omöjlighet att genomföra eller uppfylla. 

Antonovsky (1987) pekar på hur en förlust av någon nära kan påverka KASAM. Han 
menar vidare att det är beroende av hur hög KASAM personen, som genomgår en sorg 
efter förlusten, har. Bearbetningen av sorgen är lättare för de med högre KASAM än dem 
som har en lägre (a a). Ur analysen framkom att en del av de närstående upplevde sorgen 
som mycket smärtsam medan andra såg det som ett hinder att ta sig över. Det visar att 
människor är olika individer och bearbetar därmed motgångar olika. KASAM är en del av 
välbefinnandet och sorg förknippas av många inte som välbefinnande. En del av 
sjuksköterskans arbete är bland annat att lindra lidande och främja hälsa. En kunskap i vad 
KASAM innebär kan vara till en hjälp i det stöd som sjuksköterskan ger till de närstående. 
Det pekar på att människan är en enskild individ och att alla inte har samma förutsättningar 
att klara av en sorg. 

Ur analysen framkom att ett stöd i omvårdnadssituationen var behövligt, vilket kunde 
komma från familj, vänner och/eller vårdpersonal. Ett stöd är omfattande. Det kan innebära 
att en tillräcklig information ges, att en trygghet infinner sig, att en hjälp med praktiska 
frågor fås m.m. Det finns många komponenter som går i varandra. 

En trygghet kan innebära att det är en lugn och hemtrevlig miljö eller att vårdpersonalen 
har kunskap om vårdtagarens sjukdomshistoria. Det finns därmed en hel del att tänka på i 
omvårdnaden, som egentligen inte tar upp alltför mycket energi. Ett undantag är den 
vårdpersonal som upplever stress, där minsta lilla extrauppgift tar energi. Resultatet 



21

indikerar på att stress hotade den goda omvårdanden av vårdtagaren och därför var detta 
inget som informanterna tyckte var positivt bland vårdpersonalen. Stress upplevdes även 
medföra ett vårdlidande hos vårdtagaren. För att vårdtagarna ska få ett värdigt slut är en 
lugn miljö att föredra med vårdpersonal som har tid. Det framgår även att vården 
upplevdes sämre på de sjukhusen med högre arbetsbelastning än på de med mindre 
arbetsbelastning. Det är även något som innebär problem i dagens samhälle. Om det redan 
finns forskning som talar för att vården blir sämre vid högre belastning och vid stressig 
vårdpersonal borde det inte medföra en indragning på dessa arbetare utan det skulle istället 
innebära en tillförsel av mer vårdpersonal. Därmed skulle början till satsning på en god 
omvårdnad med bra kvalitet vara gjord.

Konklusion

Tidigare forskning visar att det uppstår många känslor som exempelvis ångest, lidande och 
psykisk smärta vid sorg. Det är dessutom vanligare att vid sorg även drabbas av 
depression. I resultatet framkommer även att närstående upplevde smärtsamma känslor, där 
vissa till och med upplevde att meningen med livet försvann i samband med att deras 
anhöriga avled. Många sjuksköterskor upplevde det svårt med bemötandet av närstående i 
sorg. Något som även observerades av närstående i form av att de upplevde vårdpersonalen 
som ofta upptagna med annat eller att de inte fick kontakt. Resultatet visar på att många 
närstående uppskattade att motta ett stöd i sin sorg både innan och efter att deras kära nått 
livets slut. Detta var något som oftast gavs av vårdpersonal, men i vissa fall brast det och 
medförde där ett missnöje med omvårdnadssituationen. Det framkom även att 
vårdpersonalen hade en betydelsefull del i omvårdnadssituationen för både vårdtagare och 
närstående, där vårdpersonalens förhållningssätt och bemötande var i fokus. Detta kunde 
medföra en lättnad i de närståendes sorg. Även stöd från familj och vänner sågs som 
betydelsefullt.

Implikation eller Betydelse för vårdandet 

Det kan vara svårt att vara närstående till någon som vårdas vid livets slut. Många frågor 
kan uppkomma kring den omvårdnad som ges till vårdtagare samt sorgen i sig är oftast 
svår att hantera. Dessa människor är i behov utav stöd, likväl som den person som ligger 
inför döden. En införelse av kunskap till all vårdpersonal kan här vara värdefullt, där de 
kan lära sig om hur de ska bemöta, kommunicera och värdesätta de närstående för att 
kunna ge en hjälpande hand i sorgen. Vårdpersonal bör därför inte enbart inrikta sig på 
vårdtagaren utan även ha med närstående som en del av omvårdnaden, men på olika sätt.
Resultatet kan bidra med en förbättrad vård till närstående och även vårdtagare då det kan 
leda vårdpersonalen till att få en ökad förståelse för hur närstående upplever 
omvårdnadssituationen samt kunna lyssna till den viktiga informationen närstående ibland 
för med sig om vårdtagaren. Detta då vårdtagaren inte alltid är kapabel till att själv uttrycka 
sina önskemål för att få en individualiserad vård. En ökad förståelse kan i sin tur leda till 
att det blir lättare att möta närstående i deras sorg. Denna studie är även tänkt som en hjälp 
för oerfarna sjuksköterskor som inte har fått träning i omvårdnad av närstående i vård vid 
livets slut.
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BILAGA I

Översikt av sökord

Databas Datum Sökord Träffar Lästa 
abstract

Använda 
artiklar

CINAHL 091104 Bereavement 3631 2 2

091104 Bereavement and Family 1139 5 2

091104 Bereavement and Family and Nurse* 242 4 1

091127 Bereavement and Family and Palliative* 216 1 1

091104 Bereavement and Family and Nurse* and 
Communication

32 0 0

091104 Bereavement and Family and Nurse* and 
Hospice

41 4 0

091127 Family and Hospice 1359 1 1

ScienceDirect 091105 Bereavement 8103 3 0

091105 Bereavement and Family 5903 6 0

091105 Bereavement and Family and Nurse* 2360 10 1

091127 Bereavement and Family and Nurse* and 
Palliative*

762 7 0

091105 Bereavement and Family and Nurse* and 
Communication

1363 3 2

091106 Bereavement and Family and Nurse* and 
Hospice

748 1 0

091106 Bereavement and Family and Nurse* and 
Communication and Hospice

538 6 1

091127 Family and Hospice 5811 3 0

ELIN@skövde 091106 Bereavement 3523 0 0

091106 Bereavement and Family 531 3 1

SveMed+ 091109 Hospice$ 124 1 1

Figur 2. Översikt över databaserna med sökord.
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BILAGA II

Artikelgranskning

Artikel 1 
Titel: Family and friends provide most social support for the bereaved

Författare: Benkel, I., Molander, U. & Wijk, H. 
Tidskrift: Palliative Medicine
Årtal, Land: 2009, Sverige
Syfte: Att utforska det sociala stödet som förväntades och gavs till en nära släkting eller 

vän under första året efter döden av en käraste på palliativ vårdavdelning. 
Metod: Deskriptiv design, kvalitativ och kvantitativ studie
Resultat: De sörjandes önskan av socialt stöd uppnåddes från deras nätverk av familj och 

vänner. Stöd från vårdpersonal var också mottaget, men detta var mest i behov i 
tiden nära döden samt om det privata nätverket inte var funktionellt.

Artikel 2 
Titel: The lived experience of losing a loved one to a sudden death in KwaZulu-Natal, 

South Africa
Författare: Brysiewics, P.
Tidskrift: Journal of Clinical Nursing
Årtal, Land: 2006, Sydafrika
Syfte: Att beskriva de levda erfarenheter av familjer i KwaZulu-Natal, Sydafrika, som 

hade förlorat en nära anhörig i en plötslig död.
Metod: Hermeneutisk fenomenologisk studie, kvalitativ studie.
Resultat: Familjers upplevelser av att förlora en familjemedlem och hur familjen upplever 

omvårdnaden från vårdpersonalen.
Artikel 3
Titel: The lived experience of loss: a phenomenological study
Författare: Douglas, D.
Tidskrift: Journal of the American Psychiatric Nurses Association
Årtal, Land: 2004, USA
Syfte: Att undersöka den levda erfarenheten av sörjande människor och om förlusten 

påverkade deras psykiska och fysiska hälsa.
Metod: Fenomenologisk kvalitativ studie
Resultat: Närstående beskriver upplevelsen av att förlora en älskad och dess inverkan på det 

dagliga livet för de efterlevande personerna. 
Artikel 4 
Titel: End-of-life care in community hospitals: the perceptions of bereaved family 

members
Författare: Hawker, S., Kerr, C., Payne, S., Seamark, D., Davis, C., Roberts, H., Jarrett, N., 

Roderick, P. & Smith, H.
Tidskrift: Palliative Medicine
Årtal, Land: 2006, England
Syfte: Intervjuer gjordes för att se hur de sörjande informanterna upplevde vården och 

stödet som gavs från samhällets sjukhus.
Metod: Kvalitativ studie
Resultat: Upplevelserna har varit mycket positiva från omvårdnaden på samhällets sjukhus 

än jämfört med större sjukhus.
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Artikel 5 
Titel: How well do family caregivers cope after caring for a relative with advanced 

disease and how can health professionals enhance their support?
Författare: Hudson, P.
Tidskrift: Journal of Palliative Medicine
Årtal, Land: 2006, Australien
Syfte: Att undersöka familjers uppfattning och hur de klarar av att förlora en 

familjemedlem.
Metod: Kvalitativ och kvantitativ studie
Resultat: Denna studie visar på att de närstående klarar sig ganska så bra efter det att deras 

familjemedlem har gått bort, endast ett fåtal personer upplevde traumatisk sorg 
efter dödsfallet.

Artikel 6 
Titel: Management of relatives of patients who are dying. 
Författare: Main, J.
Tidskrift: Journal of Clinical Nursing
Årtal, Land: 2002, Storbritannien
Syfte: Att utforska viktiga frågor runt perioden närmast döden av en patient ur både 

vårdpersonalens och närståendes perspektiv.
Metod: Kvalitativ studie
Resultat: Vårdpersonal kände sig ofta oerfarna och otillräckliga för att kunna ge stöd till 

närstående när patienten höll på att dö. De var i behov av träning för att kunna ge 
stöd och omvårdnad till närstående. Detta framkom hos närstående också.

Artikel 7 
Titel: Family Members´perceived needs for bereavement follow-up
Författare: Milberg, A., Olsson, E-C., Jakobsson, M., Olsson, M. & Friedrichsen, M.
Tidskrift: Journal of Pain and Symptom Management
Årtal, Land: 2008, Sverige
Syfte: Att utforska familjemedlemmars behov av sorg-uppföljning
Metod: Kvantitativ och kvalitativ studie
Resultat: Det fanns ett behov av sorg-uppföljning. Många föredrog ett personligt hembesök 

av den person som haft mest kontakt med både patienten och närstående. 
Närstående ville prata om hur de hade det då, nu och hur framtiden såg ut. 

Artikel 8
Titel: Bereaved Family Members’ Evaluation of Hospice Care: What Factors Influence 

Overall Satisfaction with Services? 
Författare: Rhodes, R., Mitchell, S., Miller, S., Connor S., & Teno J.
Tidskrift: Journal of Pain and Symptom Management
Årtal, Land: 2008, USA och Puerto Rico
Syfte: Att undersöka vilka specifika vårdprocesser som är associerade med högre 

belåtenhet på hospice
Metod: Kvantitativ studie
Resultat: De närstående var mer nöjda om de fick regelbunden information om patientens 

tillstånd, fick tillräckligt med stöd av vårdpersonalen och att ha en 
omvårdnadsansvarig sjuksköterska var bra.

Artikel 9 
Titel: Timing of hospice referral and families´ perceptions of services: are earlier 

hospice referrals better?
Författare: Rickerson, E., Harrold, J., Kapo, J., Carroll, J. T. & Casarett, D.
Tidskrift: Journal of American Geriatrics Society
Årtal, Land: 2005, Pennsylvania (USA)
Syfte: Att undersöka ifall familjer till patienter som kom till hospice, nära livets slut, 

trodde sig motta mindre förmånliga tjänster som hospice erbjöd, än familjer som 
kom in till hospice tidigare.

Metod: Kvalitativ studie
Resultat: Familjer kände att de mottog mer förmåner vid längre vistelser på hospicet.
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Artikel 10 
Titel: Why bereaved family members dissatisfied with specialized inpatient palliative 

care service? A nationwide qualitative study
Författare: Shiozaki, M., Morita, T., Hirai, K., Sakaguchi, Y., Tsuneto, S. & Shima, ?.
Tidskrift: Palliative Medicine
Årtal, Land: 2005, Japan
Syfte: Att utforska varför sörjande familjer var missnöjda med specialiserad palliativ 

slutenvård
Metod: Kvalitativ studie
Resultat: Studien identifierade många riktningar av missnöjdheten med specialiserad 

palliativ slutenvård. Detta var bland annat brist på stöd för att bibehålla hopp, brist 
på respekt för individualiteten och bristande kvalitetsvård.

Artikel 11 
Titel: Preparing for the End of Life: Preferences of Patients, Families, Physicians, and 

Other Care Providers
Författare: Steinhauser, K., Christakis, N., Clipp, E., McNeilly, M., Grambow, S., Parker, J. 

& Tulsky, J.
Tidskrift: Journal of Pain and Symptom Management
Årtal, Land: 2001, USA
Syfte: Att ge beskrivning och en bredd av generaliserbarhet inom viktiga överväganden i 

slutet av livet.
Metod: Kvalitativ och kvantitativ studie
Resultat: Studien visar att informanterna tyckte det var viktigt att kunna förbereda sig inför

döden med all dess innebörd, som känslorna som uppkommer och alla praktiska 
saker som berör den efterlevande familjen.

Artikel 12
Titel:

Bereaved family member perceptions of quality of End-of-life care in U.S. 
Regions with high and low usage of intensive care unit care

Författare: Teno, J. M., Mor, V., Ward, N., Roy, J., Clarridge, B., Wennberg, J. E. & Fisher, 
E. S.

Tidskrift: Journal of American Geriatrics Society
Årtal, Land: 2005, USA
Syfte: Att jämföra kvaliteten på vården vid livets slut av döende patienter i olika regioner 

med hög eller låg arbetsbelastning
Metod: Kvalitativ och kvantitativ studie
Resultat: Studien visar att de som dör på sjukhus med högre arbetsbelastning associerades 

inte med uppfattning av förbättrad kvalitetsvård i vård vid livets slut.
Artikel 13
Titel: Gäst på Hospice
Författare: Warrén Stomberg, M.
Tidskrift: Vård i Norden
Årtal, Land: 2000, Sverige.
Syfte: Att jämföra synen på omvårdnaden mellan patienten och närstående på ett litet 

Hospice.
Metod: Kvalitativ och kvantitativ studie
Resultat: Både personal och närstående tror sig veta vad den sjuke personen behöver, 

istället för att fråga den som befinner sig mitt i situationen.

Figur 3. Översiktsfigur av använda artiklar.
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BILAGA III

Arbetsfördelning

I detta arbete har båda författarna varit lika mycket delaktiga, där både arbete i grupp och 
enskilt arbete har utförts. Under arbetets gång har arbetsuppgifterna delats upp 
sinsemellan, där till exempel en av oss har undersökt material till metoddelen medan den 
andra försökte hitta mer material till bakgrunden. Varje vecka har författarna haft tre 
möten. Det har varit en överenskommelse under hela arbetets gång och mötena har ägt rum 
på högskolan eller hemma hos någon av författarna. På mötena granskades arbetet i sin 
helhet, eventuella ändringar utförs samt genomgång av det som skulle göras för att 
arbetsprocessen skulle fortgå. Om författarna varit oeniga i någon fråga har diskussioner 
inletts där de tillsammans kommit fram till ett gemensamt beslut som båda var överens om. 
Det som har utförts enskilt har varit artikelgranskningen då författarna ansåg att det var 
mest effektivt. Sedan har även artiklarnas sammanställning, som kan ses i Bilaga II med 
översikt på artikelgranskningen, utförts enskilt. Där delades artiklarna upp på två och 
sammanställdes vad de ville ha ut av artiklarna både i översikten och till resultatet. I och 
med att båda fick läsa artiklarna under början av arbetsprocessen kunde den andra lägga till 
det som den tyckte fattades. Under hela arbetets gång har arbetet lästs igenom på varsitt 
håll där författarna kommenterade och ändrade i texten. Alla ändringar som gjordes direkt 
färgmarkerades för att den andra skulle kunna se vad som utförts. Sammanfattningsvis har 
det varit ett grupparbete om två personer som, enligt författarna, har utförts på ett bra sätt. 
Det har innehållit både enskilt arbete och arbete i grupp. 


