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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: En stor del av patienterna som avlider på intensivvårdsavdelningar gör detta efter 

att ett beslut tagits att avstå eller avbryta livsuppehållande behandling. Närstående kan 

påverkas på olika sätt när vården går från kurativ till palliativ, bland annat kan upplevelser av 

bristande kommunikation från personalen leda till psykiska symtom i efterförloppet. 

Intensivvårdssjuksköterskor har beskrivit osäkerhet gällande processen vid övergång till 

palliativ vård och önskat mer kunskap för att förbättra stöd till närstående. Syfte: Att 

undersöka närståendes upplevelser av transitionen när patientens vård övergår från kurativ till 

palliativ på en intensivvårdsavdelning. Metod: Kvalitativ litteraturöversikt med systematisk 

ansats. 15 artiklar baserade på intervjuer som beskriver upplevelser av att vara närstående till 

en patient där vården övergått från kurativ till palliativ på en intensivvårdsavdelning 

analyserades enligt Evans (2002) beskrivande syntes. Resultat: Studiernas innehåll kunde 

sammanfattas i fem huvudteman: ”Att möta döden”, ”Behov av information”, ”Upplevelser av 

bemötande”, ”Beslutsprocessen” och ”Dödsvakan”. Slutsats: Närstående har behov av tydlig, 

frekvent och ärlig information för att underlätta transitionsprocessen, men under chockfasen 

kan de ha svårt att hantera informationen. Genuin, empatisk omvårdnad och stöd, att få vara 

involverad i beslutsprocessen utan att ha ensamt ansvar samt att få vara närvarande och 

delaktig under dödsvakan anses mycket betydelsefullt. Ökad kunskap om närståendes behov 

under transitionen från kurativ till palliativ vård kan underlätta för sjuksköterskors stödjande 

arbete.  
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ABSTRACT 

Background: A large proportion of the patients who die at intensive care units do so after a 

decision has been made to withhold or withdraw life-sustaining treatment. The next of kin can 

be affected in various ways when care goes from curative to palliative, among other things, 

experiences of lack of communication from the staff can lead to psychological symptoms in 

the aftermath. Intensive care nurses have described uncertainty regarding the process of 

transition to palliative care and wanted more knowledge to improve support for next of kin.  

Aim: To investigate the next of kins' experiences of the transition when the patient's care is 

shifted from curative to palliative in an intensive care unit. Method: Qualitative literature 

review with a systematic approach. 15 articles based on interviews describing experiences of 

being close to a patient where care has shifted from curative to palliative in an intensive care 

unit were analyzed according to Evans' (2002) descriptive synthesis. Results: The content of 

the studies could be summarized in five main themes: “Meeting death”, “Need for 

information”, “Experiences of treatment”, “The decision-making process” and “The vigil of 

death”. Conclusion: Next of kin need clear, frequent and honest information to facilitate the 

transition process, but during the shock phase they may have difficulty handling the 

information. Genuine, empathetic care and support, being involved in the decision-making 

process without having sole responsibility and being able to be present and involved during 

the vigil is considered very important. Increased knowledge of the needs of next of kin during 

the transition from curative to palliative care can facilitate nurses' supportive work.  
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INLEDNING 

Teoretisk utgångspunkt 

En transition är processen som sker i övergången mellan två tillstånd och uppstår på grund av 

en förändring. Genom livet genomgår människor många olika slags transitioner som har sitt 

ursprung i viktiga händelser, alternativt förändringar hos individen eller omgivningen. Denna 

process startar i ögonblicket då en händelse blir medvetandegjord och därmed förväntad 

(Meleis, 2010). Exempel på transitioner kan vara att skilja sig, bli förälder eller förlora en 

närstående. Sjuksköterskor möter i sitt arbete människor som genomgår transitioner relaterade 

till hälsa och sjukdom (Chick & Meleis, 2010). Sådana processer kan ha stor inverkan på 

patienter och närståendes livssituation och välbefinnande (Schumacher & Meleis, 2010). 

Transitionsteorin är användbar för sjuksköterskor eftersom det är viktigt att förstå människors 

beteenden för att kunna erbjuda rätt åtgärder (Chick & Meleis, 2010). När en patient blir akut 

sjuk och hamnar på en intensivvårdsavdelning påbörjas olika transitionsprocesser. Den 

närstående kan plötsligt ställas inför risken att patienten inte överlever, och att acceptera detta 

innebär att en transition påbörjas (Chick & Meleis, 2010). En annan transitionsprocess kan 

påbörjas när beslut tagits att avsluta livsuppehållande behandling, och en tredje när patienten 

sedan avlider och den närstående måste bearbeta detta. Dessa processer kan även ses som en 

övergripande transition där den närstående går från ett tillstånd där patienten är vid liv till ett 

tillstånd där patienten inte längre finns kvar. Sjuksköterskan kan hjälpa den närstående genom 

att ge stöd, svara på frågor och inge trygghet för att främja en hälsosam transitionsprocess och 

underlätta hanteringen av nya situationer (Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger Messias & 

Schumacher, 2010).  

 

För att kunna erbjuda adekvat stöd är det viktigt att intensivvårdssjuksköterskor som vårdar 

patienter i livets slutskede har kunskap om hur transitionsprocesser kan påverka närstående. 

Transitionsteorin som teoretisk referensram syftar därför till att vägleda studien och rikta in 

forskningsfrågan på själva transitionen, ur närståendes perspektiv, från kurativ till palliativ 

vård. I litteratursökningen används därför termen ”transitional care” för att möjliggöra detta 

fokus. Vidare används teorin för reflektion i förhållande till studiens resultat. 
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Genomgång av det vetenskapliga kunskapsläget 

Vård i livets slut på IVA 

En förutsättning för att påbörja intensivvård är att patientens tillstånd bedöms vara potentiellt 

reversibelt eller åtgärdbart (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård & Svenska 

Intensivvårdssällskapet, 2015). Trots detta överlever inte alla patienter vårdtiden på IVA. 

Under år 2020 avled 8,4 % av det totala antalet patienter som intensivvårdades i Sverige. 

Detta motsvarar 3698 patienter, en siffra som sett liknande ut de senaste fem åren (Svenska 

Intensivvårdsregistret, 2021). Dödsfall på IVA kan ske oväntat eller förväntat, varav största 

delen av de förväntade dödsfallen inträffar efter att ett formellt beslut att avbryta eller avstå 

livsuppehållande behandling finns dokumenterat (Orban et al., 2017; Bloomer, Tiruvoipati, 

Tsiripillis & Botha, 2010; Lesieur, Leloup, Gonzalez & Mamzer, 2015). Orsaker till att avstå 

eller avbryta livsuppehållande behandling kan vara exempelvis CNS-skador, multiorgansvikt, 

dålig prognos för den akuta sjukdomen eller dålig prognos för den underliggande sjukdomen 

(El Jawiche, Hallit, Tarabey & Abou-Mrad, 2020; Verkade, Epker, Nieuwenhoff, Bakker & 

Kompanje, 2012; Hoel, Skjaker, Haagensen & Stavem, 2014; Braganza, Glossop & Vora, 

2017). En jämförelse av årsspannen 1999–2010 och 2015–2016 visar att dokumenterade 

beslut att avstå eller avbryta livsuppehållande behandling var vanligare på europeiska 

intensivvårdsavdelningar under det senare tidsintervallet. Patienterna var då även signifikant 

äldre, begränsningar av behandling skedde snabbare och tiden från att livsuppehållande 

behandling avslutades till dess att patienten avled var kortare (Sprung et al., 2019).  

 

Beslutsfattandet 

I Sverige fattas beslutet att avstå eller avbryta livsuppehållande behandling av en legitimerad 

läkare som ansvarar för patientens vård (Socialstyrelsen, 2011). Beslutet regleras av 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling (SOSFS 

2011:7) där 3 kap. beskriver att den fasta vårdkontakten ska rådgöra med minst en annan 

legitimerad yrkesutövare och att beslutet noggrant ska dokumenteras i journalen. Information 

ska ges till närstående i de fall den inte kan lämnas till patienten enligt Patientlagens 3 kap. 

(2014:821). I andra europeiska länder kan lagstiftningen se annorlunda ut när patienten inte 

kan delta i beslutsfattandet. Oberoende av vilken part som har det juridiska ansvaret kan 

patienten dock fortfarande göras delaktig i processen på så sätt att man försöker utreda 

tidigare uttrycka önskemål via exempelvis vårddirektiv eller information från närstående 

(Council of Europe, 2014). I vissa länder, såsom USA, kan patientens familj ta över 
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beslutsfattandet när patienten själv är inkapabel. När patientens vilja inte finns dokumenterad 

tillfrågas då närstående om vilket beslut de tror att patienten skulle ha valt om han eller hon 

själv hade kunnat bestämma (Rid & Wendler, 2010). Studier har visat att närstående önskar 

ett delat beslutsansvar med läkare, oavsett om de har ett juridiskt ansvar eller ej (Gerritsen et 

al., 2018; Heyland et al., 2003; Sjökvist, Nilstun, Svantesson & Berggren, 1999). 

Beslutsansvariga närstående har beskrivit att deras egna känslor ofta kunde hamna i konflikt 

med det beslut som de upplevde skulle vara enligt patientens önskemål (Schenker et al., 

2012). 

 

Närståendes situation 

Att vara närstående till en patient som vårdas på IVA kan vara en kaotisk upplevelse. Känslor 

av desorientering, chock och sårbarhet har beskrivits i den initiala fasen när patienten blir 

kritiskt sjuk (Imanipour, Kiwanuka, Akhavan Rad, Masuba & Hagos Alemayehu, 2019). 

Även ångest och depression är vanligt (Turner-Cobb, Smith, Ramchanadani, Begen & Padkin, 

2016; Köse et al., 2016; Pochard et al., 2005). När patienten flyttas till IVA kan det leda till 

stress på grund av att patientens tillstånd har försämrats. Dock har också känslor av lättnad 

beskrivits eftersom närstående kan ha en uppfattning om att läkarna på IVA är mer 

tillgängliga (Jennerich, Hobler, Sharma, Engelberg & Curtis, 2020). Patienter som inte 

överlever intensivvården har ofta korta vårdtider (Strand et al., 2010), viket innebär att 

beslutet att övergå till palliativ vård kan ske snabbt. Närstående har rapporterat svårigheter att 

förstå patientens diagnos och prognos på grund av bristfällig kommunikation med 

vårdpersonalen (DeSanto-Madeya & Safizadeh, 2017). Det kan också vara skillnad på hur 

själva processen när patienten avlider går till jämfört med hur den framställs i media, vilket 

innebär att närstående kan vara dåligt förberedda på tiden det kan ta och olika symtom som 

kan uppstå (Chartrand, 2020; Fridh, Forsberg & Bergbom, 2009). När närstående känner sig 

dåligt informerade om vad som händer efter att livsuppehållande behandling avslutats kan de 

uppleva oro, ångest och obehagliga minnen av situationen (Kirchhoff, Palzkill, Kowalkowski, 

Mork & Gretarsdottir, 2008). Brist på information kan även påverka närstående i 

efterförloppet. En studie av Hartog och medarbetare (2015) undersökte olika symtom hos 

närstående till patienter som vårdats i livets slut på IVA 90 dagar efter dödsfallet. Att vara 

missnöjd med den medicinska vården och olika kommunikationsaspekter, exempelvis 

information, sågs vara kopplat till högre nivåer av ångest (Hartog et al., 2015). Depression 

och ångest orsakar årligen stora kostnader i Sverige (Ekman, Granström, Omérov, Jacob & 



9 
 

Landén, 2013). Psykiska symtom hos närstående i efterförloppet kan därför, utöver lidande 

för individen, även leda till ökade kostnader för samhället. 

 

Intensivvårdssjuksköterskans roll 

Intensivvårdssjuksköterskor som vårdar patienter i livets slutskede har beskrivit detta som ett 

privilegium (Fridh et al., 2009; Stokes, Vanderspank-Wright, Fothergill Bourbonnais & 

Wright, 2019), men också som en utmanande och svår process vilken kan leda till 

känslomässig utmattning och lidande (Kisorio & Langley, 2016; Fossum Taylor, Dihle, Hofsø 

& Steindal, 2020; Fridh et al., 2009; Vanderspank-Wright, Efstathiou & Vandyk, 2018; 

Kyeong Jan, Hee Park, Kim & Chang, 2019). Ett av intensivvårdssjuksköterskans 

ansvarsområden är att informera och stödja närstående till den kritiskt sjuka patienten 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård, 2020). Att delge information kan dock vara 

besvärligt då sjuksköterskor ibland upplever det svårt att veta vad de ska berätta av rädsla för 

att orden ska vändas emot dem, varav det kan vara lättare att hänvisa till en läkare. Det kan 

också upplevas svårt på grund av att närstående som befinner sig i en förnekelsefas kan 

reagera starkt på dåliga nyheter (Kisorio & Langley, 2016). Skapandet av en omvårdande 

relation kan även kompliceras av att den närstående är mycket plågad och rädd (Fridh et al., 

2009). Ytterligare ett problem är sjuksköterskans tidsbrist, vilken kan påverka möjligheten att 

ge adekvat stöd (Kisorio & Langley, 2016; Stokes et al., 2019). Osäkerhet hos 

intensivvårdssjuksköterskor gällande processen vid övergång till palliativ vård har 

rapporterats (Efstathiou & Walker, 2014). Flera har även nämnt ett behov av mer utbildning 

och träning, bland annat för att underlätta stödjandet av patienter och närstående (Kisorio & 

Langley, 2016; Kyeong Jan et al., 2019). Att få mer kunskap om hur närstående upplever 

transitionen från kurativ till palliativ vård kan därför underlätta för sjuksköterskor i stödjandet 

av närstående under transitionsprocessen. 

 

Problemformulering 

Processen från att en patient läggs in på IVA tills att beslut tas att avsluta livsuppehållande 

behandling kan ske snabbt. Närstående kan vara oförberedda på patientens bortgång och 

riskerar i efterförloppet att drabbas av olika psykiska symtom, vilket kan leda till lidande för 

individen och ökade samhällskostnader. Med utgångspunkt i transitionsteorin kan ytterligare 

förståelse kring hur närstående upplever övergången från kurativ till palliativ vård öka 

intensivvårdssjuksköterskans möjligheter att erbjuda de närstående adekvat stöd och hjälp. 
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Detta kan hjälpa den närstående att ta sig igenom transitionsprocessen på ett så hälsosamt sätt 

som möjligt. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka närståendes upplevelser av transitionen när patientens 

vård övergår från kurativ till palliativ på en intensivvårdsavdelning. 

 

METOD 

Design 

En kvalitativ litteraturöversikt med systematisk ansats har genomförts för att skapa en bild av 

hur kunskapsläget ser ut gällande studiens forskningsfråga. En sammanställning av 

kunskapsläget hjälper sjuksköterskor att uppdatera sig inom området för att kunna möta 

kraven på evidensbaserad vård (Rosén, 2017).  

 

Sökstrategi 

Urval 

Sökningen har genomförts i databaserna CINAHL och PubMed. CINAHL innehåller material 

som berör omvårdnad, fysioterapi och arbetsterapi och PubMed innehåller material som berör 

medicin, omvårdnad och tandvård (Karlsson, 2017).  

 

Sökorden som användes har tagits fram genom att söka på studiens nyckelord i databasen 

Svensk MeSH och sedan använda engelska synonymer (Karolinska Institutet, i.d). Orden som 

har översatts är transition, vård i livets slut, intensivvård, närstående och upplevelser. Detta 

resulterade i sökorden “transitional care”, “palliative care”, “terminal care”, “end of life care”, 

“critical care”, “intensive care”, “intensive care units”, “critical care nursing”, “family”, 

“relatives”, “experiences” och “perceptions”. För att inkludera fler närstående än enbart 

släktingar och familjemedlemmar lades termerna ”loved one” och ”next of kin” till. Även 

termen “withholding treatment” har lagts till. 

 

I databaserna identifierades sedan ämnesord utifrån sökorden ovan och kombinerades med 

fritextorden. Kombinationen gjordes med hjälp av de booleska operatorerna OR och AND för 

att både expandera sökningen och därmed generera så många sökträffar som möjligt som 



11 
 

svarade på forskningsfrågan samtidigt som mängden sökträffar blev hanterbar (Karlsson, 

2017). Sökningarna redovisas i bilaga 2. 

 

Inklusionskriterier var studier med en kvalitativ ansats som berörde vuxna patienter och 

närstående, var skrivna på engelska, svenska eller norska, publicerade mellan år 2006–2021 

och redogjorde för etiska överväganden.  

 

Exklusionskriterier var artiklar som berörde patienter- och vårdgivares perspektiv eftersom 

detta inte relaterade till studiens syfte. Artiklar som tog upp en kombination av närstående, 

patient och/eller vårdgivares perspektiv inkluderades dock när det var tydligt vilka 

informanter som uttryckte vad. Ytterligare ett exklusionskriterium var reviewartiklar. 

 

Tillvägagångssätt 

Litteratursökningen i databaserna genomfördes i april 2021 och genererade totalt 254 artiklar. 

I enlighet med Roséns beskrivning av en systematisk litteraturöversikt (2017) utfördes en 

första gallring utifrån titel och abstrakt där studier som inte bedömdes besvara syftet 

sorterades bort. Totalt 16 artiklar, varav 12 artiklar från PubMed och fyra från CINAHL 

ansågs relevanta och lästes i fulltext. Här skedde sedan ytterligare en gallring av studier som 

efter genomläsning ej bedömdes vara relevanta eller inte uppfyllde inklusionskriterierna. Åtta 

artiklar exkluderades efter den andra gallringen varav sju inte överensstämde med studiens 

syfte och en artikel inte redovisade etiska överväganden. Åtta artiklar återstod som bedömdes 

kunna ingå i syntesen. För att säkerställa att inga relevanta artiklar skulle utelämnas utfördes 

även en utvidgad sökning genom att manuellt söka via inkluderade artiklars referenslistor 

samt gå igenom hänvisningar till relaterade artiklar i databaserna. Den utvidgade sökningen 

genererade sju inkluderade artiklar. Totalt 15 artiklar gick vidare till kvalitetsgranskning. 

 

Bearbetning och analys 

De inkluderade artiklarna kvalitetsgranskades avseende risk för metodbrister med hjälp av 

SBU:s granskningsmall för studier med kvalitativ metodik (Statens Beredning för Medicinsk 

och Social Utvärdering [SBU], 2020), som visas i bilaga 3. Studierna bedömdes utifrån fem 

olika kategorier: 1. Överensstämmelse mellan filosofisk hållning/teori, urval och metodik, 2. 

Deltagare, 3. Datainsamling, 4. Analys och 5. Forskaren. Exempel på frågor som besvarats 

utifrån kategorierna är om urvalet är lämpligt för att besvara frågan, om det finns allvarliga 
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brister i datainsamlingen som kan påverka tillförlitligheten och om forskarna har hanterat sin 

förförståelse på ett acceptabelt sätt. Till hjälp för granskningen användes SBU:s dokument 

”Vägledning för granskning av studier med kvalitativ metodik” (SBU, 2020), vilken visas i 

bilaga 4. Med hjälp av mallen gjordes en sammanvägd bedömning av varje studies metod där 

bristerna bedömdes som obetydliga eller mindre, måttliga eller stora. Kvalitetsbedömningen 

av de inkluderade studierna presenteras i bilaga 1. 

 

Studiernas resultat sammanställdes utifrån Evans (2002) beskrivning av en kvalitativ 

beskrivande syntes. En beskrivande syntes, menar Evans, tillhandahåller en metod för att 

skildra forskning med minsta möjliga omtolkning av publicerade data. En narrativ 

sammanställning kombinerat med en presentation av studiernas innehåll i tabeller ger, enligt 

Evans, den mest omfattande sammanställningen av kvalitativ forskning. Den kvalitativa 

syntesen innebär att processen genomgår fyra steg: insamling av studier, identifiering av 

nyckelfynd, sammanställning av gemensamma teman och beskrivning av fenomenet (Evans, 

2002). Detta innebär att analysprocessen genomgick dessa fyra olika steg för att generera ett 

övergripande, sammanfattat resultat som kunde kopplas till studiens syfte. Det första steget 

innebar att samla in lämpliga studier enligt processen som beskrivits ovan. I det andra steget 

lästes studierna flera gånger för att skapa en förståelse för varje studies sammanvägda 

innehåll. Nyckelfynd från de olika studierna som berörde närståendes upplevelser av 

transitionen från kurativ till palliativ vård urskildes genom att författaren markerade dem med 

en överstrykningspenna i texten, listade dem i ett dokument och gav dem ett nummer kopplat 

till ursprungsartikeln. Det tredje steget innebar genomgång av listan med nyckelfynden för att 

synliggöra hur de relaterade till varandra genom att sammanställa vanliga teman. Detta 

gjordes enligt ett induktivt förhållningssätt. Liknande resultat grupperades tillsammans och 

subteman bildades på grund av att skillnader upptäcktes inom temat (se tabell 1). Dessa olika 

teman granskades för att förstå varje temas innehåll. I det fjärde och sista steget beskrevs 

varje tema och subtema i löpande text med hänvisningar till originalstudierna och 

syntetiserades i en narrativ sammanställning. Huvudresultat och beskrivningar av de 

inkluderade studierna har sammanfattats i en tabell (se bilaga 1). 
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Tabell 1. Exempel på analys och skapande av teman och subteman. 

Nyckelfynd Tema Subtema 

12.1: The participants in this study 

experienced compassionate care from 

the nurses. The nurses were involved 

with the patient and gave the family 

attention and often practical help such 

as food or a place to rest (Lind, 

Lorem, Nortvedt & Hevrøy, 2012).   

Upplevelser av bemötande Positiva upplevelser 

8.8: The participants reported that 

they received compassionate care 

from the nurses, who also allowed 

them to be with their dying family 

member as long as they wanted. The 

nurses respected the participants as 

partners in care and gave them 

support (Kongsuwan & Chaipetch, 

2011). 

8.11: Some dissatisfaction was 

expressed about the caring behaviours 

of the health-care providers 

(Kongsuwan & Chaipetch, 2011) 

Negativa upplevelser 

14.12: Most participants wanted their 

situation to be recognized by the 

nurses. They felt that the nurses did 

not display empathy towards them 

and probably did not have a sense of 

what it meant to be in such a state 

(Kisorio & Langley, 2016). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Ett viktigt forskningsövervägande är huruvida studien kommer att undersöka någonting som 

är av betydelse (Kjellström, 2017). Studien har ämnat att fördjupa förståelsen av ett fenomen, 

vilket kan vara till gagn för både sjuksköterskor och närstående, och anses därför vara 

motiverad. Även studiernas etiska överväganden har granskats, vilket Weingarten, Paul och 

Leibovici (2004) beskriver vikten av att göra i systematiska översikter. Endast studier som 

redovisat sådana ställningstaganden har inkluderats. Att se till att studien håller god 

vetenskaplig kvalitet är ytterligare ett viktigt etiskt övervägande. För detta krävs adekvat 
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design, urval och analys (Kjellström, 2017). Dessa val har planerats och motiverats enligt 

beskrivning i metodavsnittet.  

 

RESULTAT 

Resultatet baseras på 15 studier som på olika sätt skildrar upplevelser av att vara närstående 

till en patient där vården övergått från kurativ till palliativ på en intensivvårdsavdelning. I 

samtliga studier har intervjuer använts som metod för att samla in data: i två studier har detta 

kombinerats med observationer och i en studie har intervjuerna kombinerats med skriftliga 

data från en undersökning. Av de inkluderade studierna bedömdes 12 ha obetydliga eller 

mindre brister och tre bedömdes ha måttliga brister. Studierna är utförda i olika delar av 

världen: sex från USA, tre från Norge och en vardera från Sverige, Nederländerna, Thailand, 

Saudiarabien, Sydafrika och Nya Zeeland. I studierna förkommer skillnader gällande hur nära 

inpå patientens död som deltagarna har intervjuats. Vissa studier baseras på data från 

intervjuer som hållits under vårdtiden på IVA och andra från intervjuer som ägt rum upp till 

två år efter patientens bortgång. Resultatet av studiernas innehåll sammanfattades i fem teman 

som på olika sätt speglade närståendes upplevelser under transitionsprocessen: ”Att möta 

döden”, ”Behov av information”, ”Upplevelser av bemötande”, ”Beslutsprocessen” och 

”Dödsvakan”. Dessa teman delades även in i totalt 15 subteman. En översikt av teman och 

subteman visas i tabell 2. 

 

Tabell 2. Översikt av teman och subteman. 

Tema Subtema 

Att möta döden Chockfasen 

Hålla fast vid hoppet 

Förberedelser 

Behov av information Konsekvenser av otillräcklig information 

Konsekvenser av tillräcklig information 

Upplevelser av bemötande Positiva upplevelser 

Negativa upplevelser 

Vikten av bekant personal 

Beslutsprocessen Vikten av att påbörja diskussionen i rätt 

skede 

Upplevelser av att vara beslutsansvarig 

Upplevelser av delaktighet 

Dödsvakan Patientens komfort 

Miljöfaktorer 

Närvaro och delaktighet 

Spirituella behov 
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Att möta döden 

Chockfasen 

Deltagarna beskrev hur de var chockade och oförberedda på beskedet att deras närstående 

hade hamnat på IVA och inte förväntades överleva. Detta gällde även för närstående till 

patienter som var äldre och sjuka, men framför allt för de fall där sjukdomen hade skett 

oväntat (Wiegand, 2008; Gutierrez, 2012; Fridh, Forsberg & Bergbom, 2008). Närstående 

beskrev olika kognitiva besvär i samband med den första tiden som patienten vårdades på 

IVA, där förmågan att tänka och processa information upplevdes långsammare än vanligt och 

även tidsuppfattningen var påverkad (Gutierrez, 2012).  

 

Initialt var närstående mycket hoppfulla till att patienten skulle bli frisk (Kongsuwan & 

Chaipetch, 2011; Wiegand, 2008). De hade svårt att ta till sig information om att patienten 

eventuellt inte skulle klara sig och kunde bli upprörda när personalen inte gav ett optimistiskt 

intryck, de behövde tid att bearbeta informationen (Kisorio & Langley, 2016; Wiegand, 

2008). 

 

Hålla fast vid hoppet 

Även när närstående var medvetna om patientens dåliga prognos fortsatte en del att tro på 

mirakel (Kongsuwan & Chaipetch, 2011). Ett sådant hopp var ofta sammankopplat med en 

stark religiös tro (Al Mutair, Al Shaer, Al Ghamdi & Al Ghamdi, 2018; Kisorio & Langley, 

2016). Hoppet att patienten skulle tillfriskna kunde till och med uttryckas även efter att 

livsuppehållande behandling hade avslutats (Wiegand, 2008). 

 

Förberedelser 

Närstående började ofta förbereda sig på olika sätt inför patientens bortgång redan innan 

livsuppehållande behandling hade avslutats. Ibland skedde detta efter förslag från en 

sjuksköterska. Sådana förberedelser innebar till exempel möte med en präst eller planering av 

begravningen (Wiegand, 2016). När sjuksköterskorna informerade om symtom som kunde 

uppstå under dödsprocessen, omvårdnaden efter att patienten gått bort och vem de skulle 

kontakta angående begravning var detta mycket uppskattat (Noome, Dijkstra, van Leeuwen & 

Vloet, 2016). Att acceptera döden ansågs av vissa deltagare kunna minska lidande och stress 

(Kongsuwan & Chaipetch, 2011). Hela familjen påverkades av upplevelsen och förberedde 



16 
 

sig tillsammans inför den kommande sorgen (Wiegand, 2008; Kongsuwan & Chaipetch, 

2011).  

 

Behov av information 

Konsekvenser av otillräcklig information 

Att få frekvent, dagligt uppdaterad information om patientens tillstånd och prognos ansågs 

vara väldigt viktigt, även om patienten var nära döden (Kisorio & Langley, 2016; Al Mutair et 

al., 2018; Gutierrez, 2012). Framför allt kommunikationen med läkare ansågs betydelsefull 

(Wiegand, 2006; Nelson el al., 2010). En anledning till detta kan vara att sjuksköterskorna 

upplevdes vaga i sin kommunikation och begränsade konversationen till att handla om 

objektiva mätvärden eller allmänt småprat och inte om patientens prognos (Lind, Lorem, 

Nortvedt & Hevrøy, 2012; Lind, Lorem, Nortvedt & Hevrøy, 2011). Sjuksköterskorna ansågs 

undanhålla information, och även om det uppfattades vara av omsorg för att skona de 

närstående så upplevdes det som brist på ärlighet (Lind et al., 2012). När deltagarna var 

mycket missnöjda med informationen från sjuksköterskorna upplevdes det som att de befann 

sig i ett mörker utan att förstå vad som hände (Kisorio & Langley, 2016). Då sjuksköterskorna 

inte svarade på frågor upplevde närstående att de behövde vända sig till läkarna för att få 

information. Det var dock svårt att få till ett sådant möte då läkarna var upptagna, inte höll 

tider och gav närstående begränsad tid för dialog (Lind et al., 2011; Kisorio & Langley, 

2016). Närstående upplevde det även svårt att ta initiativ till samtal med personalen då de inte 

ville störa. De upplevde frustration över att behöva vänta på ett läkarsamtal och beskrev 

dessutom rädsla för att lämna patienten och då missa möjligheten till att få prata med läkaren 

(Gutierrez, 2012, Lind et al., 2012). Att inte ha en närvarande läkare skapade känslor av 

övergivenhet, besvikelse och ilska (Wiegand, 2006). När flera olika läkare var inblandade 

gavs fragmentarisk, motstridig information och det var svårt att veta vilken läkare som var 

ansvarig för beslut gällande patienten, vilket medförde ett minskat förtroende för vården 

(Gutierrez, 2012; Wiegand, 2006; Kisorio & Langley, 2016). Närstående hade därför 

önskemål om att en person skulle vara primärt ansvarig för att bemöta familjen och 

tillhandahålla information (Gutierrez, 2012; Al Mutair et al., 2018). Otillgänglig eller oklar 

information skapade ett stort ansvar hos närstående att själva ta reda på nödvändig 

information via familj, vänner eller internet, vilket kunde upplevas mycket ansträngande 

(Gutierrez, 2012; Lind et al., 2012). Detta gjordes även för att bekräfta given information från 

personalen eller ta reda på om det fanns ytterligare behandlingsmöjligheter (Gutierrez, 2012). 
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Närstående kunde uppleva att det var svårt att tolka informationen de fick från personalen. De 

hade inte alltid tillräckliga kunskaper för att veta vilka följdfrågor som skulle ställas eller 

vågade inte fråga av rädsla för att låta okunniga (Gutierrez, 2012). 

 

Konsekvenser av tillräcklig information 

När sjuksköterskorna var tillgängliga och villiga att svara på frågor ansågs kommunikationen 

med sjuksköterskorna fungera bra (Kisorio & Langley, 2016; Noome et al., 2016). När 

närstående fick ärlig, realistisk information om även dåliga nyheter gav detta ökad förståelse 

och förtroende för personalen. Detta hjälpte dem att förbereda sig inför patientens bortgång 

(Wiegand, 2006; Fridh et al., 2008; Gutierrez, 2012). Detaljerad information om patientens 

tillstånd gav en känsla av lättnad och underlättade även närståendes acceptans för att vården 

var begränsad (Kisorio & Langley, 2016; Fridh et al., 2008). Familjemöten upplevdes 

känslosamma och svåra, men även hjälpsamma då närstående kunde ställa frågor, uttrycka 

känslor och få diskutera patientens tillstånd och förväntade prognos tillsammans i teamet 

(Wiegand, 2008; Wiegand, 2006; Noome et al., 2016). 

 

Upplevelser av bemötande 

Positiva upplevelser 

Positiva upplevelser av bemötandet från vårdpersonalen var vanligt förekommande. 

Personalen ansågs välkomnande, omhändertagande och stödjande, vilket var en källa till tröst 

(Fridh et al., 2008; Lind et al., 2012; Nelson el al., 2010; Jones, Puntillo, Donesky & 

McAdam, 2018). Närstående upplevde att sjuksköterskorna gav både dem och patienterna 

medkännande vård och hade ett respektfullt bemötande (Fridh et al., 2008; Kongsuwan & 

Chaipetch, 2011). Tacksamhet över att ha erbjudits mat, dryck och någonstans att sova 

uttrycktes. Detta var något som de närstående inte hade förväntat sig i den stressiga 

intensivvårdsmiljön (Lind et al., 2012; Noome et al., 2016; Fridh et al., 2008). 

Sjuksköterskornas omvårdnad av den svårt sjuka patienten var i de flesta fall mycket 

uppskattad och närstående upplevde att de visade respekt och vårdade patienten som en egen 

individ. Att personalen visade genuin omsorg om patienten och inte bara “gjorde sitt jobb” var 

väldigt betydelsefullt (Noome et al., 2016; Wiegand, 2016; Nelson el al., 2010; Gutierrez, 

2012). 
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Negativa upplevelser 

Det beskrevs dock att sjuksköterskorna saknade ett empatiskt förhållningssätt gentemot 

närstående eller patienterna (Kongsuwan & Chaipetch, 2011; Kisorio & Langley, 2016). 

Sjuksköterskorna fanns ibland inte där när närstående hade behov av stöd (Kisorio & Langley, 

2016). Upplevelser av dåligt bemötande från vårdpersonalen ansågs vara en källa till stress 

(Jones et al., 2018). 

 

Vikten av bekant personal 

Närstående uppskattade att möta personal som de kände igen och hade byggt en relation till, 

vilket var särskilt viktigt i samband med patientens bortgång (Noome et al., 2016; Wiegand, 

2006; Wiegand, 2016). De upplevde att kommunikationen fungerade bäst när de var bekanta 

med personalen (Wiegand, 2006). När personalen på avdelningen byttes ut eller patienten 

förflyttades behövde nya relationer skapas, vilket upplevdes öka deras börda (Wiegand, 2006; 

Gutierrez, 2012).  

 

Beslutsprocessen 

Vikten av att påbörja diskussionen i rätt skede 

Närstående upplevde att personalen gav upp hoppet om patienten när frågan om avslutande av 

livsuppehållande behandling togs upp för tidigt, vilket ledde till att de blev arga och tappade 

förtroendet för personalen (Wiegand, 2008). När närstående inte var förberedda på beskedet 

att livsuppehållande behandling skulle avslutas ledde det till ångest (Kisorio & Langley, 

2016). Först efter att de hade förstått och accepterat den dåliga prognosen var de flesta 

närstående villiga att diskutera avslutande av livsuppehållande behandling (Wiegand, 2008). 

Att vänta till ett sent skede med att diskutera patientens prognos och beslut att avbryta 

behandling ledde dock till att närstående kände att beskedet kom abrupt (Lind et al., 2011). 

Detta upplevde de gav dem mindre tid att förbereda sig inför patientens bortgång (Nelson el 

al., 2010). 

 

Upplevelser av att vara beslutsansvarig 

Närstående upplevde ångest och stress när de behövde fatta beslut om att avsluta 

livsuppehållande behandling, vilket beskrevs som ett enormt, svårt beslut (Kongsuwan & 

Chaipetch, 2011; Wiegand, 2008). De förstod att det behövde göras, men beskrev hur de 
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kunde hoppas att patienten skulle hinna avlida först så att de skulle slippa ett sådant 

beslutsfattande (Wiegand, 2008). Upplevelsen skildrades som en bergodalbana där 

förändringar i patientens tillstånd försvårade beslutsprocessen i och med att vissa dagar tedde 

sig bättre än andra (Wiegand, 2008). Beslutet var även något som ofta behövde diskuteras 

inom familjen (Kongsuwan & Chaipetch, 2011), där olika familjemedlemmar behövde olika 

lång tid på sig att kunna fatta beslutet (Wiegand, 2008). Det var viktigt för närstående att hela 

familjen var överens (Wiegand, 2008). Beslutsprocessen kunde ge upphov till bråk mellan 

familjemedlemmar, och en stress fanns för att ses som ansvarig för en familjemedlems död 

(Kongsuwan & Chaipetch, 2011). Att vilja göra det rätta för patienten skapade oro och 

funderingar över hur patientens livskvalité skulle vara om patienten överlevde och hur 

relationen mellan patienten och den närstående skulle påverkas (Gutierrez, 2012). 

Informationsinsamling om patientens tillstånd hjälpte närstående att fatta beslut om 

behandling även om detta samtidigt gav upphov till mycket stress (Gutierrez, 2012). Beslut att 

avbryta livsuppehållande behandling var enklare att ta då närstående ansåg att det skulle 

minska patientens lidande, där alternativet ansågs vara att patienten skulle riskera att dö efter 

misslyckad återupplivning eller inte få ett bra liv (Coombs, 2015). Att ta ett steg i taget, vilket 

innebar att först besluta om att avstå vissa åtgärder och att senare avbryta behandlingen, 

ansågs också göra processen lättare (Wiegand, 2008). När läkare och närstående inte var 

överens om beslutet skapade detta en konflikt som var mycket svår för den närstående att 

hantera (Gutierrez, 2012). 

 

Upplevelser av delaktighet 

Känslor av ångest beskrevs även hos de närstående där beslutet att avbryta livsuppehållande 

behandling inte låg i deras händer (Noome et al., 2016). Närstående ville inte vara ansvariga 

för beslutet, men flertalet hade dock önskat en högre grad av delaktighet i processen (Lind et 

al., 2011; Lind, 2019). Framför allt gällde detta diskussionen kring patientens önskemål och 

intressen, något som de kände ett ansvar för att kommunicera till personalen men inte 

upplevde diskuterades i tillräckligt hög grad (Lind et al., 2011; Lind, 2019; Kisorio & 

Langley, 2016). När läkarna endast informerade om beslutet utan att involvera närstående i 

processen, eller då de ombads samtycka till beslutet utan att få veta vad som låg till grund för 

det, skapades en betungande känsla av börda och ansvar i efterhand (Lind, 2019). Det kunde 

vara svårt för närstående att veta vad som förväntades av dem i beslutsprocessen eller vems 

ansvar det var att ta upp frågan (Lind, 2019). När diskussionen hölls först i ett sent skede 
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kunde detta även göra att närstående hade svårt att förstå sin roll i processen (Lind et al., 

2011). Närstående som involverades tidigt via familjemöten, fick känslomässigt stöd från 

personalen och hade diskussioner kring patientens preferenser upplevde ett icke-betungande, 

delat ansvar med personalen (Lind, 2019; Lind et al., 2011). De kände sig inbjudna i 

beslutsprocessen av läkarna och upplevde att läkarna fungerade som deras rådgivare (Lind et 

al., 2011). 

 

Dödsvakan 

Patientens komfort 

Att patienten skulle vara smärtfri och så obesvärad som möjligt fram till slutet var mycket 

viktigt (Nelson el al., 2010; Coombs, 2015; Kisorio & Langley, 2016). Närstående beskrev 

positiva upplevelser av hur personalen förberedde patienten genom att bland annat se till att 

patienten låg bekvämt, och att onödig utrustning plockades bort (Wiegand, 2016). När 

beslutet att avsluta livsuppehållande behandling var fattat ansågs förseningar i verkställandet 

leda till ett förlängt lidande för patienten och detta var förenat med ångest och stress hos 

närstående (Wiegand, 2006; Nelson el al., 2010; Coombs, 2015). 

 

Miljöfaktorer 

Själva intensivvårdsmiljön upplevdes lugn och kontrollerad, och närstående upplevde att 

personalen förberedde rummet på ett bra sätt genom att dimma ner ljuset, dra för draperier 

och ta ut apparater som inte behövdes (Fridh et al., 2008; Wiegand, 2016). Närstående ville 

vara avskärmade vid patientens dödsbädd och uttryckte en önskan om och tacksamhet för ett 

enkelrum i samband med patientens bortgång (Noome et al., 2016; Al Mutair et al., 2018; 

Fridh et al., 2008). Avdelningens utseende kunde upplevas dystert och möblerna beskrevs 

som obekväma och räckte inte alltid till för alla familjemedlemmar (Al Mutair et al., 2018; 

Wiegand, 2016). Närstående beskrev också hur de saknade ett ställe där de kunde vila och 

vara ifred, då tillgången till väntrum var dålig och det som fanns ofta var överfullt (Wiegand, 

2006; Fridh et al., 2008; Jones et al., 2018; Wiegand, 2006). Övervakningsutrustningen 

beskrevs som mer intressant än skrämmande, och närstående lärde sig med hjälp av 

sjuksköterskorna att tolka värdena på monitorn och kunde då se hur patienten försämrades. 

Detta kunde underlätta förståelsen för patientens tillstånd (Fridh et al., 2008, Lind et al., 

2012). När övervakningen larmade och när sjuksköterskorna inte hade förklarat hur den 
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fungerade kunde den dock vara en källa till stress och missförstånd (Fridh et al., 2008). Att 

monitorn stängdes av under dödsprocessen beskrevs av vissa som något positivt på grund av 

att de då kunde fokusera på att säga farväl (Noome et al., 2016). 

 

Närvaro och delaktighet 

Deltagarna uttryckte ett stort behov av att få vara nära den döende patienten (Fridh et al., 

2008; Kongsuwan & Chaipetch, 2011). Fria besökstider var mycket uppskattat så att familjen 

kunde få samlas, vilket gav både stöd och hjälp (Wiegand, 2016, Kisorio & Langley, 2016; 

Lind et al., 2012; Noome et al., 2016; Al Mutair et al., 2018). Närstående upplevde frustration 

i samband med att besökstiderna var begränsade eller då de hänvisades till väntrummet istället 

för att få vara inne på salen (Kisorio & Langley, 2016; Jones et al., 2018; Fridh et al., 2008). 

De beskrev hur deras ångest minskade då de fick vara hos patienten (Kisorio & Langley, 

2016; Fridh et al., 2008). Även tron på att patienten kunde känna deras närvaro var vanlig, 

och vissa sökte efter tecken på kontakt (Kisorio & Langley, 2016; Fridh et al., 2008; 

Kongsuwan & Chaipetch, 2011; Coombs, 2015).  

 

En vilja hos närstående att vara involverad i patientens omvårdnad uttrycktes. Detta hjälpte 

dem att få sinnesro och de hade även en tro på att patienten uppskattade deras omsorg 

(Kongsuwan & Chaipetch, 2011; Kisorio & Langley, 2016). Närstående som inte hade 

tillfrågats om att delta i omvårdnaden uppgav att de gärna hade velat delta eller vara 

närvarande (Noome et al., 2016). Viljan att ge omvårdnad till patienten kunde dock hindras av 

en rädsla för att göra detta utan en sjuksköterska närvarande på grund av att patienten var 

omringad av maskiner, slangar och tuber (Kisorio & Langley, 2016).  

 

Det var viktigt för närstående hur patienten skulle bli ihågkommen under den sista tiden, och 

de tog dit föremål som på olika sätt var kopplade till personen (Coombs, 2015). Närstående 

utförde även olika typer av religiösa och icke-religiösa ritualer som de upplevde var viktiga, 

vilka kunde hjälpa dem att återknyta till personen såsom att berätta om personen, sjunga, be, 

recitera koranen eller tala till patientens själ (Coombs, 2015; Noome et al., 2016; Kisorio & 

Langley, 2016; Al Mutair et al., 2018; Kongsuwan & Chaipetch, 2011).  
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Själva dödsvakan upplevdes som svår och närstående uttryckte att de kände rädsla inför den 

förestående döden och över att vara där när det skedde (Wiegand, 2016, Kisorio & Langley, 

2016). De flesta upplevde det dock som väldigt viktigt att vara där under dödsögonblicket 

(Coombs, 2015; Al Mutair et al., 2018; Kisorio & Langley, 2016) och det kunde till och med 

beskrivas som underbart att få ha varit med (Fridh et al., 2008). Upplevelser av att vara dåligt 

förberedd på vad som skulle ske när livsuppehållande behandling avslutades förekom, och 

närstående hade ibland fått information om att det skulle gå mycket snabbare än vad det 

faktiskt gjorde (Wiegand, 2006). Negativa minnen av patientens fysiska tillstånd före och 

under dödsögonblicket gjorde det svårt att minnas personen utan att det var kopplat till ångest 

(Coombs, 2015). Känslor av att inte vara bekväm med att vara hos den döende och därför inte 

kunna närvara under dödsvakan beskrevs även (Wiegand, 2016; Kisorio & Langley, 2016). 

Att inte ha närvarat vid dödsögonblicket skapade dock ånger och negativ påverkan i 

efterförloppet (Coombs, 2015; Jones et al., 2018). 

 

Spirituella behov 

Behov av att utföra olika typer av religiösa ritualer hos patienten förekom (Kongsuwan & 

Chaipetch, 2011; Al Mutair et al., 2018). Stödjandet av närståendes psykiska och spirituella 

behov ansågs kunna lugna, lindra ångest och ge en högre tillfredsställelse med vården (Al 

Mutair et al., 2018) och deltagarna önskade att sjuksköterskorna skulle uppmuntra detta mer 

(Kisorio & Langley, 2016). Önskemål att en socialarbetare och klerk skulle finnas tillgängliga 

vid besked av dåliga nyheter framfördes (Al Mutair et al., 2018). Andra önskade i efterhand 

att ha erbjudits träffa en präst, men uppgav att sjuksköterskorna inte frågade efter det och att 

de själva då hade för mycket annat i tankarna (Noome et al., 2016). 

 

DISKUSSION 

Resultatet kunde kategoriseras in i fem teman som på olika sätt beskriver närståendes 

upplevelser och behov under transitionsprocessen. Chockfasen präglades av svårigheter att 

bearbeta information. Samtidigt fanns ett starkt behov av att hålla fast vid hoppet. Att få 

tydlig, frekvent och ärlig information från både läkare och sjuksköterskor under hela 

processen ansågs viktigt. Närstående behövde stöd från sjuksköterskorna och det fanns ett 

behov av att möta bekant personal. Vidare var det viktigt att sjuksköterskorna tillhandahöll en 

respektfull och empatisk omvårdnad gentemot patienten. Diskussionen kring avslutande av 
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livsuppehållande behandling upplevdes problematisk i de fall då närstående kände att den 

fördes i ett för tidigt eller sent skede. Att vara beslutsansvarig upplevdes vara mycket svårt, 

men så även att inte vara delaktig i beslutsprocessen. Under själva dödsvakan var det av stor 

vikt att patienten hade det bra och att närstående fick möjlighet att i avskildhet vara 

tillsammans hos patienten och delta i omvårdnaden. Det fanns ett behov av att få utföra olika 

typer av ritualer och få spirituella behov tillgodosedda. 

 

Resultatdiskussion 

När beslutet tas att avsluta livsuppehållande behandling och vården övergår från kurativ till 

palliativ innebär detta en typ av transitionsprocess för närstående (Chick & Meleis, 2010). En 

annan, övergripande, transitionsprocess kan anses sträcka sig från att patienten hamnar på 

IVA till dess att patienten avlider. Eftersom transitionsprocessen från kurativ till palliativ vård 

kan ses som en del av den övergripande transitionen har resultaten som skildrar dödsvakan 

tagits med för att ytterligare fördjupa förståelsen kring hela processen som den närstående 

genomgår. Transitionsteorin diskuteras fortsättningsvis tillsammans med tidigare forskning 

utifrån resultatets olika teman. 

 

Att möta döden 

Närstående beskrev hur de initialt hamnade i en chockfas när patienten kom till IVA. Detta 

ledde bland annat till svårigheter att processa information. Även tidigare studier skildrar 

känslor av chock och desorientering i samband med patientens insjuknande, och att 

närstående kan uppleva stress när de får vetskap om att patienten flyttats till IVA (Imanipour 

et al., 2019; Jennerich et al., 2020). Att vårdas på en intensivvårdsavdelning innebär att 

patienten har behov av högteknologisk vård på grund av svikt i någon av kroppens mest vitala 

funktioner (Svenska Intensivvårdsregistret, 2020). Det är därför inte märkligt att närstående 

påverkas negativt av detta. Intressant nog har även känslor av lättnad lyfts i tidigare forskning, 

vilket förklarades av närståendes förväntan på en mer tillgänglig läkare (Jennerich et al., 

2020). Detta kan vara en anledning till att bristen på närvarande läkare skapar känslor av ilska 

och övergivenhet. Under chockfasen beskrev närstående hur de hade svårt att ta till sig 

negativ information och kunde reagera starkt på detta, vilket också påvisats i intervjuer med 

intensivvårdssjuksköterskor (Kisorio & Langley, 2016). Meleis (2010) förklarar hur en 

transition påbörjas i det ögonblick som den blir förväntad. Närstående som befinner sig i ett 

stadium av förnekelse kan tolkas ännu inte ha inlett en transition på grund av att de inte vill 

acceptera vad som har hänt. En del närstående höll fast vid ett starkt hopp om tillfrisknande 
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även senare i skedet, trots att allting pekade på att patienten skulle avlida. Detta var ofta 

sammankopplat med en stark religiös tro och är viktigt för sjuksköterskor att känna till då 

människor på grund av kulturella skillnader kan ha olika förväntningar på situationen. Många 

närstående uppskattade dock att sjuksköterskorna på olika sätt hjälpte dem att förbereda sig 

inför patientens bortgång, vilket också beskrivits i tidigare forskning som betydelsefullt 

(Kirchhoff et al., 2008). 

 

Behov av information 

Närståendes omfattande behov av information under hela transitionsprocessen var något som 

framkom tydligt under analysen. När närstående upplevde informationen som otillräcklig 

ledde detta till frustration, minskat förtroende för vården och ett ökat ansvar hos dem att söka 

upplysningar från andra källor. Sjuksköterskorna kunde upplevas som undvikande gällande att 

prata om patientens prognos, och läkarna var svårtillgängliga. Även i tidigare forskning har 

närstående beskrivit kommunikationen med personalen som otillfredsställande, vilket kan 

leda till svårigheter att förstå patientens situation (DeSanto-Madeya & Safizadeh, 2017). Detta 

kan påverka förberedelsen inför patientens bortgång. Vidare kan bristfällig information leda 

till ökad risk för ångest i senare skede (Hartog et al., 2015). Sjuksköterskor har beskrivit 

svårigheter att tillhandahålla information till närstående och vissa upplever att det är lättare att 

hänvisa till läkaren (Kisorio & Langley, 2016). Närståendes förtroende för sjuksköterskorna 

kan dock påverkas negativt om de upplevs undanhålla information från dem. Att ta sig tid att 

initiera informationssamtal är också viktigt då närstående kan vara ovilliga att störa 

personalen. Detta kan dock försvåras av hög arbetsbörda och tidsbrist (Kisorio & Langley, 

2016; Stokes et al., 2019). Det är också viktigt att försäkra sig om att närstående förstår 

informationen som ges, eftersom svårigheter att tolka information på grund av otillräckliga 

kunskaper har beskrivits. Ärlig, tydlig och detaljerad information kan därför ses som en viktig 

del av sjuksköterskans stödjande arbete under transitionsprocessen. 

 

Upplevelser av bemötande 

I merparten av studierna upplevdes bemötandet från sjuksköterskorna positivt och närstående 

ansåg att både de och patienterna fick medkännande omvårdnad. Fridh och medarbetare 

(2009) skildrar hur sjuksköterskor upplever att vårdrelationen kan kompliceras när den 

närstående befinner sig kris och upplever rädsla för döden. De närstående som inte upplevde 

ett positivt bemötande förklarade dock detta med att sjuksköterskorna inte hade ett empatiskt 
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förhållningssätt eller inte fanns där för att ge dem stöd. Även om situationen upplevs 

komplicerad kan det därför antas att sjuksköterskor kommer långt med att finnas där och 

bemöta närstående med omsorg och respekt. Kunskap om transitionsprocesser och hur de kan 

påverka närstående kan vara viktiga för att öka sjuksköterskornas förståelse för situationen 

(Chick & Meleis, 2010). Närstående knöt an till personal och uppskattade när de och 

patienten vårdades av personal de blivit bekant med, speciellt i samband med patientens 

bortgång. Detta kan vara viktigt att ha i åtanke vid planering av vårdteamen på avdelningen.  

 

Beslutsprocessen 

Närstående har rapporterat negativa upplevelser av tidsaspekten gällande diskussionen om 

övergång till palliativ vård. När den hölls för tidigt upplevde de att personalen gav upp, vilket 

kunde försämra förtroendet för personalen. Att vänta till ett sent skede medförde dock mindre 

tid för förberedelse. Vårdtiderna är ofta korta och behandlingsbegränsningar inleds snabbare 

jämfört med för tio år sedan (Strand et al., 2010; Sprung et al., 2010). Det kan därför finnas en 

vinst i att försöka förbereda närstående så tidigt som möjligt, men personalen behöver vara 

lyhörd och individanpassa diskussionen. Själva beslutsansvaret beskrev närstående som 

mycket betungande. Denna del av studiens resultat är dock inte applicerbart i en svensk 

kontext eftersom det här är en läkare som är beslutsansvarig (Socialstyrelsen, 2011). Dock 

påvisade närstående en önskan om att göras mer delaktiga. Tidigare forskning har visat att 

närstående önskar ett delat beslutsansvar med läkare (Gerritsen et al., 2018; Heyland et al., 

2003; Sjökvist et al., 1999). Närstående som upplevde ett sådant delat ansvar beskrev positiva 

upplevelser av beslutsprocessen. 

 

Dödsvakan 

Patientens komfort var viktig för närstående, vilket den även beskrivits vara för 

intensivvårdssjuksköterskor (Vanderspank-Wright et al., 2018; Fridh et al., 2009; Fossum 

Taylor et al., 2020; Stokes et al., 2019; Kisorio & Langley, 2016). Närståendes stora behov av 

att få vara nära den döende, vilket kunde minska ångest, har framkommit i studierna. Även en 

vilja att få delta i omvårdnaden lyftes, varför det är viktigt att sjuksköterskor bjuder in 

närstående till detta eftersom det kan vara svårt för dem att ta sådana initiativ. Sjuksköterskor 

har ett ansvar att förbereda närstående på hur dödsprocessen kan gå till, eftersom de kan ha 

orealistiska förväntningar (Chartrand, 2020; Fridh et al., 2009). Det förekom att närstående i 

studierna upplevde sig vara dåligt förberedda på patientens bortgång. Detta har setts kunna 
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påverka dem i efterförloppet (Kirchhoff et al., 2008).  

 

Klinisk relevans 

Olika upplevelser och behov hos närstående när vården går från kurativ till palliativ på IVA 

har framkommit. Sjuksköterskors ökade medvetenhet och kunskap om dessa behov 

tillsammans med kunskap om transitionsprocesser och deras påverkan på individen kan 

medföra att närstående upplever bättre stöd från sjukvården och därmed genomgår en mer 

hälsosam transitionsprocess (Meleis et al., 2010). Kunskap om närståendes upplevelser kan 

också resultera i att sjuksköterskor känner större trygghet i stödjandet av dem under 

transitionen. Vidare finns en möjlighet att förbättrat stöd kan leda till minskade psykiska 

symtom hos närstående i efterförloppet, något som kan vara positivt både ur ett vårdetiskt och 

samhällsekonomiskt perspektiv. 

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien har gjorts utifrån en kvalitativ ansats. Forskning med kvalitativ ansats 

genomförs ofta för att uppnå förståelse om olika fenomen (Willman & Stoltz, 2017). Den 

ansågs därför passande för studiens syfte. 

 

Litteratursökningen genomfördes i två olika databaser vilka innehåller material som berör 

omvårdnadsforskning. Två databaser ansågs generera tillräckligt material för att öka 

sökningens sensitivitet samtidigt som mängden data skulle vara hanterbar. Resultatet skulle 

dock kunnat utvidgas mer av sökning i ytterligare databaser. I sökningen i PubMed lades 

begränsningen ”adult 19+ years” till utöver årsspann och språk, vilket var kopplat till ett av 

studiens inklusionskriterier. Detta kan dock ha begränsat antalet artiklar som framkom. 

 

Studien avgränsades till att beröra vuxna patienter och närstående utifrån hypotesen att 

uppfattningarna kan skilja sig åt hos patienter eller närstående som är barn. Detta skulle kunna 

göra resultatet spretigt. En annan avgränsning var studier med kvalitativ design, eftersom de 

fokuserar på människors levda erfarenheter av ett fenomen (Henricson & Billhult, 2017). 

Likadan design på de inkluderade studierna ökar denna studies validitet (Henricson, 2017). 

Polit och Beck (2014) menar att det är viktigt att forskningen är så uppdaterad som möjligt. 

Eftersom vården hela tiden utvecklas, vilket bland annat kan innebära förändringar i stöd till 

närstående, valdes ett tidsspann inom de senaste 15 åren som en kompromiss mellan att få 
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uppdaterad forskning och att inte exkludera för många artiklar. Studier som inte berörde 

närståendes perspektiv exkluderades och så även studier där närståendes perspektiv inte kunde 

urskiljas från patienter och/eller vårdgivares perspektiv. Detta gjordes för att inte få med 

någon missvisande information. 

 

Efter litteratursökning och en första gallring kvarstod endast åtta artiklar. Den utökade 

sökningen som genomfördes genererade dock ytterligare sju artiklar och ökade därför 

möjligheten att så många relevanta artiklar som möjligt inkluderats i syntesen. Det fanns en 

avsikt att basera resultatet på minst 20 artiklar, varför 15 kan ses som en otillfredsställande 

mängd. Willman och Stoltz (2017) skriver dock att tio artiklar krävs för att en syntes ska 

anses vara valid. 

 

Granskningsprocessen upplevdes komplicerad trots vägledning (se bilaga 3 och 4). Liten 

erfarenhet kombinerat med att granskningen utfördes självständigt kan ha påverkat 

bedömningen och medfört ett missvisande resultat. Detta kan inverka på litteraturstudiens 

vetenskapliga kvalitet. Studier med stora brister avsågs att exkluderas ur syntesen, dock 

bedömdes samtliga studier som granskades ha obetydliga/mindre eller måttliga risker och 

inkluderades därför. Varje studie kvalitetsgranskades upprepade gånger för att på så vis 

försöka minska risken att bristfälliga studier skulle inkluderas i syntesen. Frågetecken kring 

några av studierna har även diskuterats med handledare. 

 

Under analysprocessen lästes artiklarna flera gånger och det kontrollerades att nyckelfynden 

som togs ut var relevanta. Även analysen genomfördes på egen hand, vilket är en svaghet 

eftersom de teman och subteman som växte fram inte jämförts och diskuterats med någon 

annan. Dock har arbetet under processens gång lästs och granskats av handledare och 

studiekamrater, något som ökar trovärdigheten (Henricson, 2017).  

 

Att författarens förförståelse inför ämnet kan påverka resultatet är alltid en risk (Henricson, 

2017). Författaren har tidigare erfarenhet av att som sjuksköterska möta närstående till 

patienter som vårdas i livets slutskede, dock inte inom intensivvården. Därför har det funnits 

en strävan efter att låta data visa vägen och inte styra resultatet utifrån tidigare erfarenheter, 

vilket har upplevts utmanande. 

 

Resultatet som presenterats bygger på studier från olika länder och världsdelar. Alla delar av 
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resultatet är inte överförbara till ett svenskt sammanhang eftersom olika lagstiftning kan 

påverka hur exempelvis beslutet att avstå eller avbryta livsuppehållande behandling fattas. 

Vissa studier var också präglade av en specifik kulturell kontext. Erfarenheter från olika 

kulturer kan bidra till en djupare förståelse av fenomenet, vilket kan anses vara en styrka 

(Henricson & Billhult, 2017). Sjuksköterskor som vårdar patienter i Sverige kan möta 

närstående som har en annan kulturell bakgrund, vilket gör att dessa informanters upplevelser 

är värdefulla att ta del av. Studierna skilde sig även åt gällande när informanterna intervjuats. 

Närstående som intervjuas under tiden de befinner sig på sjukhuset kan ha annorlunda 

uppfattningar än dem som intervjuats ett till två år efter patientens död eftersom minnen kan 

påverkas med tiden. Många beskrev dock liknande upplevelser oavsett land och tidsintervall, 

och resultatet överensstämde även i mycket med tidigare forskning. 

 

Forskningsetiska överväganden har gjorts i och med att studien avser bidra till att fylla en 

kunskapslucka (Kjellström, 2017) såväl som att de olika inkluderade artiklarna har granskats 

noga avseende etiska överväganden (Weingarten et al., 2004). Detta ledde till att en studie 

fick exkluderas på grund av bristande redogörelse. En strävan att utifrån bästa förmåga 

upprätthålla hög vetenskaplig kvalitet under arbetet med litteraturstudien har även funnits. 

 

Slutsats 

Närstående har behov av tydlig, frekvent och ärlig information för att underlätta 

transitionsprocessen, men under chockfasen kan de ha svårt att hantera informationen. 

Genuin, empatisk omvårdnad och stöd, att få vara involverad i beslutsprocessen utan att ha 

ensamt ansvar samt att få vara närvarande och delaktig under dödsvakan anses mycket 

betydelsefullt. Ökad kunskap om närståendes behov under transitionen från kurativ till 

palliativ vård kan underlätta för sjuksköterskors stödjande arbete.  
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patientens bortgång. 

patientens önskemål. 

Många såg dock sin 

roll som oklar, och 

få upplevde 

delaktighet i 

beslutet. Uttrycket 

”vänta och se” 

gömmer och 

försenar klar och 

tydlig information. 

När läkarna till slut 

meddelar sitt beslut 

finns ingen tid för 

familjerna att delta i 

processen. 

Intensive care 

nurses’ 

involvement in 

the end-of-life 

process-

perspectives of 

relatives 

 

 

 

Lind, R., 

Lorem, G., 

Nortvedt, P. 

& Hevrøy, O. 

2012, 

Norge 

 

 

 

Att utforska hur 

närstående till 

intensivvårdspatienter 

upplevde 

sjuksköterskornas roll 

och relation till dem 

under beslutsprocessen 

i livets slutskede. 

 

 

 

 

Kvalitativ 

design 

 

 

Semistrukturerade 

personliga intervjuer och 

telefonintervjuer med 27 

närstående till IVA-

patienter som avlidit efter 

beslut att avsluta 

livsuppehållande 

behandling. Intervjuerna 

var i de flesta fall 

individuella och skedde i 

några fall i grupp av flera 

familjemedlemmar. 

Intervjuerna hölls 3–12 

månader efter patientens 

bortgång. 

 

 

 

Narrativ 

analysmetod 

 

 

 

Trots upplevelser av 

omsorg, medkänsla 

och komfort 

uppfattades 

sjuksköterskorna 

som vaga och 

undvikande i sin 

kommunikation och 

närstående saknade 

ett 

långtidsperspektiv i 

dialogen. Få 

upplevde att 

sjuksköterskorna 

deltog i möten med 

närstående och 

läkare. Närstående 

önskade att 

sjuksköterskorna 

hade varit mer 

involverade i 

processen. 

Obetydliga/mind

re 
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In their own 

words: patients 

and families 

define high-

quality palliative 

care in the 

intensive care 

unit 

Nelson, E et. 

al. 

2010, 

USA 

Att beskriva kritiskt 

sjuka patienter och 

deras familjers åsikter 

om viktiga områden 

inom palliativ vård på 

IVA. 

Kvalitativ 

design 

Fokusgrupper med 

antingen patienter som 

överlevt IVA-vården, 

familjer till patienter som 

överlevt eller familjer till 

patienter som inte överlevt. 

Totalt 48 deltagare varav 

19 var familjemedlemmar 

till en avliden patient. 

Intervjuguide med öppna 

frågor. 

Innehållsanalys En gemensam 

definition av 

högkvalitativ 

palliativ intensivvård 

framkom: tydlig, 

medkännande 

kommunikation i 

god tid från läkare; 

kliniskt 

beslutsfattande med 

fokus på patientens 

preferenser, mål och 

värderingar; 

patientvård som 

bibehåller komfort, 

värdighet och 

personlighet; öppen 

tillgång och närhet 

till patienten, 

tvärprofessionellt 

stöd på IVA och stöd 

i sorgearbetet för 

familjer till avlidna 

patienter. 

Obetydliga/mind

re 

Exploring family 

experiences of 

nursing aspects 

of end-of-life 

care in the ICU: 

a qualitative 

study 

Noome, M., 

Dijkstra, B., 

van 

Leeuwen, E. 

& Vloet, L. 

2016, 

Nederländern

a 

Att undersöka 

familjens erfarenheter 

av 

omvårdnadsaspekterna 

under vård i livets slut 

på 

intensivvårdsavdelning

en efter ett beslut att 

avsluta 

livsuppehållande 

behandling, och 

beskriva vilken 

omvårdnad som var 

mest uppskattad och 

vad som saknades. 

Kvalitativ, 

fenomenologis

k design 

Semistrukturerade, 

personliga individuella 

intervjuer med 26 

närstående. Intervjuerna 

hölls 2 månader efter 

patientens bortgång. 

Induktiv, 

tematisk analys 

De flesta 

familjemedlemmar 

upplevde att 

sjuksköterskorna 

bidrog till vården i 

livets slutskede, 

särskilt att ge 

stödjande vård. 

Familjerna nämnde 

följande ämnen: 

kommunikation 

mellan IVA-

sjuksköterskor, 

kritiskt sjuka 

patienter och 

Obetydliga/mind

re 
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familjen; 

förutsättningar-

familjerna 

uppskattade att IVA-

sjuksköterskorna var 

tillgängliga och 

villiga att svara på 

frågor. Men viss 

omsorg saknades där 

familjen exempelvis 

hade en känsla av 

ansvar för att få 

information, de hade 

svårt att förstå sin 

roll i 

beslutsprocessen och 

bjöds inte in av 

sjuksköterskorna att 

delta i omvårdnaden. 

Withdrawal of 

life-sustaining 

therapy after 

sudden, 

unexpected life-

threatening 

illness or injury: 

interactions 

between 

patients’ 

families, 

healthcare 

providers, and 

the healthcare 

system 

Wiegand, D. 

2006, 

USA 

Att beskriva 

interaktioner mellan 

patienters 

familjemedlemmar, 

sjukvårdspersonal och 

sjukvårdssystemet 

under avslutandet av 

livsuppehållande 

behandling efter en 

plötslig, oväntad 

sjukdom eller skada. 

Kvalitativ 

design 

Del av en större, 

prospektiv studie som 

undersökte 

familjemedlemmars 

erfarenheter under 

processen att avsluta 

livsuppehållande 

behandling efter oväntad, 

livshotande sjukdom eller 

skada (studie nr 14 i denna 

matris). Personliga 

ostrukturerade intervjuer, 

informella 

konversationsintervjuer 

samt 

fältanteckningar/inspelning

ar från observationer med 

56 familjemedlemmar 

under en period av dagar 

till veckor på IVA. 

Induktiv, 

tematisk analys 

enligt van 

Manen 

Familjernas 

erfarenheter 

involverade olika 

dimensioner, 

inklusive 

sjukvårdspersonalen 

(band till och bekant 

personal, 

läkarnärvaro, 

information, 

samordning, 

familjemöten, 

känslighet för 

tidsaspekten och 

förberedelser för 

dödsprocessen) och 

problem med 

sjukvårdssystemet 

(parkering, 

svårigheter med 

Obetydliga/mind

re 
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avskildhet och 

överflyttning av 

patienter). 

In their own 

time: the family 

experience 

during the 

process of 

withdrawal of 

life-sustaining 

therapy 

Wiegand, D. 

2008, 

USA 

Att förstå familjers 

levda erfarenheter av 

att delta i processen att 

avsluta 

livsuppehållande 

behandling hos en 

familjemedlem med 

oväntad, livshotande 

sjukdom eller skada. 

Kvalitativ, 

hermeneutisk 

fenomenologis

k design 

Personliga, formella och 

informella 

konversationsintervjuer 

med individuella 

familjemedlemmar, en 

grupp av 

familjemedlemmar eller 

hela familjen under 

vårdtiden. Även 

fältanteckningar/inspelning

ar från observationer. 

Totalt 56 

familjemedlemmar deltog 

under en period av dagar 

till veckor på IVA. 

Induktiv, 

tematisk analys 

enligt van 

Manen 

10 kategorier: 

-”Detta händer andra 

familjer” 

-”Tid att förstå 

allvarlighetsgraden 

av 

sjukdomen/olyckan” 

-”Tid att se om 

hälsan skulle 

återställas” 

-”Åka 

bergodalbana” 

-”Familjens villighet 

att överväga 

avslutande av 

livsuppehållande 

behandling” 

-”Ett steg i taget” 

-”Tid att fatta ett 

beslut” 

-”Familjen kommer 

gå vidare” 

-”Vänta på ett 

mirakel” 

Obetydliga/mind

re 

Family 

experiences 

during the dying 

process after 

withdrawal of 

life-sustaining 

Wiegand, D. 

2016, 

USA 

Att förstå familjernas 

erfarenheter när en 

familjemedlem fått en 

oväntad livshotande 

sjukdom eller skada 

och avlidit efter att 

Kvalitativ 

design 

Uppföljande, 

personliga/telefonintervjue

r, vissa individuella och 

vissa i grupp med 22 av de 

familjemedlemmar som 

deltagit i studie nr 13 i 

Induktiv, 

tematisk analys 

enligt van 

Manen 

6 kategorier: 

-”Förberedelser inför 

dödsprocessen” 

Obetydliga/mind

re 
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therapy livsuppehållande 

behandling avslutats 

denna artikelmatris. 

Deltagarna intervjuades 1-

2 år efter patientens 

bortgång. 

-”Miljön runtom den 

döende” 

-”Uppfattningar om 

patientkomfort” 

-”Dödsvakan” 

-”Viktiga 

omvårdnadsaspekter

” 

-”Tillsammans som 

en familj” 
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Bilaga 2. Sökning i databaser. 

Databas 

och 

datum 

Sökning Termer Antal 

sökträffar 

Utvalda för 

genomläsning 

PubMed 

210412 

#1 ("Transitional 

Care"[Mesh]) OR 

("Palliative 

Care"[Mesh]) OR 

("Terminal 

Care"[Mesh]) OR 

("Terminally 

Ill"[Mesh]) OR 

("Withholding 

Treatment"[Mesh

]) 

107 688  

 #2 ("Critical 

Care"[Mesh]) OR 

("Intensive Care 

Units"[Mesh]) 

OR ("Critical 

Care 

Nursing"[Mesh]) 

137 611  

 #3 ("Family"[Mesh]) 

OR ("loved one") 

OR ("next of 

kin") 

330 855  

 #4 ("Life Change 

Events"[Mesh]) 

OR ("Attitude to 

Health"[Mesh]) 

OR ("Attitude to 

Death"[Mesh]) 

OR 

("experiences") 

OR 

("perceptions") 

730 133  

  #1 AND #2 AND 

#3 AND #4 

332  

 English+Swedish+Norwegi

an, 2006-2021, Adult: 19+ 

years 

#1 AND #2 AND 

#3 AND #4 

104 12 

 

Databas 

och 

datum 

Sökning Termer Antal 

sökträffar 

Utvalda för 

genomläsning 

CINAHL 

210413 

#1 (MH 

"Transitional 

Care") OR (MH 

"Palliative Care") 

OR (MH 

"Terminal Care") 

OR (MH 

59 394  
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"Terminally Ill 

Patients") 

 #2 (MH "Intensive 

Care Units") OR 

(MH "Critical 

Care") OR (MH 

"Critical Care 

Nursing") 

72 648  

 #3 (MH "Family") 

OR (MH 

"Extended 

Family") OR 

(MH 

"Professional-

Family 

Relations") OR 

(MH "Family 

Attitudes") OR 

(MH "Family 

Nursing") OR 

("next of kin") 

OR ("loved one") 

67 136  

 #4 (MH "Life 

Experiences") 

OR (MH "Life 

Change Events") 

OR 

("perceptions") 

OR ("attitudes") 

318 543  

  #1 AND #2 AND 

#3 AND #4 

183  

 English+Swedish+Norwegia

n, 2006-2021 

#1 AND #2 AND 

#3 AND #4 

150 4 
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Bilaga 3. Granskningsmall för studier med kvalitativ metodik. 

 

Bedömning av studier 
med kvalitativ metodik 
UPPDATERAD 2020-10-06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare:     År:   

 
Granskare:    

 

 
 
 
 
 

Sammanvägd bedömning av metodologiska brister: 
 

Obetydliga eller mindre  

Måttliga  
 

Stora brister, studien ingår inte i syntesen   
 

Kommentarer:
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1. Överensstämmelse mellan filosofisk hållning/teori och urval och metodik i studien1
 

Vilken teori eller filosofisk hållning utgick författarna från? 

Hänger syfte och fråga ihop med teori/filosofisk hållning?                                 Ja         Nej       Oklart 

                       

Kommentarer: 

2. Deltagare 

Hur gjordes urvalet? 

Stödfrågor för bedömning av brister i urvalsförfarandet:            Ja         Nej       Oklart 

Är urvalet lämpligt för att besvara frågan?                                                                                     

Är rekryteringsmetoden lämpligt vald och genomförd?                                                             

Finns det allvarliga brister som kan påverka tillförlitligheten?                                                  

Kommentarer: 

3. Datainsamling 

Vilka metoder användes för datainsamling? 

Finns det allvarliga  brister i datainsamlingen                                                        Ja         Nej       Oklart 
som kan påverka tillförlitligheten?                                                                                                 

Kommentarer: 
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4. Analys 

Vilka metoder användes för analys? 

Stödfrågor för bedömning av brister i analyssteget:                    Ja         Nej       Oklart 

Är vald analysmetod lämplig och genomförd på ett lämpligt sätt?                                                       

Var forskarna reflexiva vid tolkning av data?                                                                                 

Validerades tolkningarna?                                                                                                               

Finns det allvarliga brister i analysen som kan påverka tillförlitligheten?                               

Kommentarer: 

5. Forskaren 

Vilken bakgrund och kompetens hade forskarna? 

Stödfrågor för bedömning av brister:                                          Ja         Nej       Oklart 

Har forskarna någon  relation till studiedeltagarna                                                                      
som kan påverka datainsamlingen? 

Har forskarna hanterat sin förförståelse på ett acceptabelt sätt?                                               

Var forskarna oberoende  av finansiella eller andra                                                                      
förutsättningar som kunde påverka analysen? 

Finns det allvarliga brister som kan påverka tillförlitligheten?                                                  

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gör en total bedömning av risken för att metodproblem påverkar resultaten. För 

in det på sidan   1. 
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Bilaga 4. Vägledning för granskning av studier med kvalitativ metodik. 

 

Vägledning för granskning  

av studier med kvalitativ 
metodik 

UPPDATERAD 2020-04-29 

Mallen är uppbyggd för att underlätta bedömningarna i CERQual. Mallen 

består av två delar: en om metodbrister och en om övriga domäner i CERQual. 

Metodbrister 
Mallen har fem frågeområden: teoretisk underbyggnad av studien, urval, 

data insamling, analys och forskarens roll. Varje frågeområde består i sin 

tur av tre delar: 

• Gör en kort beskrivning av det som frågeområdet handlar om, till exempel 

urvalsprinciper eller vilka metoder som användes för att samla in data. 

Syftet med denna del av mallen är att underlätta att skriva manus. 

• Besvara frågorna som ska stödja bedömningen. 

• Överväg de brister som identifierats och i vilken utsträckning det finns risk 

för att de snedvrider studiens resultat. Det finns tre fasta 

bedömningsalternativ: Ja det finns en allvarlig risk; Nej, risken bedöms inte 

vara allvarlig; Oklart, det finns inte tillräcklig information för att bedöma 

risken. Dessa bedömningar läggs in i en sammanställning som används vid 

bedömning av tillförlitligheten i metasyntesens resultat med GRADE-

CERQual. 

Den sista delen av granskningen är att bedöma om studien sammanlagt har så allvarliga 

problem att den inte bör ingå i metasyntesen. Observera att ett problem kan vara att studien 

är så klent beskriven att det inte går att bedöma riskerna. 

Relevans, Koherens och Tillräckliga data 
Dessa frågor besvaras endast för studier som ska ingå i syntesen, det vill säga har låga eller 

måttliga metodbrister som kan påverka resultaten. Frågorna besvaras på samma sätt som för 

metodbrister. 
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Stöd för att bedöma inverkan av metodbrister per frågeområde 
 

Frågeområde 1: Underliggande teori, modell eller ramverk 
Studien kan uttryckligen vara utförd med en specificerad teori/förhållningssätt eller modell 

som grund. Bedöm om studien har genomförts i samklang med den teorin. Ett exempel på 

avvikelse är när författarna i en studie angav att de hade di Giorgis fenomenologi som 

teoretisk grund1. Men, studien använde en strukturerad intervju för att samla in data och 

detta är inte i överensstämmelse med teorin som kräver att deltagarna kan uttrycka det 

upplevda livet mera fritt. 

Om författarna inte hänvisar till någon teori men den beskrivna designen och valda metodiken 

inte bygger på någon specifik teori, till exempel kvalitativ innehållsanalys, besvaras frågan 

med ”nej, det finns ingen allvarlig risk”. 

Frågeområde 2: Deltagare 
Det kan finnas svagheter i såväl valet av deltagare som hur rekryteringen gick till. Urvalet 

ska hänga ihop med frågan. För vissa frågor är ett strategiskt urval lämpligt, där 

inklusionskriterierna ställs upp i forskningsprotokollet. Om syftet är att undersöka 

variationer av ett fenomen eller om det finns gemensamma mönster inom ett varierat urval, 

är metoden maximal variation lämplig. I andra fall kan man vara intresserad av att få en 

djupare kunskap om en specifik grupp och väljer då att göra ett homogent urval. Grounded 

theory använder teoretiska urval. Här är antalet och typen av deltagare inte använt i förväg 

utan deltagarna inkluderas stegvis vartefter analysen fortskrider. 

I många fall utgår dock forskare från ett bekvämlighetsurval där informanter väljs på grund 

av att de är lättillgängliga.

 
1 SBU. Behandling av armfraktur hos äldre. En systematisk översikt och 

utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska 

aspekter. Stockholm: Statens  beredning för medicinsk och social 

utvärdering (SBU); 2017. SBU-rapport nr 262. ISBN 978-91-88437-04-

4. 

Frågeområde 3: Datainsamling 
Datainsamlingen ska hänga ihop med frågan. Några överväganden kan vara 

om en individuell intervju är bättre lämpad för frågan än en gruppintervju eller 

fokusgruppsdiskussion. Är det känsliga frågor där det finns risk för att 

deltagarna inte vill uttala sig i grupp? Eller omvänt, underlättar det att andra i 

samma situation deltar? Sitter det såväl chefer som medarbetare i en 

fokusgrupp och vad kan det få för konsekvenser för uppriktigheten? Finns alla 

i en fokusgrupp på samma arbetsplats och hur kan det påverka diskussionen? 

Ibland kan det vara värdefullt om flera insamlingsmetoder används. För frågor 

om till exempel hinder för att använda en metod kan observationer bidra med 

information om hur personal faktiskt beter sig, vilket inte alltid stämmer 

överens med hur de beskriver sitt beteende. 

Frågeområde 4: Analys 
Analysen ska vara så noggrant beskriven att det går att bedöma om det finns 

risk för att resultaten inte grundar sig på underliggande data, att samtliga 

deltagares röst finns med i syntesen och att det finns någon validering av 
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fynden. Hur har olika personer i forskargruppen medverkat i analysen? 

Beskrivs att processen ”gått fram och tillbaka” och att alternativa tolkningar har 

utforskats? Har någon form av validering använts? En metod som används 

ibland men som är tveksam är att informanter får möjlighet att läsa utskrifter 

(eller kodning) från en intervju eller fokusgrupp och korrigera om de anser att 

något blivit fel. Andra metoder för validering är att någon utanför 

forskargruppen oberoende kodar delar av materialet eller att resultaten 

presenteras för en panel av experter (profession eller patienter/brukare). 

Frågeområde 5: Forskarens roll 
Forskarnas egen kompetens och bakgrund spelar stor roll för tillförlitligheten 

och också möjligheten att få rika beskrivningar av informanter (vilket tas upp i 

fråga 7). Det gäller dels hur bekant intervjuaren är med forskningsfältet och 

dels egen erfarenhet av intervjuer. 

En annan aspekt är om forskarna har någon egen förförståelse som riskerar att 

färga såväl datainsamling som syntes. I kvalitativ forskning är forskaren själv 

oftast ett redskap för urval, datainsamling och analys. Därför är forskarens roll 

en viktig komponent i bedömningen av tillförlitlighet. Med förförståelse menas 

det ”bagage” som forskaren bär med sig in i ett forskningsprojekt, i form av 

kunskap, erfarenheter och uppfattningar. Förförståelsen påverkar forskaren 

under hela projektets gång. Generellt är förförståelsen en viktig del av 

forskarens motivation för att inleda forskning kring ett särskilt ämne, men den 

kan också bidra till att forskaren går in i ett projekt med begränsad öppenhet. 

Forskaren ska eftersträva att ha ett aktivt och medvetet förhållande till sin 

förförståelse och det bör framgå av studien hur forskaren hanterat sin 

förförståelse och sin roll i studien. 

En tredje aspekt är om forskaren har någon relation till deltagarna. I så fall finns 

risken för att deltagarna vill tillfredsställa forskaren och inte är uppriktiga.  

En fjärde aspekt är om det finns några ekonomiska eller andra intressekonflikter 

som kan påverka forskaren. 

  

 
 

 

 


