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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Vård vid livets slutskede är ett område som ställer höga krav på vården, 
närstående och den sjuke. Sjuksköterskan har en betydande roll i bemötandet och 
omvårdnaden av den sjuke och närstående. Ofta ligger hälso- och sjukvårdens fokus 
på den som ska dö, men det är ofta lika viktigt att fokusera på de närstående.  
Syfte: Att beskriva närståendes upplevelser av att en nära person befinner sig i livets 
slutskede. 
Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ metod och induktiv ansats.  
Resultat: Tre huvudteman framkom i resultatet; Viljan att vara nära, En 
förändrad vardag och Vårdens makt. Totalt framkom nio olika tillhörande 
subteman. Anpassningen till en ny vardag var krävande för närstående och det var 
viktigt att de fick vara nära och hjälpa den sjuke under den sista tiden. Vården hade 
en inverkan på närståendes upplevelser av situationen. 
Slutsats: Närståendes upplevelser varierade och som sjuksköterska kan det vara en 
fördel att få en uppfattning om vad närstående upplever när en nära person befinner 
sig i livets slutskede. Det så att sjuksköterskan ska kunna bemöta de närstående med 
respekt och förståelse. 
 
Nyckelord: Livets slutskede, närstående, upplevelser, kvalitativ, palliativ 
 



 

Summary 
 
Title: In the end-of-life - Relatives’ perspective, a literature review. 
 
Background: End-of-life care is a demanding area for relatives, the patient and the 
healthcare system, where a significant role is played by nurses.  They meet and care 
not only for the dying person, but also their relatives and friends.  Although the focus 
is primarily on the dying person, importantly palliative care also extends to this wider 
circle of related people.  
Aim: To describe the experiences of relatives when a loved one is reaching the end of 
their life.  
Method: A literature review employing a qualitative design and an inductive 
approach.  
Results: Three themes developed during this analysis, comprising nine sub-
themes.  Primary themes were: "The desire to be close", "Adapting daily life" and 
"The power exerted by the healthcare system". Adapting to a new daily life was 
demanding for relatives and it was important that they could be close and help their 
loved ones in the end of their life. The health care had an impact on relatives’ 
perceptions of the situation. 
Conclusion: The perspectives and experiences of relatives within end-of-life care 
will vary greatly. These experiences may be used by nurses in order to provide the 
level of support, respect and empathy each individual needs. 
 
Keywords: End-of-life, relatives, experiences, qualitative, palliative 
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Varje år avlider cirka 90 000 personer i Sverige (Socialstyrelsen, 2016) och år 2014 
registrerades cirka 70% av dessa personer som palliativa (Svenska Palliativregistret, 
2015). När en person drabbas av en obotlig sjukdom påverkas även livet för de 
människor som står personen nära (van Horn & Tech, 2000). Närstående till 
personer som befinner sig i livets slutskede är ofta närvarande under hela 
sjukdomsförloppet, även när den sjuke inte längre är medveten om vad som händer 
(Pattison, Carr, Turnock & Dolan, 2013), vilket gör att närstående ofta upplever att de 
står ensamma i situationen. 
 
Närstående har en stor roll vid livets slutskede då vården i många fall bygger på 
insatser av närstående och därmed är deras önskemål centrala i omvårdnaden 
(Socialstyrelsen, 2013). I dagens vård och omsorg där närstående har en betydande 
roll som vårdgivare förekommer det att fokus endast ligger på den sjuke. Det kan i sin 
tur leda till att närstående hamnar i bakgrunden (Benzein, Hagberg & Saveman, 
2012). Vårdpersonalens stöd till närstående kan därför anses vara grundläggande då 
han/hon ofta kan erbjuda det bästa stödet till den sjuke. Det är därför viktigt att 
undersöka och beskriva de upplevelser närstående har när en nära person befinner 
sig i livets slutskede.  
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Palliativ vård och vård vid livets slut 

 
Palliativ vård är ett förhållningssätt för att förbättra livskvalitén hos den sjuke och 
hans/hennes närstående när de möter problem i samband med en livshotande 
sjukdom (Socialstyrelsens termbank, 2017; World Health Organization [WHO], 
2014). Idag inträffar döden ofta efter en längre tids sjukdom och många människor 
vårdas under långa perioder på grund av kroniska och obotliga sjukdomar samt av 
hög ålder. Det gör i sin tur att den palliativa vården och vård vid livets slut blir 
viktigare än tidigare (National Institutes of Health [NIH], 2010). Den palliativa 
omvårdnaden ska ta hänsyn till de fyra dimensionerna; fysisk, psykisk, social och 
existentiell dimension (Strang, 1999).  Att lindra kan innebära att mildra symtomen 
av grundsjukdomen men även hantera behandlingsrelaterade biverkningar (Lutz, 
2011). Genom att förebygga och lindra lidande samt tidigt kunna upptäcka, bedöma 
och behandla smärta och andra problem som är fysiska, psykosociala eller 
existentiella/andliga kan livskvalitén förbättras vid livets slutskede (Socialstyrelsens 
termbank, 2017; WHO, 2014). Behandlingen för personen som vårdas går från att 
vara livsförlängande, till att vara lindrande (Socialstyrelsen, 2013). Vården ska också 
göra allt för att bättre förstå och hantera kliniska komplikationer (WHO, 2014). När 
den vanliga vården övergår till palliativ vård samt när den palliativa vården sedan 
övergår till vård vid livets slutskede sker ett så kallat brytpunktssamtal. Då diskuterar 
läkare och den sjuke, eventuellt tillsammans med närstående, om personens framtida 
vård och önskemål (Socialstyrelsens termbank, 2017). 
 
De engelska begreppen Palliative care och End-of-life care skiljer sig från de svenska 
benämningarna Palliativ vård och Vård vid livets slutskede. Engelskans Palliative 
care innebär behandling av personer med en allvarlig sjukdom där botemedel eller 
fullständig återhämtning av sjukdomen och dess förlopp inte längre är möjlig (Krau, 
2016). End-of-life care är en del av Palliative care som uppkommer efter 
brytpunktssamtalet. Fasen syftar på den sista levnadstiden hos personen där syftet är 
att upprätthålla livskvalitén och integriteten hos personen (Krau, 2016). Begreppet 
End-of-life care har använts i över 30 år, dock finns ingen tydlig definition av 
begreppet. Beroende på sjukdomstyp och hur långt som sjukdomen har fortskridit 
övergår den palliativa vården istället till vård vid livets slutskede (NIH, 2004).  
 
Vård vid livets slutskede kan ske i hemmet med avancerad hemsjukvård, på särskilda 
boenden eller på sjukhus (SOU 2001:6). I Sverige finns vårdhem, Hospice, där 
fokuset av vården ligger på lindring vid livets slut (Eckerdal, 2012). Här utgörs 
vården av ett multiprofessionellt team där ett flertal yrkeskategorier samarbetar 
tillsammans samt med den sjuke och närstående (Christoffersen & Gambog, 1997; 
Socialstyrelsen, 2013; Thorén Todoulos, 2010). Även andra professioner utanför 
vården har ett samarbete med Hospice, såsom massörer eller frisörer. Det är för att 
kunna öka livskvalitén hos den som vårdas och hans/hennes närstående. Meningen 
med Hospice, även globalt, är att ge den döende medicinskt, psykologiskt och andligt 
stöd, så att denne kan dö värdigt. Syftet är även att kunna ge de närstående det stöd 
de behöver (WHO, 2014). Inom Hospice, den palliativa vården och vård vid livets 
slutskede används de fyra hörnpelarna som ett redskap för att kunna uppnå 
livskvalité hos den sjuke (Strang, 1999). 
 

Bakgrund 
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De fyra hörnpelarna  
 
De fyra hörnpelarna består av symtomlindring, teamarbete, kommunikation och 
relation samt närståendestöd. Den första hörnpelaren innebär att lindra symtom. 
Symtomlindringen ska riktas mot grundproblemet (Strang, 1999). Fokuset ska inte 
bara ligga mot de fysiska symtomen, som kan lindras med olika medicinska preparat, 
utan lindring av de psykiska, sociala och existentiella/andliga behoven skall också 
tillgodoses (SOU, 2001; Strang, 1999). Vid symtomlindring ska vården kunna erbjuda 
den döende ett organiserat stöd så att personen kan känna livskvalité fram till sin död 
(Strang, 2012). Symtomlindring innebär inte att påskynda eller fördröja döden 
(WHO, 2014). Den andra hörnpelaren är teamarbete, vilket innebär att vårdens olika 
professioner skall arbeta tillsammans för att kunna tillgodose patientens och de 
närståendes behov. Den tredje hörnpelaren, kommunikation och relation, är inom 
vården oftast en självklarhet och samtidigt kanske den viktigaste hörnstenen. En bra 
kommunikation mellan de olika professionerna gynnar både den vårdsökande och 
sjukvården i längden (Strang, 2012). Den sista hörnpelaren är närståendestöd och 
innebär att vården ska stödja både den döende och hans/hennes närstående som en 
enhet. De närstående till den sjuke ska också kunna få stöd av vården (Strang, 2012). 
Stödet för de närstående innebär stöd både under den palliativa vårdtiden, livets 
slutskede och efter att personen har dött (WHO, 2014; SOU, 2001:6; Strang 1999).  
 
 

Närstående 

 
Traditionellt sett är den enskilde personen i fokus för omvårdnaden. Inom den 
palliativa vården betraktas inte den sjuke som isolerad, utan som en social varelse 
som är del av ett större socialt sammanhang, vilket kan inkludera familjen (Meidell, 
2012). Ordet familj, eller närstående, syftar inte bara till de som har ett blodsband till 
den sjuke, utan ordet är mycket bredare än så. Närstående är den som står personen 
nära, det kan vara allt från en granne till personens bästa vän. Vem som är familj eller 
närstående bestäms av personen själv (Meidell, 2012; Socialstyrelsens termbank, 
2017) och benämningar som ofta används är närstående, anhörig och familjemedlem. 
Fortsättningsvis kommer begreppet närstående användas i litteraturöversikten.  
 
När en person blir sjuk påverkas inte bara hans/hennes vardag utan även personens 
närstående påverkas av förändringen (van Horn & Tesh, 2000). Detta sker även när 
en person får ett dödsbesked, livet förändras för personen och hans/hennes 
närstående. Det är därför viktigt att fokusera på närstående och den sjuke som en 
helhet vid omvårdnad vid livets slutskede (Milberg, 2012). I tidigare studier har 
forskare kunnat se ett samband mellan den närståendes hälsa och den sjukes hälsa, 
om den närstående mår dåligt mår patienten dåligt (Milberg, 2012; Tarkka, 
Paavilainen, Lehti & Åstedt-Kurki, 2003; van Horn & Tesh, 2000). Det anses beror 
på att oron ökar hos patienten för den närståendes välbefinnande. När närstående 
känner sig tillfreds med omgivningen och den nya livssituationen ökar även 
välbefinnandet och livskvalitén hos den sjuke (Milberg, 2012). Då närstående 
påverkar den sjukes upplevelser kan de ses som en resurs inom vårdandet för att 
kunna öka välbefinnandet och livskvalitén hos patienten (Socialstyrelsen, 2013; 
Tarkka et al. 2000).  
 
Eftersom närstående har en betydande roll inom den palliativa vården och vid livets 
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slut så är det viktigt att veta hur de känner när en sjuk närstående som befinner sig 
vid livets slutskede. Sjuksköterskan ska kunna förstå den närstående för att kunna ge 
stöd på det bästa sättet och även förstå att närståendes upplevelser kan variera 
beroende på var den sjuke vårdas (SOU, 2001:6).  
 
 

Sjuksköterskans roll och omvårdnad  

 
Sjuksköterskans ansvarsområden kan delas in i fyra huvudområden där främja och 
återställa hälsa, förebygga sjukdom samt lindra lidande ingår (International Council 
of Nurses [ICN], 2012). Sjuksköterskeyrket handlar till stor del om att ge stöd och 
stärka den sjuke personen oavsett var i livet och i vilken situation personen befinner 
sig (Friedrichsen, 2010). Sjuksköterskan ska ha ett etiskt förhållningssätt och 
omvårdnaden ska alltid ges utifrån respekt för personen som vårdas (ICN, 2012). 
Enligt Hall (2004) har sjuksköterskan en betydande roll i vårdarbetet när en person 
vårdas i livets slutskede och detta ställer höga krav på sjuksköterskans kompetens 
(Hall, 2004). Att arbeta inom palliativ vård innebär att kunna vara flexibel då 
problem och symtom kan variera beroende på skedet han/hon befinner sig i, om 
personen är i den palliativa delen eller i livets slutskede (Strang, 1999).  
 
Sjuksköterskan har en central och ledande roll i det multiprofessionella teamet som 
samarbetar inom den palliativa vården. De första bedömningarna om vilka insatser 
som kan vara aktuella för den sjuke, där övriga professioner medverkar, utförs oftast 
av sjuksköterskan. Sjuksköterskans roll har flera inriktningar där symtomlindring är 
en självklar inriktning (Friedrichsen, 2010). I livets slutskede är sjukdomstillståndet 
hos den sjuke ofta komplext och kan kräva omfattande medicinsk vård (Hov, Athlin & 
Hedelin, 2009). Sjuksköterskan har även en stödjande- och relationsskapande roll 
samt en stor funktion vid verbal- och icke verbal kommunikation med både personen 
och närstående. Den relationsskapande rollen handlar om att skapa tillit och 
förtroende hos den sjuke och närstående vilket kräver förståelse för situationen 
(Friedrichsen, 2010).  
 

Det förhållningssätt som sjuksköterskan har gentemot den sjuke och närstående 
påverkar till stor del hur den givna vården uppfattas (Socialstyrelsen, 2006). Att som 
sjuksköterska agera och handla för den sjuke och hans/hennes närståendes önskemål 
är centralt i omvårdnaden. Det tillhör även sjuksköterskans roll att stötta den sjuke 
och närstående genom att vara närvarande, uppmuntra och underlätta (Friedrichsen, 
2010). Stödet från vården till den sjuke måste inkludera de närstående. Då stöd till 
närstående ger dem kraft att stötta den sjuke och samtidigt kan lidandet minska och 
sorgearbetet kan bli mindre plågsamt för den närstående (Eckerdal, 2012). Vid livets 
slutskede har närståendes relationer till både den sjuke och vården en betydande roll 
för att den närstående ska kunna komma vidare efter att döden inträffat. Det betyder 
att stöd och skapande av relationer från sjuksköterskan underlättar den närståendes 
hantering av situationen (Eckerdal, 2012).  
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Känsla av sammanhang  

 
Känsla av sammanhang (KASAM) är ett teoretiskt begrepp definierat av Aaron 
Antonovsky på 1970-talet som beskriver i vilken utsträckning personen upplever 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i tillvaron och i olika livssituationer 
(Antonovsky, 2005). Alla människor är unika och varje individ skapar sig sin 
upplevelse av de tre komponenterna (Milberg, 2013). När en sjuk närstående vårdas i 
livets slutskede påverkas också hälsan hos de människor som finns runtomkring den 
sjuke, då en helt ny och obekant situation uppstår för både den sjuke och närstående 
(Milberg, 2012). Situationen kan kännas obegriplig och hopplös (Milberg, 2013). 
KASAM kan användas för att förklara människor förmåga att hantera svåra 
situationer och livserfarenheter (Antonovsky, 2005; Gustavsson‐Lilius, Julkunen, 
Keskivaara & Hietanen, 2007).  
 
Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är de tre centrala begreppen i KASAM 
(Antonovsky 2005). Begriplighet omfattar i vilken mån en människa upplever yttre 
och inre stimuli som förståeliga, sammanhängande och tydliga snarare än kaosartade 
och oordnade. Hanterbarhet syftar till upplevelser av de resurser som finns 
tillgängliga för en person. Resurserna kan bestå av sådant som personen själv kan 
kontrollera, men också sådant som kan kontrolleras av andra såsom närstående, 
vården eller religiösa övertygelser. Vid hög känsla av hanterbarhet kommer personen 
inte känna sig som ett offer eller orättvist behandlad av livet. Meningsfullhet kan 
enligt Antonovsky (2005) skildra vilken omfattning en person känner i att det finns 
en känslomässig mening i livet och att situationer och svårigheter som uppstår i livet 
känns värda att lägga energi, tid och engagemang på.  
 
Vid hög KASAM upplever personen livet eller situationen som begriplig, meningsfull 
och hanterbar och kan därmed uppleva hälsa (Antonovsky, 2005). Hög KASAM 
förmodar också att både skydda och främja hälsan i svåra situationer (Gustavsson‐
Lilius et al., 2007). Hälsa är dock inte ett statiskt tillstånd utan förändras 
kontinuerligt över tid (Antonovsky, 2005). Enlig Antonovsky (2005) står hälsans 
ursprung i centrum i denna salutogena modell och synsättet präglas av 
frågeställningar om varför en människa upplever hälsa och vad som är utmärkande 
för en person som har förmågan att hantera svåra livsöden.  
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Att beskriva närståendes upplevelser av att en nära person befinner sig i livets 
slutskede. 

 

 

Design 

 
En litteraturöversikt av kvalitativ metod och induktiv ansats gjordes. Vid en 
litteraturöversikt görs en noggrann och bred sökning av vetenskapliga artiklar med 
syftet som utgångspunkt och sedan sker en analys och sammanställning av resultatet 
(Segesten, 2012). Genom att göra en litteraturöversikt kan kunskapsläget inom ett 
specifikt område fastställas (Segesten, 2012) för att sedan få underlag för att bedriva 
evidensbaserad vård (Rosén, 2016). Med en kvalitativ ansats menas att forskaren 
genom personers upplevelser och erfarenheter försöker skapa en större förståelse för 
personer och deras livssituation (Segesten, 2012). Att använda en induktiv ansats 
innebär att artiklarna granskas med en opartisk blick, där allt som svarar till syftet tas 
med. Därefter skapas enheter, som på en beskrivande nivå, bildar subteman och 
teman (Fridlund, 2016). 
 
 

Urval och datainsamling 

 
Då utgångspunkten i litteraturöversikten var att beskriva personers upplevelser av att 
en närstående vårdas i livets slutskede användes följande sökord vid 
artikelsökningen: “end-of-life care", experienc*, och family OR spouse OR next of 
kin. För att sökningen skulle bli så specifik som möjligt användes en så kallad boolesk 
sökteknik, vilket bestämmer förhållandet som sökorden kommer ha till varandra vid 
databassökningen. Två operatorer användes i sökningen, AND och OR. Syftet med att 
använda AND som operator är att länka ihop olika sökord och OR används för att få 
träff på något av sökorden, exempel vid användning av synonymer (Östlundh, 2012). 
I sökningen användes även trunkeringstecknet * för att inkludera sökresultat med 
olika böjelser av sökordet (Östlundh, 2012). Begreppet palliative care användes inte i 
artikelsökningen då end-of-life care ingår i begreppet palliative care. Databaser som 
användes vid sökning av artiklar till resultatet var CINAHL, Medline och PsycINFO 
(se Bilaga 1). Medline är en databas som främst inriktas på artiklar inom medicin och 
CINAHL är huvudsakligen inriktad inom omvårdnad. PsycINFO är en databas som 
innefattar forskning inriktad inom det psykologiska fältet (Forsberg & Wengström, 
2013).  
 
Inklusions- och exklusionskriterier används för att avgränsa den population som ska 
ingå i en studie och bestäms utifrån studiens syfte och design (Kristensson, 2014). 
Inklusionskriterier var att artiklarna som användes i resultatet skulle vara skrivna på 
engelska och ha en kvalitativ metod. Artiklar som inkluderades var peer reviewed och 
publicerade från år 2007 och framåt. Med peer reviewed menas att artikeln 
genomgått granskning innan publikation av andra forskare (Östlundh, 2012). Övriga 

Syfte 

Material och metod 
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inklusionskriterier var att artiklarna skulle ha ett etiskt godkännande från en 
kommitté och innefatta vuxna över 18 år. Artiklar som saknade abstract 
exkluderades. 
 
Trattmodellen användes i litteraturöversikten. Det betyder att sökningen till en 
början är bred och sedan går ‘neråt i tratten’ mot mer specifik sökning (Nyberg, 
Aspfors & Tidström, 2012). Sökningen började med att alla sökord användes enskilt 
för att sedan kopplas samman för att kunna specificera sökningen. Sökningen gav 
sammanlagt 693 träffar i de tre databaserna (Bilaga 1). Urvalet påbörjades genom att 
alla titlar lästes och därefter valdes de artiklar som var relevanta till syftet ut för att 
sedan läsa abstrakten. Genom att läsa titlarna kan en uppfattning skapas relativt 
snabbt om vilka artiklar som var av intresse för litteraturöversikten och abstrakten 
gav en kortfattad sammanfattning av artikeln (Östlundh, 2012). Artiklar med 
relevanta titlar framkom, totalt 90 till antalet. De artiklar som saknade abstrakt togs 
bort från urvalet. Därefter lästes samtliga abstrakt och 31 artiklar, som svarade mot 
syftet, gick vidare till kvalitetsgranskningen. Kvalitetsgranskningen gjordes utifrån 
Hälsohögskolans kvalitetsgranskningsprotokoll (Bilaga 2) för att kunna säkerställa 
artiklarnas kvalitet. Artiklar som fick sex poäng eller högre vid kvalitetsgranskningen 
inkluderades i litteraturöversikten. De artiklar som svarade mot syftet, men höll 
sämre kvalitet i bakgrund och/eller metodbeskrivning, kunde inkluderas i arbetet. 
Via en kvalitetsgranskning erhålls en förståelse av vad artikeln handlar om, efter det 
kan en ställning tas till artikeln om syftet passar och om kvaliteten är tillräckligt hög 
(Friberg, 2012). Totalt av de 31 artiklar som kvalitetsgranskades framkom slutligen 
nio artiklar som användes till resultatet (Bilaga 3). 
 
Det fanns en förförståelse hos författarna relaterat till tidigare erfarenheter som 
närstående vid livets slutskede samt hade en tidigare uppsats på gymnasial nivå 
skrivits. Detta kan ha påverka tolkningen av nyckelfynden vid analysen av artiklarna 
till resultatet. Då författarna hade en medvetenhet och diskuterade förförståelsen 
innan analysarbetet påbörjades kan det ha minskat risken för påverkan och egen 
tolkning av resultatet. 
  
 

Dataanalys 

 
Den analytiska fasen påbörjades när all data var insamlad och materialet 
bearbetades. Syftet med analysfasen är att besvara den valda undersökningsfrågan 
(Kristensson, 2014). En femstegsmodell för att analysera studierna presenteras av 
Friberg (2012) som låg till grund för genomförandet av analysen. Enligt Friberg 
(2012) är det bra att läsa studierna vid flera tillfällen för att kunna skapa en 
uppfattning om vad studierna handlar om. I det första steget i analysen läste båda 
författarna, vid upprepade tillfällen, igenom studierna med fokus på resultaten. Först 
lästes studierna enskilt för att sedan läsas tillsammans. I analysarbetet låg fokuset på 
de enskilda resultaten i studierna och identifikation av specifika nyckelfynd, som 
hade betydelse för litteraturöversiktens syfte, skedde enligt andra steget i Fribergs 
modell. Samtliga studier till resultatet skrevs ut och nyckelfynd markerades med 
överstrykningspenna och klipptes ut. I det tredje steget sammanställdes de enskilda 
studiernas resultat för att skapa en översikt för vad som behövde analyseras. Enligt 
Friberg (2012) görs, i steg fyra, en sammanställning av de subteman som hittades i 
steg tre. I steg fyra innefattade det att identifiera likheter och skillnader från 
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studierna till resultatet. Även subteman och teman framkom av materialet i detta 
steg. Det genom att de nyckelfynd som tidigare markerats och klippts ut grupperades 
in i nya subteman. I det sista steget av analysarbetet sammanställdes resultatet på ett 
begripligt och läsbart sätt, vilket följde Fribergs sista steg i femstegsmodellen. 
 
 

Etiska överväganden 

I vetenskaplig forskning är det alltid viktigt att etiska aspekter övervägs (Forsberg & 
Wengström, 2013; Kjellström, 2012). Vid en litteraturöversikt bör en etisk reflektion 
göras innan arbetet påbörjas gällande urval och resultat. Artiklarna som används för 
att bygga upp resultatet ska ha genomgått etiska överväganden eller fått 
godkännande från en etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2013). Enligt 
Kjellström (2012) skapar även litteraturstudier etiska frågeställningar då studenten 
kan misstolka artiklarnas resultat på grund av både bristande språkkunskaper samt 
begränsad kunskap inom ämnet. Artiklar som inkluderades till resultatet i denna 
litteraturöversikt har genomgått kvalitetsgranskning (Bilaga 2) där granskning av 
etiskt tillstånd/förhållningssätt/ställningstagande ingår och/eller är godkända av en 
etisk kommitté.   
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Under analysens gång framkom tre teman och nio subteman (se Figur 1). Teman som 
framkom var Viljan att vara nära, En förändrad vardag och Vårdens makt. Dessa 
teman presenteras var för sig med respektive subteman. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Översikt av ingående teman och subteman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat 

Viljan att vara nära 
En förändrad 

vardag 
Vårdens makt 

Behovet att vara nära 
och skydda 

Smärtsamt att släppa 
taget 

Tacksamhet 

Anpassning till en ny 
situation 

Viljan att prioritera 

Känslan av isolering 

Ovisshet och osäkerhet 

Vårdens inflyttande 

Utanförskap och 
ignorering av vården 



10 
 

Viljan att vara nära 

Det första temat som framkom var Viljan att vara nära. Under detta tema framkom 
tre subteman: Behovet av att vara nära och skydda, Smärtsamt att släppa taget och 
Tacksamhet. 
 
 

Behovet av att vara nära och skydda 
 
För närstående var det viktigt att vara nära den sjuke så ofta det gick (Ward-Griffin, 
McWilliam & Oudshoorn 2012). Det fanns många olika anledningar till detta, det 
kunde vara för att lära av varandra, beskydda den sjuke, göra det rätta (Ward-Griffin 
et al. 2012), känslan av att den sjuke behövde den närstående för att klara sig eller för 
att kunna ge någonting tillbaka (Totman, Pistrang, Smith, Hennessey & Martin, 
2015). Genom att vara nära den sjuke under sjukdomsförloppet eller den sista tiden, 
gav det närstående en känsla av lugn (Totman et al. 2015). Peacock, Duggleby & Koop 
(2014) beskrev två begrepp av närhet, fysisk- och mental närhet, som påverkade 
varandra. Om de närstående kunde ge vård, kärlek och support vid den sjukes sista 
tid kunde de närstående fullt ut finnas där både fysiskt och mentalt, vilket gjorde 
döden mer positiv och hanterbar (Peacock et al. 2014). Även Ward-Griffin et al. 
(2012) beskrev att närstående ville vara nära den sjuke, både fysiskt som emotionellt. 
Det för att kunna öka bandet till den sjuke, men också för att kunna göra det som var 
bäst för honom/henne (Ward-Griffin et al. 2012). Fysiskt närvarande upplevdes 
viktigaste för närstående (Pickens, O’Reilly & Sharp 2010). Att vara nära och 
spendera tid med den sjuke var oftast glädjefyllt, då tiden tillsammans var värdefull, 
men det kunde också upplevas som en börda (Peacock et al. 2014; Spichiger, 2009). 
Närstående upplevde en vilja av att vara psykiskt och emotionellt närvarande den 
sista tiden (Ward-Griffin et al. 2012). 
 
Att vara nära var också en strategi för närstående så att de kunde känna att den sjuke 
var säker, därför såg de också till att den sjuke aldrig var själv (Ward-Griffin et al. 
2012). Känslor av att alltid behöva vara nära utifall tillståndet skulle försämras 
upplevdes som ett stort ansvar (Totman et al. 2015). 
 
Det fanns upplevelser hos närstående av att vilja skydda den sjuke från existentiell 
smärta genom att inte prata om döden, medan andra upplevde att det var viktigt att 
prata om det för att de själva och den sjuke skulle få en känsla av lugn (Totman et al. 
2015). För närstående var det viktigt att känna att de kunde bevara den sjukes 
självständighet (Holdsworth, 2015) och integritet (Spichiger, 2009), det genom att 
själva sköta om den sjuke och be om hjälp från vården så lite som möjligt. 
Anledningen var för att de kände sig skyldiga att se till att den sjukes död skedde på 
rätt sätt (Totman et al. 2015), att det blev god omvårdnad och se till att den sjuke var 
säker (Peacock et al. 2014). Att hjälpa den sjuke var också ett sätt för den närstående 
att känna sig behövd (Spichiger, 2009).  Det fanns upplevelser av att inte vilja flytta 
den döende till ett annat boende, då det kändes viktigt att personen skulle få vara i en 
bekant miljö den sista tiden i livet (Peacock et al. 2014). 
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Smärtsamt att släppa taget 

 
Närståendes relation till den sjuke förändrades under sjukdomsförloppet (Totman et 
al. 2015) och det upplevdes smärtsamt för den närstående att bevittna fysisk och 
psykisk lidande hos den sjuke (Hasson et al. 2010; Spichiger, 2009; Totman et al. 
2015). Att bara titta på när den sjuke blev vårdad upplevdes som smärtsamt för 
närstående (Spichiger, 2009). Det fanns närstående som kände sig sårade när den 
sjukes personlighet förändrades och den sjuke fick ett förändrat beteende (Hasson et 
al. 2010; Spichiger, 2009). Närstående kunde uppleva lidande (Peacock et al. 2014) 
och både psykisk och fysisk utmattning av att konstant vaka över den sjuke under 
deras sista tid i livet (Hasson et al. 2010; Peacock et al. 2014; Spichiger, 2009). 
Vårdandet kunde upplevas som ett hinder för att behålla relationen till den sjuke 
(Totman et al. 2015; Ward-Griffin et al. 2012), vilket också ledde till svårigheter att 
glädjas åt relationen (Totman et al. 2015). 
 
Det fanns upplevelser av att vilja ha mer tid tillsammans med den sjuke samt känslor 
av att inte vara redo att släppa taget, men också känslor av att förlorat den sjuke 
redan innan döden inträffat (Peacock et al. 2014). Närstående upplevde många 
förluster i livet relaterat till att den sjuke fått en obotlig sjukdom (Spichiger, 2008). 
Det fanns hopp hos närstående om att döden inte skulle inträffa trots 
sjukdomsbeskedet (Totman et al. 2015). 
 
 

Tacksamhet 
 
Det fanns upplevelser av tacksamhet av att få vårda den sjuke (Peacock et al. 2014), 
samt till den sjukes och sitt eget liv hos närstående (Totman et al. 2015). Närstående 
upplevde tacksamhet över att den sjuke inte led, att de hade fått ytterligare tid 
tillsammans, samt möjlighet att anpassa sig till den nya situationen och kunna ta 
farväl av den sjuke (Totman et al. 2015). Närstående värderade den sista tiden, som 
de hade kvar med den sjuke, högt och kände tacksamhet (Totman et al. 2015; Ward-
Griffin et al. 2012). 
 
Peacock et al. (2014) beskrev kontakten med vänner, vården och övrig familj som en 
positiv upplevelse och ett bra stöd för närstående. Den övriga familjen kom närmare 
varandra i den gemensamma situation och de kände tacksamhet för att ha stöd från 
många runt omkring sig (Peacock et al. 2014). När döden inträffat fanns upplevelser 
av lättnad hos närstående då personen inte längre led (Hasson et al. 2010). 
 
 

En förändrad vardag 

Det andra temat som framkom var En förändrad vardag. I detta tema framkom fyra 
subteman; Anpassning till en ny situation, Känslan av isolering, Viljan att 
prioritera och Ovisshet och osäkerhet.  
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Anpassning till en ny situation 

 
Närstående upplevde anpassningen till rollen som vårdare som stor och de 
närstående som vårdade upplevde känslor av att de fick flera olika roller att anpassa 
sig till (Hasson et al. 2010; Pickens et al. 2010). Områden och sysslor som tidigare 
varit främmande upplevdes som ett stort ansvar (Ward-Griffin et al. 2012) samt när 
den närstående hade huvudansvaret för vårdandet (Totman et al. 2015). Det fanns 
upplevelser av stress, utöver vårdandet, hos närstående som fortfarande hade ett 
arbete, särskilt när arbetsplatsen inte var flexibel (Ward-Griffin et al. 2012). Det som 
tidigare varit viktigt och prioriterats upplevdes efter insjuknandet som irrelevant för 
närstående (Spichiger, 2009) och deras värld blev upp och nedvänd (Spichiger, 
2008). 
 
Närstående föredrog att vårda personen i hemmet, dock fanns det upplevelser av att 
den bästa vården kunde utföras på hospice då de kunde erbjuda ett bättre stöd som 
den sjuke behövde för att få en värdig död (Pickens et al. 2010). Hos de närstående 
som hade en nära person som flyttade till särskilda boenden eller hospice för att 
vårdas kunde flytten och transitionen till det nya hemmet upplevas svårfattat, 
känslomässig och svårt att hantera (Pickens et al. 2010; Washington, Oliver, Demiris, 
Wittenberg-Lyles & Shaunfield, 2011). Att den sjuke fick nya rutiner och en ny vardag 
kunde för närstående upplevas som svårt då det bekräftade att döden var nära för den 
sjuke (Pickens et al. 2010). Dock fanns det närstående som upplevde att transsitionen 
hade många praktiska fördelar och kände en lättnad och mindre stress, särskilt för de 
som hade andra arbeten (Washington et al. 2011). 

 

Viljan att prioritera 

 
För de närstående som bodde tillsammans med den sjuke blev vårdandet ett 
krävande arbete (Totman et al. 2015) och närståendes oro och dedikation ledde till att 
de närstående började prioritera den sjukes behov före sina egna (Pickens et al. 2010; 
Spichiger, 2009 Totman et al. 2015). Närstående prioriterade den sjukes psykiska, 
emotionella och sociala behov och ignorerade de egna behoven eller tyckte att sina 
egna behov kunde vänta (Ward-Griffin et al. 2012). Att inte prioritera sina egna 
behov som närstående och att vilja behålla den normala vardagen var ett sätt för den 
närstående att kunna fortsätta med vårdandet av den sjuke (Pickens et al. 2010). 
Närstående prioriterade den sjukes behov framför sina egna vilket inte lämnade 
mycket plats för sociala aktiviteter (Spichiger, 2009; Ward-Griffin et al. 2012). 
 

 

Känslan av isolering 

 
När någon drabbas av kronisk sjukdom sker många förändringar och något som 
närstående upplevde var isolering, framförallt social isolering (Hasson et al 2010; 
Holdsworth, 2015; Spichiger, 2009; Totman et al. 2015; Ward-Griffin et al. 2012). Att 
vårda den sjuke kunde bidra till en ökad känsla av isolering, lika mycket som att inte 
bli tillfrågad om hur man mådde av vänner och andra närstående (Ward-Griffin et al. 
2012). Närstående som inte upplevde isoleringen lika svårt som andra hade en bra 
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kontakt med vänner och andra närstående som kunde hjälpa dem, men även vården 
var till stor hjälp för dessa närstående (Totman et al. 2015). 

 

Ovisshet och osäkerhet 
 

Närstående upplevde den sjukes snabba försämring som chockartad (Hasson et al. 
2010; Totman et al. 2015) och de hade velat vara bättre förberedda på sjukdomens 
utveckling (Hasson et al. 2010). Närstående upplevde en osäker och turbulent tillvaro 
av att ständigt vara beredd på förändringar i sjukdomstillståndet (Spichiger, 2009) 
och att döden skulle kunna inträffa när som helst (Pickens et al. 2010; Spichiger, 
2008; Totman et al. 2015). Att veta att döden kunde inträffa när som helst skapade 
också känslor av att vilja leva för dagen (Totman et al. 2015). 

Hos närstående som vårdade fanns känslor av osäkerhet av att aldrig veta om de 
gjorde det rätta (Pickens et al. 2010; Totman et al. 2015). Även känslor av 
otillräcklighet, ständigt ifrågasättande av den egen förmågan (Totman et al. 2015; 
Holdsworth, 2015) och rädsla för att missa något viktigt i vårdandet upplevdes av 
närstående (Totman et al. 2015). Närstående var dessutom kritiska till vården de gav 
den sjuke (Holdsworth, 2015), ifrågasatte hur länge de skulle orka fortsätta (Ward-
Griffin et al. 2012) och beskrev att osäkerheten i vårdandet gav upphov till känslor av 
ångest (Totman et al. 2015). 

 
 

Vårdens makt 

 
Tema tre består av upplevelser av Vårdens makt och i detta tema framkom två 
subteman: Vårdens inflytande och Utanförskap och ignorering av vården. 
 

Vårdens inflytande  

 
För närstående innebar vården ett stöd där de kände en säkerhet, att de inkluderades 
och välkomnades och en möjlighet att kunna dela sina bördor (Peacock et al. 2014; 
Spichiger, 2009; Totman et al. 2015). Närstående upplevde att de även blev enade 
med vårdpersonalen i deras gemensamma uppgift att vårda den sjuke (Totman et al. 
2015). De kände också att det var lätt att fråga om och få information eller den hjälp 
man behövde (Hasson et al. 2010; Holdsworth, 2015). Närstående uppskattade när 
vårdpersonal tog sig tid att prata med andra närstående, att de visade oro över deras 
välbefinnande men också förklarade saker för dem, det gjorde även att de kände sig 
sedda och omhändertagna (Spichiger, 2009; Totman et al. 2015). För närstående 
innebar vården ett sätt att kunna fortsätta ha kontakt med den yttre världen 
(Holdsworth, 2015). Det fanns upplevelser hos närstående av att den nya vårdmiljön, 
eller hemmet, bidrog till att relationen till den sjuke förbättrades då de inte längre var 
de som vårdade (Peacock et al. 2014). Det fanns närstående som beskrev beslutet att 
ta hjälp av andra som ett misslyckande (Totman et al. 2015). Känslor av utsatthet 
fanns hos närstående då den medicinska delen av sjukdomen var beroende av 
vårdpersonal (Holdsworth, 2015). 
 



14 
 

För närstående gav vårdpersonalen en känsla av hög kvalité av omvårdnaden. 
Närstående upplevde en stor skillnad med hur lätt det blev på kontakten mellan olika 
vårdenheter om sjukvården var de som hade ansvaret (Washington et al. 2011). För 
andra närstående blev sjukvården ett sätt att behålla sin roll som närstående 
(Holdsworth, 2015). Att få kontakt med läkare upplevdes oftast som att den sjuke fick 
en bra vård, men den närstående blev sällan omhändertagen (Spichiger, 2008). De 
som hade en dålig upplevelse av vården kände att de alltid var tvungna att kämpa för 
att den sjukes behov skulle bli uppfyllda (Totman et al. 2015) eller för att vården 
skulle bli säkrare (Peacock et al. 2014). Även fast närstående kunde uppskatta 
vårdens stöd och omhändertagande så fanns det närstående som kommenterade på 
de brister som fanns (Hasson et al. 2010). Närstående upplevde kommunikationen 
mellan olika vårdteam som bristfällig (Hasson et al. 2010; Washington et al. 2011) 
och att träffa en specialist innebar ofta långa väntetider (Hasson et al. 2010). När de 
väl fick träffa en specialist var fokuset medicinskt och väldigt lite eller inget alls på 
psykisk hjälp, det gavs inte heller någon information om vart man kunde vända sig 
för att få annan hjälp (Hasson et al. 2010). 
 

En frustration fanns hos närstående över att vårdpersonalen inte funnits på plats för 
den sjuke när de önskat och att vårdteam som kom till hemmet ofta saknade viktig 
information om sjukdomen (Hasson et al. 2010). Det ledde till en känsla av dålig 
kvalité av vården (Hasson et al. 2010), men också känslor av frustration, ilska och 
sårbarhet hos de närstående (Holdsworth, 2015; Totman et al. 2015). 
 
 

Utanförskap och ignorering av vården 

 
Närstående kunde uppleva vården som en besvikelse (Totman et al. 2015) då de 
själva fick söka information och tjänster åt den sjuke (Hasson et al. 2010; Spichiger, 
2009) och de upplevde sig som ensamma i ansvaret för vårdandet (Totman et al. 
2015). De fick själva ordna med den vårdsökandes vård och fylla upp med 
information mellan de olika professionerna som de mötte (Totman et al. 2015), 
samtidigt blev de bemötta som utomstående och inte som närstående till den sjuke 
(Holdsworth, 2015; Spichiger, 2009). Det fanns också upplevelser av utanförskap hos 
den närstående när andra vårdade den sjuke istället för den närstående (Peacock et 
al. 2014). 
 
Att bli ignorerad skapade en frustration och en viss aggressivitet hos de närstående 
(Ward-Griffin et al. 2012). Att bli ignorerad eller inte sedd som en del av vårdteamet 
av vårdpersonal ökade känslan av utanförskap och isolering (Totman et al. 2015; 
Ward-Griffin et al. 2012; Washington et al. 2011). Samtidigt upplevde närstående att 
deras behov blev ignorerade av vården och överskuggades av den sjukes behov 
(Pickens et al. 2010).   
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I resultatet framkom det att anpassningen till en ny vardag kunde vara krävande för 
närstående och beroende på omgivningen kunde personen hantera den nya 
situationen på olika sätt. En viktig aspekt hos närstående var viljan att hjälpa och 
vara nära den sjuke. Många prioriterade även den sjukes behov framför sina egna och 
ville skydda den sjuke från lidande. Vården hade i många fall stor inverkan på 
närståendes upplevelser av situationen de befann sig i. 

 

Metoddiskussion 

 
Då syftet var att beskriva närståendes upplevelser av att en nära person befinner sig i 
livets slutskede, valdes en kvalitativ design. Det då syftet med en kvalitativ design är 
att skapa förståelse för personers erfarenheter och upplevelser samt få en överblick 
över det valda fenomenet (Segesten, 2012). Litteraturöversikt valdes som metod för 
att få en överblick över den forskning som redan finns inom det valda området 
(Friberg, 2012) och för att tiden inte ansågs var tillräcklig för att genomföra en 
empirisk studie.  
 
Enligt Henricson (2016) kan datainsamlingen, granskningen och analysen påverkas 
av olika faktorer såsom tidsbegränsning och att det är första gången en 
litteraturöversikt görs. Då tiden var begränsad och för att en litteraturöversikt gjordes 
för första gången kan kvalitén av resultatet ha påverkats på ett negativt sätt. Det var 
från början planerat att studien skulle omfatta ett annat område, vilket gjorde att 
mycket tid i början gick åt till att söka nytt arbetsmaterial. Detta kan ha påverkat 
urvalsprocessen negativt genom att artiklar missats, vilket i sin tur kan ha haft 
påverkan på resultatet. Ett nytt område valdes med anledning av att det saknades 
tillräckligt med material för att genomföra en litteraturöversikt inom det första valda 
området.  
 
Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) påpekar att en förförståelse inom 
området kan påverka dataanalysen samt resultatet, vilket kan påverka pålitligheten 
av arbetet. Båda författarna hade förförståelse inom det valda området vilket 
diskuterades mellan författarna innan analysarbetet påbörjades. Att diskutera innan 
analysarbetet kan ha minskat risken för påverkan av analysen.   
 
Databaser är i regel indelade utifrån olika områden, men det förekommer även så 
kallad tvärvetenskapliga databaser som innefattar olika ämnesområden (Östlundh, 
2012). Användning av flera databaser med omvårdnadsfokus kan ses som en styrka i 
arbetet (Henricson, 2016). Då tre databaser användes till datainsamlingen ökar 
trovärdigheten av arbetet då sökningen blir bredare och fler artiklar kunde inkluderas 
till artikelgranskningen, analysen och resultatet. Urvalet av artiklar till resultatet 
skedde genom noggrann granskning och urvalsprocessen, som presenteras i metoden 
samt i Bilaga 1, gjordes tillsammans vilket kan ses som en styrka.  
 

Diskussion 
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Till grund för dataanalysen låg Fribergs femstegsmodell. Att analysen utgick från en 
befintlig modell kan ses som en styrka då analysarbetet blir mer strukturerat och 
mindre tidskrävande, vilket stärker pålitligheten. Vid dataanalysen skedde 
kategorisering av texten, det vill säga de olika upplevelserna delades upp i olika 
grupper. Om det finns ett flertal grupper av upplevelser bildas subteman som sedan 
bildar ett gemensamt tema (Danielson, 2016). Vid dataanalysen framkom olika 
grupper av upplevelser vilket bildade ett flertal subteman och teman som sedan kan 
ha bildat en röd tråd genom resultatet och gjort det mer distinkt.  
 
Kvalitetsgranskningsprotokollet, framtaget av Hälsohögskolan i Jönköping, användes 
till granskningen av artiklarna. Kvalitetsgranskningen skedde sedan genom att de 
valda artiklarna delades upp mellan författarna. Att dela upp granskning av artiklar 
eller göra den tillsammans, kan sänka respektive höja pålitligheten (Henricson, 2016) 
och kan därmed ses som en svaghet eller styrka i arbetet. Författarna 
kvalitetsgranskade artiklarna till resultatet först för sig själva och sedan skedde 
granskningen tillsammans, vilket ökar pålitligheten av resultatet och kan ses som en 
styrka. Alla artiklar som inkluderades i resultatet genomgick en kvalitetsgranskning 
och de artiklar som fick minst sex av åtta poäng gick vidare till resultatet, vilket ökar 
trovärdigheten. Att gränsen för inkludering var sex poäng var för att det ansågs vara 
tillräckligt högt för att kunna inkluderas i arbetet. 
 
Ingen artikel som inkluderats i resultatet var genomförd i Sverige, dock är samtliga 
studier genomförda i västvärlden. Att studierna inte är genomförda i Sverige kan vara 
en svaghet i arbetet på grund av att överförbarheten kan bli svårare. Det då hälso- och 
sjukvårdssystemen kan variera i uppbyggnad och olika kulturer och samhällen kan 
påverka uppfattningen och upplevelsen av vården. Då resultatet handlar om känslor 
och upplevelser anser författarna att resultatet ändå kan överföras till svenska hälso- 
och sjukvården, då det valda fenomenet är något som sjukvården kan möta överallt.  
 
En styrka i litteraturöversikten är att arbetet är genomläst och granskat vid ett flertal 
tillfällen av andra personer eller så kallade kritiska vänner. Att kritiska vänner har 
läst arbetet ett flertal gånger stärker både trovärdigheten och pålitligheten av arbetet. 
Det då de kritiska vännerna kan uppmärksamma författarna på eventuella 
korrigeringar och förbättringar. 
 
Vissa av artiklarna som inkluderats till resultatet har granskat upplevelser hos både 
närstående, den sjuke och vårdpersonal. Endast i de artiklar som författarna har 
kunnat urskilja vem som sagt vad har inkluderats i resultatet, det innebär att de 
artiklarna har inte påverkat resultatanalysen. Därför anses inte inkludering av dessa 
artiklar som en svaghet i arbetet.  
 
Under arbetets gång uppkom en svårighet med att få tag i vissa primärkällorna till 
bakgrunden, då de var svåråtkomliga. Det har resulterat i att sekundärkällor har 
använts i vissa delar i bakgrunden. Att sekundärkällorna har använts är för att 
informationen de ger har ansätts vara behövlig för att kunna ge läsaren en översikt i 
området.  
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Resultatdiskussion 

 
Resultatet visar att det fanns ett stort behov hos närstående av att vara nära den 
sjuke, både fysiskt och psykiskt, under hans/hennes sista tid i livet. Vilket författarna 
ansåg var intressant då viljan att vara nära blev ett större område än förväntat. En 
översikt över tidigare studier av Andershed (2006) styrker att närstående ville vara 
nära den sjuke under den sista tiden samt när döden inträffade. Det var många 
närstående som kände en lättnad om de visste vad den sjuke önskade och kunde 
uppfylla den sjukes önskningar. Närstående ville vara nära även om uppgifterna var 
jobbiga och blev många (Andershed, 2006). Närstående uttryckte en känsla av lugn 
och kunde uppleva döden som mer hanterbar om de fick vara nära den sjuke in i det 
sista. Antonovsky (2005) menar att begreppet hanterbarhet syftar till resurser en 
person har för att kunna bemöta en situation och de krav som situationen ställer. 
Närstående såg närheten som en strategi för att kunna hantera situationen. Att vara 
nära var också ett sätt för den närstående att känna sig behövd och ge något tillbaka 
till den sjuke, vilket skulle kunna ses som ett sätt att känna meningsfullhet i 
situationen. Meningsfullhet syftar till om personen upplever en situation som uppstår 
är värd att engagera sig i. När en jobbig och svårhanterlig situation uppstår söker 
personen mening i den och personen gör sitt yttersta för att ta sig igenom situation 
(Antonovsky, 2005).  
 
Närstående uttryckte viljan att ha mer tid tillsammans med den sjuke och känslor av 
att inte vara redo att släppa taget. Det fanns en förhoppning hos närstående om att 
döden inte skulle ske. Även Steinvall, Johansson och Berterö (2011) beskriver att 
trots att närstående, till personer med obotlig lungcancer, var medvetna om att 
sjukdomen skulle leda till döden försökte de trycka undan de tankarna och känslorna 
(Steinvall et al. 2011), vilket överensstämmer med resultatet i studien. Hos dessa 
personer kan begripligheten vara låg och därmed påverka personens KASAM i sin 
helhet då ovissheten hos närstående kunde påverka förståelsen och därmed sänka 
begripligheten för situationen. Då resultatet visar att närhet till den sjuke är en 
strategi för att hantera döden kan det anses vara viktigt att låta de närstående vara 
nära den sjuke under hela vårdförloppet. Det innebär att hälso- och sjukvården måste 
välkomna närstående in i vårdandet och låta de som vill vara delaktiga in i det sista. 
Det innebär också att sjuksköterskan måste ha strategier för att kunna bemöta 
närståendes frågor och behov för att närstående ska kunna hantera situationen. Att 
skapa förståelse och läsa av närståendes behov och önskemål är en del i 
sjuksköterskans roll. Blom, Gustavsson och Johansson-Sundler (2012) fann att 
närståendes upplevde delaktighet när de fick lov att vara nära den sjuke, både genom 
att delta i vårdandet och beslutfattandet. Det framkom även i deras resultat att 
sjuksköterskan måste skapa en inbjudande atmosfär som välkomnar närstående att 
vara nära den sjuke.  
 
En annan aspekt som framkom var närståendes upplevelser av vården och 
vårdpersonalens inflytande i situationen som den sjuke och närstående befann sig i. 
Närstående upplevde att ett bra stöd från vården kunde öka deras känsla av 
begriplighet i situationen. Om närstående blev ignorerad av vårdpersonalen fanns det 
upplevelser av att de fick svårigheter att hantera och känna begriplighet i situationen. 
Detta genom att de själva blev tvingade att få fram information då de tyckte att de 
inte fick tillräcklig information från vården 0ch att de fick ta på sig en allt för stor 
vårdgivaroll. Om en person upplever sin vardag som kaotisk och ej strukturerad 
sjunker begripligheten och situationen blir svår att greppa (Antonovsky, 2005).  
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Närstående upplevde utsatthet i situationen när ett beroende av vården fanns i de 
medicinska uppgifterna. I likhet med studiens resultat visar Borstrand och Berg 
(2009) att närstående upplevde påfrestning då vården hade ett stort ansvar, då hjälp 
och information kunde komma sent eller vid fel tillfällen. Även fast vården ofta var 
till hjälp, skapades en oro hos de närstående för att vårdarna inte alltid fanns på plats 
(Borstrand & Berg, 2009). Närstående upplevde en frustration över att vårdare inte 
kunde komma i tid eller för att de saknade viktig information. Även Blom et al. (2012) 
fann att närstående befann sig i en utsatt och sårbar situation då de var beroende av 
att vårdpersonalen inkluderade dem i vården och lät dem vara nära den sjuke.  
 
En av de fyra hörnpelarna som utgör grunden för den palliativa vården är 
kommunikation och relation (Strang, 1999). Resultatet i detta arbete visar att en god 
kommunikation och relation resulterade i att närstående kände sig välkomnande och 
inkluderade i sammanhanget och vårdandet. Det blev lättare att ställa frågor, få 
information och be om hjälp. Samtidigt uppskattade närstående om vårdare pratade 
med dem om situationen då det ledde till att de kände sig sedda och omhändertagna. 
Genom bra kommunikation och relation kan situationen upplevas som mer förståelig 
och sammanhängande då hanterbarheten för situationen kan öka. Hälso- och 
sjukvården kan ses som en resurs för närstående och hjälpa honom/henne att höja 
känslan av hanterbarheten av situationen. Att kommunikationen och relationen har 
en betydelse stärks av Borstrand och Bergs (2009) studie. En av sjuksköterskans 
uppgifter inom den palliativa vården är att ge närstående stöd (Strang, 1999). Om 
närstående får ett bra stöd från sjuksköterskan kan upplevelserna av situationen bli 
mer hanterbar och begriplig. Sjuksköterskan kan ge information och stöd på ett sätt 
som stärker personens upplevelser av yttre stimuli. Om de yttre stimuli tydliga och 
begripliga kan även hanterbarheten för situationen till viss del öka. Det styrks i 
resultatet genom att när närstående upplevde ett bra stöd från vården kände de en 
säkerhet och att de välkomnades in i vårdandet. 
 

 

 

Slutsatser som dras av den genomförda studien är att den närstående upplevde en 
vilja att vara nära, skydda och vårda den sjuke in i det sista. Tacksamhet fanns under 
den sista tiden hos närstående då de fick mer tid tillsammans med den sjuke. Om den 
närstående inte får rätt information eller blir delaktiga i vården skapas onödigt 
lidande hos personen. Hälso- och sjukvården har därmed en roll i att stötta, 
informera och inkludera den närstående i en tid som präglas av ovisshet och känslor 
av osäkerhet inför framtiden. 
 
 

Kliniska implikationer 

 
Den inblick studien kan ge sjuksköterskor och övrig vårdpersonal är en förståelse av 
upplevelser som finns hos närstående vid livets slutskede. Genom att få inblick om 
deras upplevelser kan sjuksköterskan bemöta närstående med större förståelse. Att få 
en förståelse ger sjuksköterskor ett hjälpmedel till att även kunna hjälpa de 
närstående och involvera dem i omvårdnaden av den sjuke. På det sättet kan 

Slutsatser 
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närståendes känsla av sammanhang öka. Att få en förståelse i hur de närstående 
känner i situationen kan sjuksköterskor bättre förstå och bemöta närståendes behov. 
Samtidigt ger det en inblick i vilka svårigheter som närstående kan möta i det dagliga 
livet. Om förståelsen finns kan även frågor vara lättare att ställa från vårdpersonalens 
sida, vilket gör att närstående kan känna sig sedda och samtidigt kan resurser sättas 
in tidigare för att hjälpa närstående vid behov. 
 
Forskiningen inom palliativ vård från närståendes perspektiv är väl utforskad även 
om mycket av forskningen är framtagen på sent 1990-tal och tidigt 2000-tal. Då 
området behandlar känslor och upplevelser är det viktigt att uppdatera forskningen. 
Det då känslor och upplevelser kan variera samt påverkas av framstegen som görs 
inom medicin och omvårdnad. Forskning inom sjuksköterskans roll är däremot 
begränsad och mer forskning behöver göras på strategier för att sjuksköterskor ska 
kunna bemöta närstående.  
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spouse OR 
next of kin 
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of life care" 
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CINAHL 
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next of kin 
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of life care" 
AND 
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152st 22 varav 10 
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of life care" 
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Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med 
kvalitativ metod 
 
Titel:  
Författare:  
Årtal:  
Tidskrift:  

 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  
 
Är urvalet beskrivet?   Ja  Nej  
 
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del 
II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?   Ja   Nej 

Beskrivs dataanalysen?   Ja   Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 

ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i 

diskussionen?   Ja   Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    

    Ja   Nej  

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 

diskussionen?   Ja   Nej 
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Är resultatet relevant för ert syfte? 
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Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 
…………………………………………………………. 
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Deltagarkarakteristiska  
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Författare 
 

Titel År, land & 
tidskrift 

Syfte Metod  
(Urval, 
datainsamling & 
analys) 
 

Resultat Kvalitet 

Hasson,F., 
Krehoan, G.W., 
McLaughlin, M., 
McLaughlin, D., 
Waldron, M., 
Chambers, H., & 
Cochrean, B. 
 
 

An exploration 
into the palliative 
and end-of-life 
experiences of 
carers of people 
with Parkinson’s 
disease 

2010, 
Storbritannien, 
Palliative 
medicine 

Att undersöka 
tidigare 
närståendevårdares 
perspektiv på 
palliativ vård och 
vård vid livets slut 

Metod: Kvalitativ 
metod 
 
Urval: 15 
närståendevårdare 
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Analys: Miles and 
Huberman’s 
riktlinjer användes 
för att analysera 
intervjuerna 
 

Anpassningen till 
en vårdarroll kan 
vara svår och ger 
ofta en stor börda. 
Svårigheter med att 
veta vad som ingick 
i den palliativa 
vården, vilken hjälp 
man kunde få m.m. 
Mycket kunskap 
man fått reda på i 
efterhand. De 
anhöriga blev den 
döendes stöd och 
röst, vilket kunde 
leda till frustration. 
 

Del 1: 4/4 
 
 
 
Del 2: 6/8 

Holdsworth, L.M. 
  

Bereaved carers’ 
accounts of the 
end of life and the 
role of care 
providers in a 
‘good death’: A 
qualitative study 
 

2015, 
Storbritannien, 
Palliative 
medicine 

Att beskriva 
erfarenheten av att 
en närstående 
vårdas vid livets 
slut, från sörjande 
närståendes 
perspektiv 

Metod: Kvalitativ 
metod 
Urval: 44 
närstående 
 
Datainsamling: 
Intervjuer 
 
Analys: 
Framework 

Sex teman framkom 
relaterade till ‘a 
good death’ där 
vårdpersonalen 
hade en betydande 
roll; behålla 
relationer till andra 
samt till sig själv, 
vårdgivarnas 
egenskaper och 

Del 1: 4/4 
 
 
 
Del 2: 7/8 



 

 
 

approach 
 

åtgärder samt deras 
förmåga att vårda, 
acceptans av den 
obotliga sjukdomen 
samt döden, 
symtomlindring och 
stöd efter 
bortgången till de 
närstående. 

Peacock, S., 
Duggleby, W., & 
Koop, P. 
 

The lived 
experience of 
family cargivers 
who provided end-
of-life care to 
persons with 
advanced 
dementia 
 

2014, Kanada, 
Palliative & 
supportive care 

Att utforska 
omvårdnad vid 
livets slutskede hos 
människor med 
demens, ur 
närståendevårdares 
perspektiv 

Metod: Kvalitativ 
metod 
 
Urval: 11 
närstående 
 
Datainsamling: 
Intervjuer, 2-3 
gånger under 1 år 
 
Analys: 
Hermeneutik 
analysmetod 
 

Viktiga aspekter 
relaterat till att 
vårda en närstående 
med demens i livets 
slutskede fanns; att 
vara nära och 
närvarande den 
döende. Övriga 
teman som hittades 
var; miljön där den 
sjuke vårdas, 
tidsbegreppet 
förändras, 
utmattningskänslor, 
betydelsen av olika 
relationer 
(vårdgivare-
vårdtagare, 
vårdgivare- andra 
närstående, etc.). 
 

Del 1: 4/4 
 
 
 
Del 2: 7/8 

Pickens, N.D., 
O’Reilly, K.R., & 
Sharp, K.C.  

Holding on to 
normalcy and 
overshadowed 
need: Family 
caregiving at end 
of life 

2010, USA, The 
Canadian 
journal of 
occupational 
therapy 

Att förstå arbetets 
innebörd som görs 
av 
närståendevårdare 
i hospice hemmen. 

Metod: Kvalitativ 
metod 
 
Urval: 5 
vårdtagare, deras 
anhörigvårdare och 

Två teman 
framkom. Att 
kunna behålla det 
vanliga i vardagen 
även om den 
anhöriga var 

Del 1: 4/4 
 
 
 
Del 2: 8/8 



 

 
 

 25 vårdare 
 
Datainsamling: 
Etnografi, 
observation. 
 
Analys: Wolcott’s 
tre processer av data 
transformation 
 

döende och det 
överskuggade 
behoven hos 
anhörigvårdare  

Spichiger, E. 
 

Living with 
terminal illness: 
patient and family 
experiences of 
hospital end-of-life 
care 
 

2008, Schweiz, 
International 
journal of 
palliative 
nursing 

Att undersöka 
patienter och deras 
närståendes 
upplevelse av vård i 
livets slut på 
sjukhus 

Metod: Kvalitativ 
metod 
 
Urval: 10 patienter 
och deras 
närstående 
 
Datainsamling: 
Upprepade 
observationer, 
samtal och 
intervjuer 
Analys: 
Fenomenologisk 
analys 
  

Närstående 
upplevde att 
vårdgivarnas 
attityder och 
omhändertagande 
var viktigt för både 
patienten och de 
närstående. När 
personalen inte såg 
till den sjuke eller 
de närstående som 
personer ledde det 
till lidande. 

Del 1: 4/4 
 
 
 
Del 2: 6/8 

Spichiger, E.  
 

Family 
experiences of 
hospital end-of-life 
care in 
Switzerland: An 
interpretive 
phenomenological 
study 
 

2009, Schweiz, 
International 
journal of 
palliative 
nursing 

Att undersöka 
närståendes 
upplevelser av att 
en kroniskt sjuk 
familjemedlem 
vårdas i livets 
slutskede på 
sjukhus 
 

Metod: Kvalitativ 
metod 
 
Urval: 10 
närstående 
 
Datainsamling: 
Intervjuer 
 
Analys: Skedde via 

Fyra teman 
framkom; 
närståendes egna 
lidande, 
närståendes 
integration i vården 
på sjukhuset, 
betydelsen av att ta 
hand om den sjuke 
samt konsekvenser 

Del 1: 4/4 
 
 
 
Del 2: 7/8 



 

 
 

tolkning och 
artikulation 
 

av att en närstående 
har en obotlig 
sjukdom. Den 
sjukes mående och 
att ta hand om 
han/henne var den 
närståendes 
prioritet. 
 

Totman, J., 
Pistrang, N., 
Smith, S., 
Hennessey, S., & 
Martin, J. 
 

‘You only have one 
chance to get it 
right’: A 
qualitative study 
of relative’ 
experiences of 
caring at home for 
family member 
whit terminal 
cancer 
 

2015, 
Storbritannien, 
Palliative 
medicine 

Att undersöka de 
känslomässiga 
upplevelserna hos 
närstående vårdare 
och deras 
erfarenheter av 
sjukvårdspersonal, 
från ett existentiellt 
perspektiv  

Metod: Kvalitativ 
metod 
 
Urval: 15 
Närstående 
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Analys: 
Framework 
approach 
 

15 teman framkom 
som delades in i 
fyra grupper; 
Ansvar, isolering, 
meningsfullhet 
samt döden. 
Erfarenheter av att 
vara 
närståendevårdare 
och stödet från 
hälso- och 
sjukvården 
varierade hos 
deltagarna. 
 
 

Del 1: 4/4 
 
 
 
Del 2: 8/8 

Ward-Griffin, C., 
McWilliam C.L., & 
Oudshoorn, A. 
 

Relational 
experience of 
family caregivers 
providing home-
based end-of-life 
care 
 

2012, Kanada, 
Journal of 
family nursing 

Att undersöka 
relationen mellan 
vårdgivare och 
vårdtagare inom 
det sociokulturella 
samanhanget av 
hembaserad vård 
vid livets slut, från 
de närståendes 
perspektiv 
 

Metod: Kvalitativ 
metod 
 
Urval: 4 
Närstående 
 
Datainsamling: 
Djupgående 
semistrukturerade 
intervjuer 
 

Tre viktiga aspekter 
framkom; 
prioritering av den 
sjukes behov, samt 
bortprioritering av 
sina egna, vara 
emotionellt 
tillgänglig för den 
sjuke – 
isoleringskänslor, 
samt hantering av 

Del 1: 4/4 
 
 
 
Del 2: 8/8 



 

 
 

 

Analys: Genom 
transkribering och 
kodning utefter 
kategorier 
 

situationen - kämpa 
för överlevnad. 

Washington, T.K., 
Oliver, P.D., 
Demiris, G., 
Wittenberg-Lyles, 
E., & Shaunfield, 
S. 
 

Family 
perspectives on 
the hospice 
experience in adult 
family homes 

2011, USA, 
Journal of 
gerontological 
social work 

Att undersöka 
närståendes 
perspektiv av 
hospicevård i Adult 
family homes 

Metod: Kvalitativ 
metod 
 
Urval: 15 
närstående 
 
Datainsamling: 
Intervjuer 
 
Analys: Graneheim 
och Lundmans 
kvalitativa innehålls 
analys 
 

Närstående 
upplevde kvalitén 
på Adult family 
homes (AFH) 
hospice som hög 
och bättre än 
förväntat. Vissa 
etniska skillnader 
kunde upplevas 
som svåra och 
gjorde att 
närstående lätt blev 
nervösa och 
fundersamma. När 
den sjuke vårdades 
på ett AFH så 
upplevde 
närstående att de 
blev mindre 
involverade i 
vården. 
 

Del 1: 4/4 
 
 
 
Del 2: 7/8 


