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Sjuksköterskan har ett ansvar att stödja anhöriga till patienter i palliativ vård då det 

är betydelsefullt för att de skall kunna medverka i och förstå den vårdande 

situationen. Varje möte är unikt och det krävs en anpassningsbarhet och en 

fungerande kommunikation. Kommunikationen mellan sjuksköterskan och anhöriga 

leder till tolerans, samverkan och tillfredsställande av behov. Syftet med studien var 

att beskriva möten mellan sjuksköterskor och anhöriga till patienter i palliativ vård. 

Metoden som har använts var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. 

Litteraturstudien grundades på nio vetenskapliga artiklar och resultatet i dessa har 

metodiskt analyserats. I resultatet framkom det två kategorier och en subkategori. 

Den första kategorin ”Att komma nära med respekt”, beskrev att sjuksköterskan 

tyckte det var bra med närheten till anhöriga och att de sågs som en resurs i 

omvårdnaden. Men det kunde även vara påfrestande med de anhörigas närhet, då de 

kunde vara negativt inställda till sjukvården. Subkategorin ”Kommunikation en 

viktig förutsättning” beskrev kommunikation som nyckeln till ett bra vårdande. 

Kommunikation var viktigt för båda parter, då information kunde utbytas och det 

gjorde relationen och vårdandet ultimat. Den andra kategorin ”En god relation 

kräver tid och tillit” beskrev att det var en förutsättning att ge varandra tid i mötet 

och då tid inte fanns kunde relationen bli lidande. Slutsatsen var att både 

sjuksköterskor och anhöriga fann det viktigt att skapa en god tillitsfull relation men 

det är en balansgång mellan att komma nära och för nära varandra i mötet. Tiden 

och kommunikationen var två av de viktigaste verktygen i interaktionen och det 

som är avgörande för hur relationen kan bli. 

 

Nyckelord: Anhörig, erfarenhet, hospice, kommunikation, palliativ vård, relation, 

sjuksköterska, vårdavdelning och vård i hemmet. 
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INLEDNING 

 

Vi upplever ett behov av anvisningar för hur sjuksköterskor kan kommunicera med 

anhöriga till patienter i palliativ vård. Egna erfarenheter av arbete i vården har gett 

oss insikten att det alla gånger inte är så lätt att bemöta anhöriga. Både vårdpersonal 

och anhöriga blir påverkade i mötet och vi har observerat att tid och 

kommunikation är två viktiga delar i interaktionen. Som blivande sjuksköterskor 

ses det som en angelägenhet att i framtiden kunna bemöta anhöriga på bästa sätt och 

ta reda på vad forskningen säger angående den här typen av möten.  

 

BAKGRUND 

 

Edgren (1991) framhäver att omvårdnaden har betydelse för välbefinnandet och hon 

relaterar till omvårdnadsteoretikern Florence Nightingale som på sin tid, också lade 

tonvikt på omvårdnad. Vidare beskriver Edgren (1991) en sammanfattande 

bedömning av omvårdnad ur hälso- och sjukvårdslagen som betonar omvårdnadens 

betydelse för vårdens kvalitet, trygghet och kontinuitet. Omvårdnad innebär att 

hjälpa patienten att bli frisk, att må väl trots sin sjukdom och att ge stöd i förväntan 

om en fridfull död. Individens fysiska, psykologiska, sociala, kulturella och andliga 

behov omfattas av omvårdnaden. Brister i omvårdnaden kan leda till onödigt 

lidande för patienter och anhöriga som är beroende av vård, som t ex. förlängda 

vårdtider och försämrad rehabilitering (a.a.).  

 

Sjuksköterskans uppgift och ansvar 
Sjuksköterskan har ett ansvar och en skyldighet i omvårdnaden att planera, 

genomföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder och det kan ske på ett sjukhem, en 

mottagning eller en vårdavdelning. Detta görs i samarbete med andra 

personalgrupper (Kihlgren, Johansson, Engström & Ekman, 2000). Sjuksköterskans 

arbete innefattar att respektera mänskliga rättigheter och värderingar hos patienter, 

deras familjer och samhället. Det är viktigt att sjuksköterskan tar ansvar för att ge 

den enskilda patienten och anhöriga information, då det kan ge förutsättningar till 

medgivande för vård och behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). 

Sjuksköterskan har en betydelsefull uppgift att arbeta med palliativ vård. I palliativ 

vård möter sjuksköterskan vanligtvis hela familjen och en nära relation uppstår dem 

emellan (Karlsson & Sandén, 2007). 

 

Patienten i palliativ vård 
Begreppet ”palliativ vård” har använts sedan 1975 då ”Palliative care service” 

öppnades vid Royal Victoria Hospital i Montreal (Henoch, 2002). Palliativ vård är 

den aktiva helhetsvården av patienten under en tid då sjukdomen inte längre svarar 

på botande behandling. Smärta och psykologiska, sociala och andliga problem kan 

förekomma. Målet med palliativ vård är att uppnå största möjliga livskvalitet för 

patienten och anhöriga (Sandman & Woods, 2003). 

 

För att förtydliga hur viktig den palliativa vården är och kan komma att fortsätta 

vara visar statistik från Statens beredning för utvärdering, SBU (2003) att nästan 

90 000 människor dör varje år i Sverige. Medellivslängden ökar och med den ökar 

antalet dödsfall och majoriteten dör den s k. ”långsamma döden” i sjukdomar som 

vanligtvis är cancerrelaterade. Vidare redogör SBU att andelen personer över 65 år 

ökar och framtida äldreomsorg kommer få allt mer krav på sig, särskilt gällande 
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vård i livet slutskede eftersom antalet dödsfall beräknas öka med 7,6 procent till år 

2010 (a.a.).  

 

 

Enligt Socialstyrelsen (2006) finns det fyra hörnstenar i dagens palliativa vård;  

 Lindring av olika symtom som smärta, illamående, oro, infektion, 

depression, ångest, svettning och delirium. 

 Palliativ vård innefattar ett vårdteam bestående av läkare, sjuksköterskor, 

undersköterskor, hemtjänstpersonal, d iakoner, arbetsterapeuter, 

kuratorer med flera och de ska ingå i vårdandet efter patientens 

behov. I vårdkedjan ska resurserna mellan landsting och kommun följa 

patienten.  

 Kommunikationen och relationen mellan patient, anhöriga och personal är 

en förutsättning för god palliativ vård. 

 Stöd till anhöriga är av största vikt, då det är de som i största mån bidrar till 

vårdandet. Anhöriga måste känna att de får den information de 

behöver och att de får bekräftelse på att deras närvaro och 

medverkan är betydelsefull (a.a). 

 

Socialstyrelsen definierar också palliativ vård ur närståendes och personalens 

synvinkel;  

 De närstående vill vara delaktiga men deras enskilda behov är skilda från 

patienten och det kräver individuell anpassning och stöd 

 För personalen är det viktigt att få fortlöpande utbildning, stöd och 

handledning. Personalen påverkar i allra högsta grad anhöriga i sitt vårdande 

(Socialstyrelsen, 2006).  

 

Anhöriga och närstående  
Familjen är en enhet som består av medlemmar som är relaterade till varandra 

genom blod, släktskap, emotionell eller laglig relation (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). Anhörig som begrepp relateras vanligtvis till make, 

maka, barn och deras familjer. Förutom anhöriga kan det finnas andra personer som 

står patienten nära, närstående. Det är viktigt med stöd till de närstående för att de 

ska kunna medverka och förstå den situation som råder samt för att de ska få 

nödvändig information (Lindencrona, 2003).  

 

Genom att anhöriga kontinuerligt får information kan det öka delaktigheten och 

som vårdare är det lika vikigt att ta del av de anhörigas kunnande, upplevelser och 

upptäckter som av patientens. Som vårdare krävs det engagemang, lyhördhet, 

kunskap och hänsyn för att mötet med den anhöriga ska bli så unikt och fulländat 

som möjligt (a.a.). Det är vikigt att vårdpersonalen förstår att de anhöriga går 

igenom en svår situation och att det är vårdpersonalens skyldighet att stödja de 

anhöriga. Genom att arbeta i den palliativa vården kan vårdpersonalen komma 

familjen nära och tar del av det som rör familjens privata angelägenheter (Fridegren 

& Lyckander, 2001).  

 
Mötets betydelse och innehåll 
I vården är det viktigt med en bra kontakt och det första intrycket är vanligtvis 

varaktigt och tar tid att förändra. Varje enskild individ är unik och har sin 

utmärkande inre värld och tolkar omvärlden utifrån sin verklighet. På så vis kan 

sjuksköterskan aldrig helt och hållet sätta sig in i hur en annan människa har det. 

För att kunna förstå en annan människa behöver vi lyssna uppmärksamt på vad det 
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är hon eller han säger och samtidigt läsa av vad det är som inte uttalas. I mötet ska 

all uppmärksamhet vara riktat mot den andre (Enqvist & Bengtsson, 2005).  De som 

ingår i vårdpersonalen ska inte utplåna sig själva i sitt yrke, men med egna 

erfarenheter och med den kunskap de har ska de kunna hjälpa anhöriga och 

patienter på ett yrkesmässigt och empatiskt sätt, så att båda parter känner trygghet 

och tillit i mötet (Fridegren & Lyckander, 2001).  

 

Ett möte skapas redan vid hälsningsfrasen mellan två människor. Ett tydligt 

kroppsspråk och presentation av namn, titel och roll bidrar till klarhet och trygghet. 

Inför relationen krävs förberedelse. Frågor som, vad är syftet med mötet och vilka 

ska delta, kan ställas. Varje enskilt möte är unikt och det krävs anpassbarhet och en 

god kommunikativ förmåga för att mötet ska bli bra. I ett möte kan samhörigheten 

spela en roll och det är det som anses skapa mening och innebörd. Samhörigheten 

innefattar de villkor under vilka mötet sker och hur personliga mönster, för att 

skapa en relation är. Personernas kunskaper och erfarenheter har också betydelse 

för hur mötet blir (Fossum, 2007).             

 

Enligt omvårdnadsteoretikern Hildegaard E. Peplau (1991) sker ett möte i vården 

mellan två individer i fyra steg. Varje steg definierar vad som krävs i rollen som 

sjuksköterska. Det första steget, orienteringsfasen, beskriver hur sjuksköterskan för 

första gången möter individen som är i behov av hjälp. Då behovet finns att få hjälp 

kan individen känna sig missförstådd och då tas vanligtvis det första steget i mötet, 

parterna kan ta lärdom av varandra och en relation börjar växa. Det andra steget är 

identifieringsfasen. Här beskrivs individens intryck av mötet med sjuksköterskan, 

först nu börjar relationen bli klarare och han eller hon börjar känna efter vad 

situationen har att erbjuda. Individen har vid det här laget uppfattat vem det är som 

kommer att finnas till hands i stödjandet. Det tredje steget är utforskningsfasen och 

nu har individen identifierat sig med sjuksköterskan. Sjuksköterskan är insatt i och 

förstår situationen och individen i sin tur träder in i en fas där han/hon utforskar och 

observerar sjuksköterskans arbete. Upplösningsfasen är det slutliga steget. 

Upplösningen är en befriande process för båda parter och en lyckad upplösning 

innebär att individen nu klarar av att stå på egna ben igen, eller åtminstone klarar 

sig på bästa sätt utan det stöd som sjuksköterskan har gett.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. Fyra faser i ett möte (efter Peplau. H, 1991, s 21)   
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Kommunikation 
Vi kommunicerar för att skapa relationer till andra genom att etablera och bevara 

relationer (Dimbleby & Burton, 1999). Kommunikation kan innebära; att skapa 

förbindelser direkt eller indirekt, en aktivitet som beskriver någonting vi gör, skapar 

eller utför, är inlärd och det som sägs definiera den egna kulturen (Fossum, 2007). 

Kommunikation handlar om att ge och få information och fungerar även som ett 

känslomässigt stöd. Att vara en bra lyssnare innebär att behärska verbal och 

ickeverbal kommunikation (Dimbleby & Burton, 1999).  

 

För att kommunikationen ska bli ömsesidig och utvecklas till en relation är det 

viktigt att sändaren får ett gensvar på sitt meddelande av mottagaren. Först då är det 

möjligt att se om budkapet har nått fram och en tvåvägskommunikation äger rum. 

Utan svar sker en envägskommunikation (Fridegren & Lyckander, 2001). 

Kommunikation är nödvändigt inom vården och det gör att vi tolererar, samverkar 

och att behov tillfredsställs. Verbal kommunikation är lika viktigt som ickeverbal 

kommunikation (Fossum, 2007). Den ickeverbala kommunikationen är särskilt 

viktig eftersom den inte alltid märks, men den förmedlar ändå känslor och attityder. 

Det är viktigt som sjuksköterska att visa tecken på att lyssna genom att vara 

bekräftande gentemot vad anhöriga säger. I den ickeverbala kommunikationen är 

ansiktet utgångspunkten och uttrycker känslor för det tysta samtalet. En anhörig 

kanske känner sig tillfreds med enbart en handpåläggning medan en annan är i stort 

behov av att prata och ventilera allt som sker kring patienten och den tredje önskar 

inget stöd över huvudtaget. Alla är olika och som sjuksköterska är det viktigt att 

vara lyhörd inför detta (Dimbleby & Burton, 1999). Samstämmighet måste finnas 

mellan det som sägs och det som visas med kroppsspråket. Kroppsspråket 

framhäver eller motsäger det vi uttrycker i ord och visar vad som verkligen menas 

(Fridegren & Lyckander, 2001).  

 

I ett samtal är det viktigt att vara öppen för de möjligheter som kan leda till 

utveckling. Sättet som ord formuleras och uttrycks på kan vara avgörande för hur 

mottagaren reagerar. Samtal kan ske på olika sätt och kan ha olika ändamål. Det 

kan skapa kontakt, styrka, utforska, klarlägga, kan vara läkande och förändrande. 

Ett avklätt och utforskande samtal kan vara tydligt och leda till förändringar och 

insikt (Enqvist & Bengtsson, 2005). Som vårdpersonal finns det ett ansvar att lyssna 

och förstå, det är sjuksköterskan som är den friska och anhöriga kan uppfatta sig 

vara i en beroendeställning, eftersom sjuksköterskan har kunskaperna och 

resurserna. Sociala färdigheter underlättar kommunikationen med andra människor. 

Det är en skicklighet att kunna tyda andra och rätta sin kommunikation därefter. I 

en dialog är det viktigt att kunna observera, bedöma och agera utefter rådande 

omständigheter (Dimbleby & Burton, 1999). 

 

I sjukvården är det avgörande hur språket används och som vårdare är det viktigt att 

tala så att anhöriga och patienter förstår. Hur rösten och tonfallet låter har stor 

påverkan. Medicinska uttryck bör helst undvikas. De kommunikationssvårigheter 

som kan uppstå inom vården kan bero på att fokuseringen ligger på sjukdomar och 

behandling mer än på anhörig och patient och deras livssituation. Missuppfattningar 

i kommunikationen kan bero på att det saknas ömsesidig förståelse på grund av 

personolikheter, olika förväntningar och föreställningar (Fossum, 2007). 

 

Sjuksköterskan har ett stort ansvar att ge stöd i det palliativa arbetet och denna 

studie behöver göras för att få en bredare kunskap om hur möten mellan 

sjuksköterskor och anhöriga kan vara. Som det tidigare nämnts framgår det att 
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andelen personer över 65 år ökar och det kommer bidra till att fler och fler blir 

beroende av stöd från sjukvården (Statens beredning för utvärdering, 2003). Det är 

en mycket komplicerad och svår uppgift för vårdaren att uppnå en 

omvårdnadsrelation av hög kvalitet. Målet med omvårdnadsarbetet är inte bara att 

utföra uppgifter som att ge medicin, sätta dropp, tvätta eller mata patienten utan det 

innebär också ett fungerande samspel med anhöriga (Kihlgren et al, 2000). Det 

behövs och kommer att fortsätta behövas kompetent personal till att bemöta alla de 

anhöriga till patienten och behöver stöd. I dagens vård händer det att både patient 

och anhörig möts av stressad personal och vårdinrättningar som är 

underbemannade.  Det som gör detta ämnet till ett omvårdnadsproblem är då tiden 

inte tycks räcka till för att bygga en relation i det vårdandet mötet. Om det i 

framtiden fortsätter vara tidsbrist och underbemannad vårdpersonal som inte hinner 

etablera en relation och ge det stöd som krävs till anhöriga kan det leda till problem.  

 

SYFTE  

 

Syftet med denna studie var att beskriva möten mellan sjuksköterskor och anhöriga 

till patienter i palliativ vård. 

 

FRÅGESTÄLLNING 

 

Vilka upplevelser och erfarenheter har sjuksköterskor och anhöriga till patienter i 

palliativ vård av gemensamma möten? 

 

METOD 

 

Studien har genomförts som en litteraturstudie och är en kvalitativ innehållsanalys 

av resultat publicerade i vetenskapliga artiklar. 

 
Datainsamling 
Utifrån det formulerade syftet bestämdes ett antal sökord som var: palliativ, 

anhörig, vård i hemmet, kommunikation, hospice och vårdavdelning. Orden 

översattes sedan på svensk MeSH och det resulterade i de engelska orden: palliative 

care, family, home nursing, communication, hospice och hospital department. 

Sökorden experience, relationship och nurse var direkt tagna som sökord i 

databaserna och inte översatta på svensk MeSH, eftersom den första sökningen inte 

gav tillräckligt med träffar och sökningen fick då utökas med de nytillkomna orden.  

 

Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl (bilaga 1), ELIN (bilaga 2) och Medline. 

I Cinahl avgränsades sökningen till ”linked full text, references aviable, abstract 

aviable, 1990 till och med december 2007, peer reviewed och swedish och english”. 

I ELIN avgränsades sökningen till ”1990 till december 2007” och sökorden som 

använts där har varit exempelvis en författares efternamn från lästa artiklars 

referenslistor.  I Medline begränsades sökningen till ”records with an abstract” men 

där fanns det inte några artiklar som kom till användning och sökningen presenteras 

därför inte i någon bilaga. I första hand inriktades sökningen på att finna artiklar 

som beskrev svenska förhållanden. I andra hand inkluderades artiklar som beskrev 

internationella förhållanden som bedömdes likna de svenska.  
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De funna artiklarna har varit inriktade mot sjuksköterskans yrkesroll, möten mellan 

sjuksköterska och anhörig till patient i den palliativa vården och deras erfarenheter 

och upplevelser. De artiklar som handlar om vårdandet i hemmiljö, vård vid en 

vårdavdelning, hospice och på sjukhem, i palliativ vård, har inkluderats. Artiklar 

där intervjuer och enkäter är gjorda med sjuksköterskor och anhöriga till patienter i 

palliativ vård har inkluderats. Den anhöriggrupp som valdes ut för studien var äldre 

anhöriga till patienter i palliativ vård. Studien begränsades till artiklar från 1990 till 

och med december 2007 och som har varit skrivna på svenska eller engelska. 

Artiklar som exkluderades var de med kulturella skillnader d v s. då det förekom 

olika tankar och värderingar i vårdandet och om de internationella förhållandena 

skilde sig allt för mycket från den svenska vården. Artiklar där barn har varit 

anhöriga har också exkluderats. 

 

Ett första urval av artiklarna gjordes genom att titel och abstract lästes för att se om 

det stämde överens med syftet. Ett andra urval gjordes genom att de utvalda 

artiklarnas resultat från det första urvalet lästes. Utvalda artiklar lästes igenom var 

för sig och på så vis fick vi en bredare uppfattning för att sedan diskutera innehållet 

tillsammans. Efter det gjordes en kvalitetsbedömning, utifrån valda delar, för att 

värdera om artiklarna var vetenskapliga med utgångspunkt från Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006 (se bilaga 3). Slutligen valdes nio artiklar ut för fortsatt analys.  

 

Dataanalys  
För att få förståelse hur en kvalitativ innehållsanalys går till lästes både Burnard 

(1996) och Graneheim och Lundman (2004), som beskriver olika steg i en 

innehållsanalys. När själva analysprocessen av data började var det dock enbart 

Graneheim och Lundman (2004) som var utgångspunkten. Burnard (1996) beskrev 

i sin artikel hur det gick till att göra en innehållsanalys. Han beskrev fyra steg. Det 

första steget innebar att texten lästes, kodades och enkla ord och korta fraser 

noterades. I det andra steget grupperades orden och fraserna samman och det 

viktigaste ur texten valdes ut. I steg tre kategoriserades orden och fraserna i färger. 

Det sista steget, steg fyra, innebar hur teorin framkom eller inte framkom i den 

analyserande texten. Graneheim och Lundman (2004) beskrev att texten 

analyserades med fokus på det manifesta innehållet, vilket innebar att analysera vad 

det är som sägs i texten, synliggörs och beskrivs som det ”självklara” innehållet. 

När texten var synliggjord utifrån de bärande meningarna i syftet, kondenserades 

meningsenheterna så textnära den ursprungliga meningen som möjligt. Det sista 

steget i processen var att koda den kondenserade meningen och skapa rubriker som 

passade till resultatet (a.a.). 

 

För att få en djupare förståelse för innehållet i de valda artiklarna läste vi noggrant 

igenom dessa och markerade med överstrykningspenna de meningsbärande 

styckena som motsvarade syftet. När de meningsbärande styckena var färgade 

skrevs de in i ett eget dokument i Microsoft Word. Efter det kondenserades 

styckena så textnära som möjligt för att därefter kodas och två kategorier och en 

subkategori växte fram. Genom att titta på vad det var meningsenheterna egentligen 

beskrev och utifrån vårt syfte, jämförde vi de båda delarna och olika förslag på 

kategorier och subkategorier tog form. Efter att analysmetoden var gjord gick vi 

tillbaka till analysen en andra gång för att kolla över om kategorierna och 

subkategorierna stämde. Då upptäcktes att bakgrunden inte stämde överens med 

vårt resultat och processen gjordes om en gång till, på samma sätt. Till slut uppkom 

det två kategorier och en subkategori som tydligast förklarade innehållet i 

meningsenheterna och stämde överens med vårt syfte. Detta gjorde att arbetet blev 
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enhetligare. I tabell 3 redovisas fyra exempel på de olika stegen i analysprocessen 

(se bilaga 4).  

 

RESULTAT 

 

I resultatredovisningen ingår totalt nio artiklar (se bilaga 5). Fem artiklar är svenska 

studier, en är från USA, en är från England, en är från Finland och en artikel är från 

Australien. I alla nio artiklar har forskarna använt kvalitativ metod för analys av 

data. Metoderna som använts är grounded theory, fenomenologisk metod och 

innehållsanalys. Kvalitetsgranskningen av de valda artiklarna bedömdes ha 

vetenskaplig kvalitet. Den genomförda manifesta innehållsanalysen resulterade i två 

huvudkategorier och en subkategori. Huvudkategorierna benämns; ”Att komma 

nära med respekt” och ”En god relation kräver tid och tillit”. Subkategorin 

benämns; ”Kommunikation en viktig förutsättning”. Kategorierna presenteras i 

löpande text och citat har använts för att tydliggöra innehållet i kategorierna 

respektive i subkategorin.  

 

Översikt av kategorier och subkategori 

Kategori – Att komma nära med respekt 

Subkategori – Kommunikation en viktig förutsättning 

Kategori – En god relation kräver tid och tillit 
Figur 2.  Översikt av kategorier och subkategori.  

 

Att komma nära med respekt 
Allt fler anhöriga engagerades i vårdandet av sjuka familjemedlemmar (Wilkes & 

White, 2005). När det kommer till anhöriga som vårdar sjuka personer i det egna 

hemmet såg förutsättningen för vårdandet lite annorlunda ut än vad det gör på 

sjukhus. Det var viktigt att sjuksköterskan var medveten om att hon var gäst i 

familjens hem och anpassade sig till familjens rutiner. Sjuksköterskans försök att 

anpassa sig till familjens rutiner beskrevs som ett gränsland mellan att komma nära 

och att komma för nära familjens privata sfär (Stoltz, Lindholm, Udén, & Willman, 

2006). Anhöriga sågs som en källa till att sjuksköterskan skulle förstå patientens 

situation men det var minst lika vikigt att sjuksköterskan, i sin tur, informerade 

anhöriga. Sjuksköterskan såg anhöriga som en del i vårdandet och en av de 

intervjuade i studien uttryckte;   

 

”I look upon them (relatives) as part of the care. It is what first comes to my 

mind, a part of the whole, and I look upon them as people who are more on 

the patient´s side. I don´t mean that we are in opposition to each other, but 

they belong to the patients” (Hertzberg, Ekman & Axelsson, 2003, s 434). 

 

Vården blev som mest effektiv när den var familjecentrerad och när allt fler 

anhöriga ville vara närvarande i omvårdnaden av patienten (Dunne, Sullivan & 

Kernohan, 2005). När anhöriga fungerade som en resurs till sjuksköterskan och 

samarbetet mellan parterna var idealiskt uppnåddes största möjliga effektivitet i 

arbetet (Söderström, Benzein & Saveman, 2003). Sjuksköterskan blev motiverad 

och stimulerad av att få bekräftelse av anhöriga (Stoltz et al, 2006). Sjuksköterskan 

fungerade som en länk mellan anhöriga och personen som var sjuk genom att vara 

en hjälpande hand, då problem uppstod i omvårdnadsdelen (Öhman & Söderberg, 

2004). En förutsättning för en god palliativ vård var att familjen kände till 

patientens önskningar och att sjuksköterskan uppmuntrade anhöriga att prata med 

patienten. På så vis blev alla inblandade parter införstådda med vad som 
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förväntades i vårdandet (Black, 2006). Sjuksköterskan lärde anhöriga hur de skulle 

bete sig i olika situationer, i vårdandet, och hennes kunskaper var anhörigas källa 

till kraft och ork. Sjuksköterskan informerade familjen om teknisk utrustning så att 

detta inte skulle vara ett hinder då familjen vårdade patienten på egen hand, då 

sjuksköterskan inte var på plats (Wilkes & White, 2005). Anhöriga behövde känna 

sig viktiga och självsäkra i det de gjorde för att interaktionen med patienten skulle 

bli så bra som möjligt. Det var vikigt att få anhöriga att förstå vikten av att tänka på 

sig själva och ta till vara sina egna intressen i livet, så att inte det blev bortglömt, då 

allt fokuserades på den sjuka personen (Hertzberg et al, 2003). En anhörig uttalar 

sig om detta i en annan studie av Hertzberg;  

 

”It is possible to do so if you know that there is someone who takes care of 

your mother and that you can trust these people. You have to let go. 

Otherwise you will become totally exhausted” (Hertzberg & Ekman, 2000, s 

618). 

 

Sjuksköterskan såg det som att anhöriga var en del i arbetet, men det kunde också 

vara krävande att arbeta med dem så nära inpå och särskilt när det var ont om tid 

och det var stressigt (Hertzberg et al, 2003). Det var även en utmaning för 

sjuksköterskan då anhöriga valde att inte visa sina känslor för henne. När 

sjuksköterskan automatiskt drogs in i familjens problem blev vårdandet direkt 

tidskrävande och hon kände då att hon inte ville störa familjens integritet. En annan 

påfrestande situation var då anhöriga hade ett orealistiskt hopp gällande patienten, 

då upplevde sjuksköterskan maktlöshet (Söderström et al, 2003). Sjuksköterskan 

kunde försöka kommunicera med familjen om det som var orealistiskt och om det 

som de förnekande kring patientens tillstånd (Black, 2006). När det kom till 

omvårdnaden kunde det bli problematiskt då anhöriga inte ville lämna över arbetet 

till vårdteamet (Hertzberg & Ekman, 2000). Sjuksköterskan i sin tur kunde känna 

sig observerad i arbetet då anhöriga var närvarande (Söderström et al, 2003). 

Anhöriga som klagade och krävde saker och ting var en utmaning och det var 

påfrestande för sjuksköterskans yrkesroll och tålamod. Sjuksköterskan kunde 

uppleva att anhöriga var oklara och otydliga och ställde invecklade frågor om 

patienten (Hertzberg et al, 2003).  

 

Sjuksköterskan tyckte det var viktigt med gränssättning gällande privatliv och 

yrkesliv. Det kunde yttra sig genom att inte vilja visa sina känslor utåt, men innerst 

inne kände de sig hårda när dem agerade på det viset (Söderström et al, 2003).  

 

Anhöriga upplevde det som svårare att komma i kontakt med sjuksköterskan på 

kvällen då personalstyrkan var reducerad. Samtidigt noterades det att personalen 

hade mycket att göra och de anhöriga ville inte vara till problem med deras tankar 

och frågor och det i sin tur ledde till en dålig interaktion mellan de båda parterna. 

En av sjuksköterskorna i studien uttryckte sig så här;  

 

”They can also see that we are sometimes short of staff at certain times of the 

day, and they think that they cannot demand more under these circumstances” 

(Hertzberg et al, 2003, s 436). 

 

En krävande situation i mötet kunde vara då de anhöriga var missnöjda med 

vårdsystemet och då blev det extra svårt att nå fram till dem (Söderström et al, 

2003). Då sjuksköterskan mötte anhöriga som var negativt inställda till 

vårdsystemet kände hon att hon ville behandla dem värdigt och bemöta dem med 
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respekt och förhoppningsvis få dem att ändra sina åsikter. Sjuksköterskan såg sig 

som professionell i sitt yrke men tyckte själv inte att detta var tillräckligt alla gånger 

då hon stötte på den här typen av problem (Öhman & Söderberg, 2004).  

 

Kommunikationen en viktig förutsättning  
Kommunikation var det som är nyckeln till det goda vårdandet och för relationen 

mellan sjuksköterskan och anhöriga i palliativ vård. Kommunikationen framhävdes 

som en viktig del i sjuksköterskans roll, och att den fungerade som ett professionellt 

stöd till anhöriga då den var öppen och ärlig (Dunne et al, 2005). Anhöriga 

uttryckte att de ville ha information om framför allt patientens vård, tillstånd och 

behandling (Hertzberg & Ekman, 2000). Sjuksköterskans kontakt med 

familjemedlemmar behövdes för att kunna ta beslut gällande patienten (Black, 

2006). När det kom till omvårdnadsdelen och anhöriga, som befann sig i närheten 

och ställde frågor till sjuksköterskan, tvingades hon reflektera över vad det var hon 

gjorde i sina sysslor. Det visade sig ha en positiv inverkan på sjuksköteskans arbete 

(Söderström et al, 2003). Det var viktigt för anhöriga att få möjligheten att lära 

känna sjuksköterskan för att kunna lita på henne, våga ställa frågor och dela med 

sig av sitt privata. Det gjorde att anhöriga vågade uttrycka sina känslor och det i sin 

tur ledde till en dialog och modet fanns till att ventilera sina tankar om och om igen. 

Undangömda känslor fick utrymme att komma fram om tillit fanns mellan de båda 

parterna. Sjuksköterskan var mottaglig i familjens atmosfär och fångade upp tecken 

på behov och signaler som kunde tänkas ventileras. Hon var uppmärksam på vad 

anhöriga kände och vad de ville prata om. Det var lika viktigt att kommunikationen 

fungerade mellan anhöriga och patienten och sjuksköterskan verkade för att detta 

blev genomförbart (Stoltz et al, 2006). 

 

Den äldre generationen anhöriga visade mer tacksamhet gentemot sjuksköterskans 

arbete, än den yngre generationen anhöriga. De äldre var dock mer krävande då det 

var dem som uppmärksammade arbetet som skedde i deras hem och det var dem 

som ställde krävande frågor. Sjuksköterskan fann det lättare att kommunicera med 

den yngre generationen som var mindre känslomässigt involverade i vårdandet 

(Hertzberg et al, 2003 ).  

 

Indirekt kommunikation ledde till osäkerhet hos sjuksköterskan och anhöriga. De 

anhöriga var rädda att kritik skulle leda till konsekvenser för patienten (Hertzberg & 

Ekman, 2000). Då anhöriga uttryckt sitt missnöje gentemot vårdandet kunde 

sjuksköterskan bli reserverad (Söderström et al, 2003). 

 
En god relation kräver tid och tillit 
I mötet mellan sjuksköterskan och anhöriga var det en viktig förutsättning att ha en 

god relation till varandra. Det var viktigt att involvera sig i familjens situation för 

att ett tillitsfullt möte skulle bli till. Det var också viktigt att intresset fanns till att 

skapa en bra relation med anhöriga, även om det tog tid.  När en god relation var 

uppnådd fungerade mötet vanligtvis ultimat och vårdandet blev tidssparande. En 

sjuksköterska berättade;  
 

”If you take those five minutes worth of time you’ll get it back later. Shut out 

everything going on around you. It’s just you and me. And it doesn’t need to 

take very long. Just show that you care. Just listen to them”. (Söderström et 

al, 2003, s 188). 
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En önskan om mer tid tillsammans med anhöriga för samtal fanns. Sjuksköterskan 

fick många gånger passa på att informera anhöriga grundligt, när hon väl mötte de, 

och be dem i sin tur att föra informationen vidare till övriga familjemedlemmar då 

tiden var begränsad (Söderström et al, 2003). Att ha tid var väsentligt för relationen 

och fanns inte tiden så blev relationen lidande (Stoltz et al, 2006). När 

sjuksköterskan hade mycket att göra och för lite tid till anhöriga var hon otillräcklig 

i anhörigas ögon (Hertzberg & Ekman, 2000). 

 

När sjuksköterskan kände att anhöriga litade på henne stärkte det henne att 

interagera med anhöriga. En god relation gjorde det möjligt att stötta anhöriga då de 

behövde närhet och tröst. En förutsättning i en god relation med anhöriga för 

sjuksköterskans del, var att hon inte var rädd att visa sina egna känslor, men ju 

närmare hon kom familjen desto svårare blev det att hantera känslorna som vuxit 

fram. En sjuksköterska berättade;   

 

”To show that you are a human being. Daring to show that you have feelings. 

It also needs courage to cry when it is the only thing you want to do when 

everything is so terrible”. (Söderström et al, 2003, s 188). 

 

I relationen till anhöriga behövde sjuksköterskan våga vara modig, uppmärksam 

och inte vara dömande. Relationen var nyckeln till en god vård och det var viktigt 

att sjuksköterskan siktade mot en delad förståelse med familjen och att tillit 

uppnåddes mellan båda parter (Stoltz et al, 2006). Genom att ha varit delaktig i 

anhörigas vardag såg sjuksköterskan det som om hon gjorde en resa tillsammans 

med familjen (Wilkes & White, 2005). Det var vikigt för sjuksköterskan att få 

tillåtelse att se sig som en nära vän till familjen och familjens hem (Öhman & 

Söderberg, 2004).   

 

Genom att sjuksköterskan samtalade med anhöriga blev relationen dem emellan 

närmare. Hur samtalen såg ut var beroende på hur pass involverade anhöriga var i 

patientens tillstånd och på så vis tog samtalen form (Laakso & Routasalo, 2001). 

Förtroende och tillit mellan sjuksköterskan och anhöriga var något som växte fram 

med tiden (Öhman & Söderberg, 2004). En tillitsfull relation mellan sjuksköterskan 

och anhöriga påverkade inte bara anhöriga utan även hur vårdandet av patienten 

gick till (Söderström et al, 2003).  

 

I en god relation var det viktigt att anhöriga togs på allvar och att det de berättade 

om patienten togs tillvara i vårdandet. Anhöriga önskade kunna delta i 

omvårdnaden av patienten, men uppstod oenigheter mellan sjuksköterskan och 

anhöriga skulle sjuksköterskan försöka lösa det på bästa sätt. Problem som uppstod, 

till exempel irritation mellan sjuksköterskan och anhöriga, kunde undvikas genom 

att sjuksköterskan var noggrann och förklarade allt det hon gjorde i omvårdnaden. 

Anhöriga uppmuntrades att ta kontakt med sjuksköterskan när dem önskade det. 

När patienten var boende på sjukhem och anhöriga var på besök såg anhöriga det 

som en viktig rutin att sjuksköterskan var mån om att uppsöka de och hälsa på dem 

under besöket. På så vis fanns det en möjlighet att ställa frågor till sjuksköterskan 

om de fick träffa henne och samtala om patienten. Sjuksköterskan i sin tur ville 

alltid se anhöriga nöjda även om det innebär att svara på frågor som redan ställts 

flera gånger om redan (Hertzberg & Ekman, 2000). 

 

Sjuksköterskans viktigaste del i det palliativa arbetet var att vara närvarande, att 

lyssna, svara på frågor och erbjuda stöd. En annan viktig del gällande 
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sjuksköterskans arbetsuppgifter var att delaktiggöra anhöriga i omhändertagandet 

av patient i palliativ vård (Söderström et al, 2003). Särskilt viktigt var det att stödja 

anhöriga som vårdar patienten hemma, en s k. anhörigvårdare. Anhörigvårdaren har 

dygnet runt, det fulla ansvaret, och det var viktigt att de visste att sjuksköterskan 

ändå alltid fanns till hands när de behövde hjälp. Genom att vara stödjande 

gentemot anhöriga så investerade sjuksköterskan i relationen. Den stödjande delen 

var något som tog tid och innebar för sjuksköterskans del att samtala, närvara och 

uppmuntra anhörigvårdaren. Det var vikigt att lyssna på anhörigvårdaren och även 

om sjuksköterskan hade mycket att göra så tog hon sig den tiden. Anledningen till 

att sjuksköterskan lade ner extra tid på anhörigvårdaren var för att hon ville få 

denne att känna sig säker och lugn med patienten. Detta ledde till uppmuntran för 

anhörigvårdaren och det ökade kontrollen och självförtroendet i vårdandet (Stoltz et 

al, 2006). Det var vikigt att sjuksköterskan var införstådd med att hon skulle 

fungera som en stöttepelare i yrket och samordna individuella behov i familjen 

(Wilkes & White, 2005).  

 

DISKUSSION 

 

Diskussionsdelen innehåller en metoddiskussion som beskriver vårt 

tillvägagångssätt i arbetet, en diskussion kring studiens resultat med anknytning till 

bakgrunden och den teoretiska referensramen och till sist en slutsats.  

 
Metoddiskussion 
En litteraturstudie var det självklara valet för oss då vi ansåg att tiden och 

kunskapen till att göra intervjuer och observationer inom ämnet inte fanns.  

 

En felsökning har gjorts angående MeSH termerna, som innebär att sökorden inte 

sökts i så kallade block i de olika databaserna. Sökningarna ska innebära att lägga 

samman samtliga sökord med OR och AND, men i sökningarna användes enbart 

AND. Vi är medvetna om misstaget och inser att en annan sökstrategi kanske hade 

lett till ett annat resultat. Det fanns en svårighet att hitta artiklar som stämde 

överens med syftet och litteratursökningen tog längre tid än väntat.  

 

Under analysens gång fanns medvetenheten om eventuella skiljaktigheter i 

resultatartiklarnas metoder. De olika metoderna har sitt ursprung i fenomenologin 

och grounded theory. Fenomenologin som kvalitativ forskningsansats vill fånga, 

visa sig, uppenbara sig, avslöja sig och beskriva livsvärlden inom ämnesområdet 

(Gunnarsson, 2002). Grounded theory beskriver den metod som skapar nya teorier 

utifrån observationer av den verklighet som utforskas neutralt (Gunnarsson, 2007). 

Alla artiklarna är kvalitativa och det ansågs att metoderna stod varandra så pass 

nära att det inte utgjorde något hinder i analysen.   

 

I bilaga 3 redovisas utgångspunkterna för kvalitetsbedömningen av 

resultatartiklarna (Willman et al, 2006). Valda delar ur bilaga 3, som anses vara 

viktigt för vår del och det vi har förstått i kvalitetsbedömningen av de utvalda 

artiklarna var ålder, kön och antal deltagare både då det gäller sjuksköterska och 

anhöriga, att metoden och resultatet är klart och tydligt beskrivet och artiklarnas 

huvudfynd. Delarna som valts bort är det som vi anser oss inte ha tillräcklig 

kompetens att redogöra för. De bortvalda delarna är; tydlig 

avgränsning/problemformulering, om kontexten är presenterad, etiskt resonemang, 

om urval är relevant och strategiskt, om det råder datamättnad och analysmättnad, 

om resultatet redovisas i förhållande till en teoretisk referensram, om teori 
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genereras och slutligen den sammanfattande bedömningen av kvaliteten som bra, 

medel och dålig. 

 

Resultatdiskussion 
Denna litteraturstudie är gjord med syfte att få en fördjupad förståelse för möten 

mellan sjuksköterskor och anhöriga till patient i palliativ vård. I sjuksköterskans 

arbete ingår det att kunna se de behov som tillfredsställer både anhörig och patient. 

Mötet som sker mellan anhörig och sjuksköterska är en interaktion som äger rum 

under ett förhållande. Det kan vara påfrestande för båda parter men det kan även 

innebära en hel del glädje. Mötet kan vara intensivt eller pågå under en längre tid 

beroende på hur långt sjukdomen är gången och hur svårt sjuk patienten är. Det som 

också kan påverka relationens omfattning är under vilka omständigheter parterna 

möts, då det är olika slags sjukvårdsinrättningar inblandade.  

 

Omvårdnadsteoretikern Peplau (1991) som beskriver mötet i fyra olika steg; 

orienteringsfasen, identifieringsfasen, utforskningsfasen och upplösningsfasen, där 

hon tydligt förklarar hur ett möte kan se ut och det kan appliceras till olika 

situationer i vårdsammanhang. I den här studien passar den teoretiska 

referensramen bra då syftet är att beskriva möten mellan sjuksköterska och anhörig 

till patient i palliativ vård. Peplau’s beskrivning av ett möte kan användas till vår 

studie då personliga möten sker genom ett samspel mellan människor som strävar 

mot ett gemensamt mål i den palliativa vården. Förutsättningen för att det vårdande 

mötet ska bli så ultimat som möjligt är att relationen låter ta tid på sig och följer de 

fyra steg som beskrivs. Då en relation finns ökas förståelsen mellan varandra och de 

inblandade individerna kan ta lärdom av varandra i mötet. Nackdelen med de fyra 

stegen är att sjuksköterskan eller individen inte ständigt tänker på att ett möte går 

till som det gör i Peplau’s process och att stegen inte alltid går i den ordningen som 

hennes process visar.  

 

Studien resulterade i följande kategorier: Att komma nära med respekt med 

subkategorin Kommunikation en viktig förutsättning och En god relation kräver tid 

och tillit.  

 

I kategorin ”Att komma nära med respekt” visar vår studie att fler och fler anhöriga 

vårdar sjuka personer hemma och förutsättningarna ser lite annorlunda ut än vad det 

gör på sjukhus, då det är familjens privata egendom som tillträds. Sjuksköterskan 

måste vara medveten om att hon är gäst i familjens hem och anpassa sig till 

familjens rutiner. Det är vårdpersonalens skyldighet att stödja anhöriga och en god 

förutsättning för ett bra möte är att personalen förstår vilken svår situation det är 

som familjen går igenom (Fridegren & Lyckander, 2001). 

 

En familjecentrerad vård är den som är mest effektiv och när anhöriga fungerar som 

en resurs blir samarbetet idealiskt mellan sjuksköterska och anhöriga. När 

sjuksköterskan är närvarande i den vårdande situationen finner de anhöriga henne 

som en källa till kraft och ork. Sjuksköterskan stöttar anhöriga i det de gör och 

informerar om exempelvis tekniska hjälpmedel så att anhöriga ska känna sig säkra 

även då de är ensamma med patienten. Det är viktigt att anhöriga får känna sig 

betydelsefulla och självsäkra i det de gör och på så vis stärks även interaktionen 

med patienten. Proot, Abu-Saad, Crebolder, Goldsteen, Luker och Widdershoven 

(2003) beskriver i sin studie att stöd till anhöriga innefattar att sjuksköterskan 

förklarar hur tekniska apparater fungerar, vara känslomässig och  ge information. 

Studien tar även upp att något som är högt prioriterat från anhörigvårdarens sida är 
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att få delta i vården och ta beslut kring patienten. Tack vare detta minskar bördan, 

osäkerheten, rädslan och ensamhetskänslan, vilket ger en ökad känsla av kontroll i 

situationen. Enligt Lindencrona, 2003, är det en angelägen förutsättning för att 

anhöriga ska orka med allt vad vården kring den sjuke innebär är att de tar till vara 

sina egna intressen i livet. Om anhöriga kontinuerligt får information kan det öka 

delaktigheten som vårdare. Det är lika vikigt, för sjuksköterskan, att ta del av de 

anhörigas kunnande, upplevelser och upptäckter. Som vårdare krävs det 

engagemang, lyhördhet, kunskap och hänsyn för att mötet med den anhöriga ska bli 

så unikt som möjligt och fulländat.  

 

Det är en utmaning för sjuksköterskan då anhöriga medvetet valde att inte visa sina 

känslor och när sjuksköterskan dras in i familjens personliga problem blir vårdandet 

direkt tidskrävande. En annan påfrestande situation kan vara då de anhöriga är 

missnöjda med vårdsystemet i sin helhet, då blir de extra svåra att nå fram till och 

det bidrar till en krävande situation för sjuksköterskan som vill behandla dom 

värdigt, respektfullt och med förhoppning om att försöka ändra deras åsikter. 

 

Subkategorin ”Kommunikation en viktig förutsättning” lyfter fram vikten av en 

fungerande kommunikation mellan sjuksköterska och anhörig. Enligt Dimbleby och 

Burton (1999) kommunicerar vi för att skapa relationer till andra genom att etablera 

och bevara relationer.  

 

Enligt Kirk, Kirk och Kristjanson (2004) kan kommunikationen delas in i sex 

punkter som måste uppfyllas för att en bra kommunikation ska äga rum genom att; 

vara rak, hålla sig till ämnet, ge tid, visa omsorg, vara tydlig i språket och ge 

kontinuerlig information.  

 

Vår studie beskriver kommunikation som nyckeln i det vårdande mötet och 

sjuksköterskan är mottaglig och lyhörd i familjens situation. Hon fångar upp tecken 

på behov som kan tänkas finnas hos familjemedlemmarna och det som anhöriga har 

behov att tala om får ventileras flera gånger. Anhöriga ser det som en viktig del i 

mötet att få lära känna sjuksköterskan väl och kunna lita på henne. Då relationen 

nått så pass långt vågar de dela med sig av sitt privata och visa sina känslor.  

 

Både sjuksköterska och anhörig behöver vara delaktiga och bidra till att en god 

kommunikationsprocess kan ta vid. Sjuksköterskan fungerar som den informatör 

som har medicin- och omvårdnadskännedom, medan anhöriga är de som känner 

patienten bäst och på så vis kan de båda parterna ta lärdom av varandra i mötet. 

Kontakten med anhöriga är en nödvändighet för att sjuksköterskan ska kunna ta 

beslut gällande patienten. Holmbergs (2006) studie visar på att det är viktigt att ha 

en särskild plats i hemmet där sjuksköterska och familj kan sitta ner och diskutera i 

lugn och ro. Studien nämner köket som en naturlig mötesplats där de inblandade 

parterna möts för en kopp kaffe och ett avslappnat samtal där alla funderingar kan 

ventileras. I Byock’s (2006) studie beskrivs kommunikationen med patientens 

familj som särskilt viktig. Varje möte ger en möjlighet till att bilda en relation med 

familjen och processen börjar med att sjuksköterskan lyssnar på vad anhöriga har 

att berätta och gör sig bekant med familjens rutiner.   

 

Resultatet av vår litteraturstudie beskriver att när kommunikationen inte fungerade 

väl och det bidrog det till osäkerhet hos både sjuksköterska och anhörig. Fossum 

(2007) menar att det kan uppstå kommunikationssvårigheter inom vården som kan 

bero på att fokuseringen ligger på sjukdomar och behandling mer än på anhörig och 
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patient och deras livssituation. Då missuppfattningar uppstår i kommunikationen 

kan det bero på att det saknas ömsesidig förståelse på grund av personolikheter, 

olika förväntningar och föreställningar.  

 

I kategorin ”En god relation kräver tid och tillit” visar vår litteraturstudie att det är 

betydelsefullt att sjuksköterskan engagerar sig i familjens situation så att ett 

tillitsfullt möte kan ske. Detta är något som kan ta tid men när det väl blir en god 

relation som fungerar bra, blir mötet ultimat och vårdandet tidssparande. När en god 

relation är skapad är det mycket lättare för sjuksköterskan att komma familjen nära 

rent känslomässigt och det gör det enklare för henne att stötta och trösta de som 

ingår i familjen. Men när en relation har nått så här pass långt blir det samtidigt mer 

krävande på grund av alla känslor som byggts upp och blivit större mellan parterna.  

  

Något som både sjuksköterska och anhörig uttrycker är att tiden sällan räcker till. 

Då tiden inte finns blir relationen direkt lidande. Sjuksköterskan får många gånger 

”passa på” att informera anhöriga om det som rör patienten och vårdandet, då de 

möts. Anhöriga i sin tur upplever det som om de inte vill eller hinner ställa sina 

frågor till sjuksköterskan, med rädsla för att det ska påverka vårdandet av patienten. 

I Socialstyrelsens bedömning av ”Vård i livets slutskede” (2006) visas vikten av att 

det stödjande arbetet måste få ta sin tid. Sjuksköterskan måste orka lyssna och 

stödja i sorgearbetet, som är en svår och kunskapskrävande uppgift och det är 

viktigt att hon känner till vad anhöriga vill, kan och orkar göra själv.  

 

En av de viktigaste delarna i sjuksköterskans arbete i palliativ vård är att vara 

närvarande, lyssnande, svara på frågor och erbjuda stöd. Det är även viktigt att 

delaktiggöra anhöriga i deras omhändertagande av patienten, särskilt betydelsefullt 

är detta då det kommer till anhörigvårdaren som har nästintill hela ansvaret själv för 

patienten. Många gånger är det viktigare att ge mer stöd till anhöriga i omvårdnaden 

än till patienten (Socialstyrelsen, 2006).  
 

 
Slutsats  
Både sjuksköterskor och anhöriga finner det viktigt att skapa en god tillitsfull 

relation men det är en balansgång mellan att komma nära och för nära varandra i 

mötet. Tiden och kommunikationen är två av de viktigaste verktygen i interaktionen 

och det som är avgörande för hur relationen kan bli. Då tiden är knapp bidrar det till 

att kommunikationen blir sämre och en relation har svårt att utvecklas. Ett 

samarbete mellan sjuksköterskor och anhöriga är nödvändigt för att vården ska bli 

så bra som möjligt. Tack vare en fungerande kommunikation tar båda parterna del 

av och förstår varandra, men skulle inte kommunikationen fungera så bra leder det 

till osäkerhet dem emellan.  

 

För vår egen del har förståelsen ökats för hur sjuksköterskor och anhöriga till 

patient i palliativ vård kan mötas under de bästa villkoren. Förutsättningarna för ett 

lyckat möte är att en fungerande relation kan skapas, en öppen och tillitsfull 

kommunikation finns, att få tiden att räcka till och göra det bästa av situationen 

även då det gör vårdandet tidskrävande.  

 

Att beskriva hur mötet kan vara mellan sjuksköterskor och anhöriga till patient i 

palliativ vård är betydande. Vi drar slutsatsen att vårt resultat kan ses som 

tillförlitligt då vi utgått ifrån vetenskaplig fakta men fler studier inom området är 

viktigt. Det är angeläget att lyfta fram innebörden av en fungerande relation då det 

vårdande mötet är beroende av hur relationen kan bli. Utifrån detta anser vi att 
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ytterligare forskning inom området är en nödvändighet, för att sjuksköterskor lättare 

ska kunna bemöta anhöriga till patient i palliativ vård. 
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Bilaga 1 

Tabell 1. Sökning i Cinahl 080128 

Databas 

CINAHL 

Sökord Träffar Urval 

#1 Palliative care 323  

#2 Family 3597  

#3 Communication 1801 1 

#4 Home nursing 190  

#5 Hospice 259  

#6 Hospital department 7  

#7 Experiences 2813  

#8 Relationship 2998  

#9  Nurse 5831  

#10 #7 AND #1 50 1 

#11 #3 AND #2 AND #1 21  

#12 #4 AND #1 12  

#13 #5 AND #3 AND #2 AND #1 7  

#14 #4 AND #3 AND #2 AND #1                                                                                                                         3  

#15 #9 AND #8 AND #2 75 4 

#16 #2 AND #1 90 1 
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Bilaga 2 

Tabell 2. Manuell sökning på ELIN@Blekinge 080128  

Databas  

ELIN@Blekinge 

Sökord Träffar Urval 

Manuell sökning Holmberg (författare) 

OCH 

Lena (författare) 

19  

Manuell sökning Söderström (författare) 

OCH  

Intensive care (titel) 

1 1 

Manuell sökning Street (författare) OCH 

Communication (titel) 

27  

Manuell sökning Andrews (författare) OCH 

Shared care (titel) 

2  

Manuell sökning Burnard (författare) OCH 

Analysis (titel) 

7  

Manuell sökning Stoltz (författare) OCH 

Peter (författare) 

10 1 
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Bilaga 3 
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Bilaga 3 (2) 
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Bilaga 4 

Tabell 3. Exempel på kondensering och kategorisering av meningsenhet. 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori och 

subkategori 
Nurses stated how 

they  

offered´ themselves  

several times to family  

members. This 

offering  

required courage and  

consisted of  

confirming patients  

and family members,  

by being present,  

listening, answering  

questions and offering  

comfort (Söderström, 

Benzein & Saveman, 

2003).  

Vara närvarande, 

lyssnande, svara på 

frågor och erbjuda stöd. 

 

Stöd 

 
En god relation kräver 

tid och tillit 

The nurses spoke of  

the confirmation they  

received from patients  

and family caregivers  

for keeping them 

going  

and sustaining them in  

their continued work 

(Stoltz, Lindholm, 

Udén & Willman, 

2006).  

Sjuksköterskorna 

berättade om 

bekräftelse av 

anhörigvårdarna i 

arbetet, vilket är 

stimulerande.   

 

Bekräftelse Att komma nära med 

respekt 

 

Getting to know the 

family caregivers was 

fundamental before the 

nurses could 

experience the family 

caregivers as 

reachable, prepared to 

open themselves, 

feeling confident to 

ask questions, relating 

personal matters, or 

trusting the nurses 

(Stoltz, Lindholm, 

Udén & Willman, 

2006).  . 

Anhörigvårdarna vill 

lära känna 

sjuksköterskorna för att 

kunna lita på dem, våga 

ställa frågor och dela 

med sig av sitt privata. 

Kommunikation Kommunikation en 

viktig förutsättning 

The DNs seem to see 

themselves as a guest 

in the home of the 

person with a serious 

chronic illness and 

their families. They 

gained permission to 

enter the most intimate 

part of the person’s 

life, her/his home 

(Öhman & Söderberg, 

2004). 

Distriktssköterskorna 

ser sig som gäster i 

hemmet. De vill ha 

tillåtelse att bli en ”nära 

vän” till personens hem. 

Tillit En god relation kräver 

tid och tillit 
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Bilaga 5 

       Tabell 4. Redovisning av inkluderade artiklar, (n=9).    

Författare, 

år och land  

Syfte Antal deltagare, 

ålder och kön 

Metod och utformning Resultat 

Black, 2006 

USA 

  

 

Studien startades för att jämföra 

sjuksköterskors och 

socialarbetares uppfattning om 

sina roller i avancerad, direkt 

kommunikation med äldre. 

6 sjuksköterskor 

39-63 år, 

kvinnor  

Intervju som analyserats enligt 

grounded-theory. Kvalitativ 

ansats. 

Sjuksköterskan kommunicerade 

och fungerade som en stödjande 

länk mellan anhörig och patient. 

Dunne, 

Sullivan 

och 

Kernohan, 

2004 

England 

Syftet med studien var att 

undersöka 

distriktssjuksköterskors 

erfarenheter av hur anhöriga 

vårdade sjuka i hemmet.  

25 distrikts- 

sjuksköterskor, 

kvinnor  

Analyserad bandad intervju. 

Fenomenologisk. Kvalitativ 

ansats.  

Distriktssjuksköterskans möte med 

anhöriga som vårdar den sjuke i 

hemmet. 

Hertzberg 

och Ekman, 

2000  

Sverige 

Syftet med studien var att 

beskriva anhöriga och 

personalens erfarenheter av 

varandra i samband med 

vårandet av äldre. 

9 sjuksköterskor 

ungefär 30-45 år, 

kvinnor, 9 

närstående ≈40-

80 år, 7 kvinnor 

och 2 män 

Konstant komparativ metod, 

analyserades från mening till 

mening, kodades och 

kategoriserades. Kvalitativ 

ansats. 

Sjuksköterskans inflytande på de 

anhöriga och vise versa, osäkerhet 

och tvivel från de anhörigas 

synvinkel och 

kommunikationssvårigheter från 

bådas håll.   

Hertzberg, 

Ekman och 

Axelsson, 

2003 

Sverige 

Studiens syfte var att undersöka 

och beskriva sjuksköterskans 

syn på och erfarenheter av 

anhöriga till patienter på 

sjukhem. 

19 

sjuksköterskor 

27-61 år, 15 

kvinnor och 4 

män 

Kvalitativ innehållsanalys, 

semistrukturerad bandad 

intervju.  

Närstående som resurs för 

sjuksköterskan med vissa förbehåll, 

anhöriga är en del av arbetet men 

kan vara krävande och skillnad på 

äldre och yngre anhöriga. 
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Laakso och 

Routasalo, 

2000 

Finland  

Syftet med studien var att ta reda 

på hur patienter, deras familjer 

och sjuksköterskorna upplevde 

vården på sjukhemmet.   

10 

sjuksköterskor, 

10 anhöriga 

Innehållsanalys. Kvalitativ 

ansats. 

Anhörigas och sjuksköterskors 

upplevelser av vården och 

relationen dem emellan.  

Stoltz, 

Lindholm, 

Udén och 

Willman, 

2006 

Sverige 

Studiens syfte är att förklara 

vikten av att vara stödjande 

sjuksköterska till 

anhörigvårdare.  

20 

sjuksköterskor 

32-52 år, 17 

kvinnor och 3 

män 

Fenomenologisk metod, 

narrativ intervju, analyserade i 

tre faser. Kvalitativ ansats 

Sjuksköterskan ska vara stödjande 

och investerande i relationen till 

närstående så de känner sig trygga i 

vårdandet, förtrogna och 

uppmärksammade. 

Söderström, 

Benzein 

och 

Saveman, 

2003  

Sverige 

Syftet med studien var att 

beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av interaktionen 

med familjen. 

10 

sjuksköterskor 

ungefär 31-51 år 

Innehållsanalys, bandad 

intervju. Kvalitativ ansats. 

Viktigt att sjuksköterskor har en 

tillitsfull relation gentemot 

familjemedlemmar.  

Wilkes och 

White, 

2005 

Australien 

Studien fokuseras mot anhöriga 

till patienter som vårdas 

palliativt och hur de stöds av 

sjuksköterskan. 

10 

sjuksköterskor, 

19 anhöriga 30- 

76 år, 16 kvinnor 

och 2 män 

Kvalitativ tvärsnittsstudie, 

semistrukturerad bandad 

intervju 

Sjuksköterskan är en viktig del av 

familjen, undervisar de anhöriga 

om medicinsk teknisk utrustning 

och anhöriga ser sjuksköterskan 

som en resurs. 

Öhman och 

Söderberg, 

2004 

Sverige 

Studiens syfte var att belysa 

distriktssjuksköterskors 

erfarenheter av att möta 

människor med långvarig 

sjukdom och deras anhöriga. 

10 distrikts- 

sjuksköterskor 

50-62 år, 

kvinnor 

Fenomonologisk metod, 

narrativ intervju. Kvalitativ 

ansats. 

Distriktssjuksköterskan känner sig 

som en gäst i familjens hem, visar 

förståelse, strävar efter en nära 

relation och fungerar som ett 

skyddsnät till anhöriga. 

  




