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Sammanfattning 
 

Bakgrund: När en person blir svårt sjuk, är döende och behöver vårdas palliativt berörs inte 

bara den sjuke, utan även personer i dennes närhet. Det har framkommit att närstående inte 

alltid uttrycker sina behov i situationen. Närståendes involvering är ett faktum, och deras upp-

levelser varierar. Närståendes upplevelser knyts i resultatdiskussionen an till begreppet om 

Känsla av sammanhang.     
Syfte: Litteraturöversiktens syfte är att beskriva upplevelser av att vara närstående till en pal-

liativ vårdtagare.  
Metod: En kvalitativ litteraturöversikt, inkluderande elva studier, har genomförts där dessa 

studier granskats, bearbetats och analyserats utifrån Fribergs femstegsmodell. 
Resultat: Det framkom att närstående upplevt förändringar i vardagen sedan deras närstående 

blivit sjuk. De upplevde åsidosättande av egna behov och intressen. Vårdpersonal fick en be-

tydande roll i situationen, och närstående upplevde trygghet när de var närvarande, men upp-

levde en otrygghet när kontinuitet och löften inte hölls. Behov av information och stöd visade 

sig vara viktigt för hanterandet av situationen. 
Slutsats: Utifrån huvudfynden konstateras att närstående genomgår förändringar genom hela 

den sjukes palliativa period. Förändringarna upplevs olika, då varje situation är unik, de när-

stående har individuella behov som behöver tillfredsställas. Uttryckt behov av stöd och in-

formation gör att vårdpersonal får en betydande roll i deras liv.   

 
Nyckelord: Livssituation, närstående, palliativ vård, personcentrerad vård 
 



 

Summary 
 

Background: When a person becomes seriously ill, dying and in need of palliative care, not 

only the sick person get´s affected, even the next of kin´s are concerned. Next of kin´s is not 

always expressing their needs in such situations. That next of kin´s get´s involved is a fact, 

and what their experiences are varies. Next of kin’s experiences are in the discussion connec-

ted with the theory of Sence of coherence.      
Aim: The aim of the literature review is to describe experiences of being next of kin to a per-

son who´s in palliative care. 
Methods: A qualitative literature review, including eleven studies, have been conducted, and 

theese studies have been examined, processed and analyzed by the five steps of Friberg. 
Findings: Findings revealed that next of kin´s experienced changes in everyday life since 

their relative got ill. They experienced that they had to set aside their own needs and interests. 

The health care professionals were given a significant role in the situation, and the next of 

kin´s felt a sense of security when they were present, but experienced insecurity when conti-

nuty and promises were not kept. A need for information and support turned out to be im-

portant to cope with the situation. 
Conclusion: Based on the main findings it was stated that next of kin´s undergoes changes 

throughout the sick persons palliative period. The changes are experienced differently, as each 

situation is unique, the next of kin´s have individual needs which need to be satisfied. Ex-

pressed needs for support and information enables health professionals to have a significant 

role in their lives.  
 
Keywords: Lifesituation, next of kin, palliative care, person centered care
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Inledning 
 

I Sverige år 2013 var tumörsjukdomar en av de vanligaste dödsorsakerna, vilket i sin tur utgör 

en stor del av den palliativa vården som bedrivs (Socialstyrelsen, 2014). När någon blivit 

svårt sjuk och palliativ vård är ett måste, berörs fler än bara den sjuke personen. De närstå-

ende i personens omgivning påverkas och involveras på flera plan. Det beskrivis av närstå-

ende att fokus ofta läggs på den sjuke, och att ingen frågar hur de närstående mår eller har det 

(Brobäck & Berterö, 2003; Proot et al., 2003). Enligt World Health Organisation (fortsätt-

ningsvis kommer förkortningen WHO att användas) (u.å) ska den palliativa vården erbjuda 

stöd till familjen för att de ska kunna hantera situationen kring den sjuke och sin egen sorg, 

samt tillgodose de behov som finns. För att kunna ge ett gott stöd till närstående krävs att 

vårdpersonal får kunskap om hur de upplever situationen. Närståendes unika upplevelser kan 

vara en värdefull källa till kunskap och förståelse, som skulle kunna öka förutsättningarna för 

god personcentrerad omvårdnad. 
 

  



2 

 

Bakgrund 

Palliativ omvårdnad 
“Omvårdnad innebär att tillgodose allmänmänskliga och personliga behov och därvid tillva-

rata individens egna resurser för att bevara eller återvinna optimal hälsa liksom att tillgo-

dose behov av vård i livets slutskede. Omvårdnad sammanfaller delvis med och utgör ett 

komplement till medicinsk vård, beaktande såväl psykiska som sociala och kulturella 

aspekter”. (Medicinska forskningsrådet, 1982, s.10).  

 
Ordet palliativ har sitt ursprung i det latinska ordet pallium som i grunden betyder mantel 

(Lundh, u.å). Med detta menas att den sjuke personen ska vårdas, skyddas och lindras i livets 

slut, när det inte längre finns möjlighet att bota (Lundh, u.å; Junker, 2007). I WHO:s (u.å) 

definition av palliativ vård belyses vikten av att sträva efter god livskvalité, både för den sjuke 

men även dennes närstående, på ett fysiskt, psykiskt och andligt plan. Palliativ vård är även, 

enligt Malmquist (u.å), vård som syftar till att öka livskvalitén, lindra symtom samt i vissa fall 

förlänga levnadstiden när det längre inte går att bota.  
   Rapporten; “Vård i livets slutskede” (Socialstyrelsen, 2006), visar att det varje år dör ca.90 

000 personer i Sverige och av dessa är ca. 60 %  80 år eller äldre. De vanligaste dödsorsaker-

na i vårt samhälle år 2006 var hjärt- och kärlsjukdomar, följt av tumördiagnoser.  

Även år 2013 var, enligt Socialstyrelsen (2014), tumörsjukdomar den näst vanligaste dödsor-

saken i Sverige, vilket utgör en stor del av de sjukdomar som ligger till grund för palliativ 

vård. Tumörsjukdomar är en ökande dödsorsak även ute i Europa (Ferlay et al., 2006) och vid 

livshotande sjukdom kan det krävas palliativ vård (Buckley & Herth, 2004; Socialstyrelsen, 

2006) Ibland behövs inga specifika palliativa vårdinsatser, medan det i vissa fall krävs kvali-

ficerad palliativ vård, som kan innebära vårdinsatser dygnet runt (Socialstyrelsen, 2006). Det 

palliativa skedet beskrivs innehålla två faser, en tidig och en sen fas. Den tidiga, inledande 

fasen, kan vara lång. Där är avsikten att utifrån vårdtagarens perspektiv ge lämplig behandling 

som förlänger livet, samt att under behandlingsperioden sträva efter god livskvalitet genom 

omvårdnadshandlingar. Den sena, avslutande fasen, är vanligtvis kort. Syftet med vården i 

detta skede är att lindra lidande och skapa förutsättning för hög livskvalitét för vårdtagare 

samt närstående. Gränsen för när den tidiga palliativa fasen övergår till att bli en sen fas kan 

vara svår att urskilja (Socialstyrelsen, 2013), och förändringarna som sker i livets slut varierar 

mellan individer (Lunney, Lynn, Foley, Lipson, & Guralnik, 2003).   Ordet brytpunkt är ett 

begrepp som ofta används inom hälso- och sjukvården, som syftar till de övergångar som sker 

mellan de palliativa faserna, men är även ett begrepp som används när en person går från att 

vara frisk till att få en diagnos av en progressiv sjukdom. En brytpunkt vid en sen fas kan in-

nebära en övergång till palliativ vård i livets slutskede. Det kan då ha blivit aktuellt att besluta 

avbryta pågående behandling, och det sker i samråd med läkare, den sjuka personen och när-

stående. Beslut som dessa kan tas då fortsatt behandling kan leda till ökat lidande och att be-

handling inte längre är meningsfull (Socialstyrelsen, 2013). Begreppet terminal fas förekom-

mer i samband med begreppet palliativ vård i livets slutskede. Detta beskrivs av Harlos (2010) 

som tiden innan den stundande döden, beroende på sjukdomens utveckling och förlopp kan 

den terminala fasen pågå från dagar till veckor. 

  Sveriges palliativa vård bygger på fyra hörnstenar. Symtomlindring, vilket syftar till att ge-

nom kunskap uppnå en god vård av svåra symtom, såsom smärta, ångest, depression, oro osv. 

Samarbete mellan olika professioner såsom läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, hem-

tjänstpersonal, diakoner osv. är viktigt för att kunna utföra en god palliativ vård utifrån perso-

nens behov. Detta samarbete har i praktiken visat sig vara betydelsefullt i vården vid livets 

slut (Raphael, Waterworth & Gott, 2014). En fungerande relation och kommunikation mellan 
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vårdtagaren, närstående och personal är en förutsättning för god palliativ vård (Socialstyrel-

sen, 2006). I Karlsson och Sandéns (2007) studie beskriver sjuksköterskor att en god relation 

kan skapas genom närvaro, och detta beskrevs som betydelsefullt för den sjuke. En god relat-

ion inger, enligt sjuksköterskor, en trygghet i vården för de närstående (Karlsson & Sandén, 

2007), och en god relation mellan de involverade i slutet av livet har beskrivits ge en god kva-

litet, både av vårdtagare (Singer, Martin & Kelner, 1999; Vedel et al, 2014), vårdpersonal och 

närstående (Vedel et al, 2014).  

  Stöd till närstående är något inom palliativ vård som också är av stor vikt, då närstående ofta 

är involverade i vården på ett eller annat sätt. Vården ska, om möjligt, och med vårdtagarens 

samtycke, utformas tillsammans med närstående och även deras önskemål ska beaktas (Soci-

alstyrelsen, 2006). Det har av sjuksköterskor beskrivits att de upplevde att en typ av stöd för 

de närstående var att de var närvarade hos dem (Karlsson & Sandén, 2007). Närstående ska 

känna att de är delaktiga och får information om situationen (Socialstyrelsen, 2006), detta är 

även något som vårdtagare uttryckt som betydelsefullt för sina närstående (Fincham, Copp, 

Caldwell, Jones & Tookman, 2005). Det är viktigt att lyssna på de närstående när de vill, kan 

och orkar, även om detta är en tung och kunskapskrävande uppgift både under vårdtiden men 

även efter dödsfallet (Socialstyrelsen 2006).  I Friedrichsens (2003) studie beskrivs att stödja 

genom samtal och att ge information om vad som händer som en viktig del i omhändertagan-

det av närstående, vilket även är något som bekräftas i en studie av Brobäck och Berterö 

(2003). 

Närstående i en palliativ vårdsituation 
Ordet närstående beskrivs som en person som står någon nära, antingen genom att vara närbe-

släktad eller att stå personen nära på annat sätt (Närstående, u.å). Socialstyrelsen (u.å.) defini-

erar i sin termbank innebörden av närstående som; person med en nära och betydande relation 

till en annan person. Vidare kan närstående liknas med ordet anhörig, besläktad, samhörig och 

familjemedlem vid definitionen. Trots likheter i innebörden bör det uppmärksammas att dessa 

begrepp inte alltid är synonyma (Walter, 2000).  

 När någon blir svårt sjuk och måste vårdas palliativt kan detta medföra stora förändringar i 

livet (Dahlborg-Lyckhage & Lindahl, 2013). Människor genomgår transitioner under hela 

livet i olika situationer, så som att gå från frisk till sjuk, transitioner i relationer men också att 

förlora en nära person kan ses som en transition (Meleis, 2007). Det har av vårdtagare ut-

tryckts att närstående har en betydande roll för dem då livssituationen förändrats, och relat-

ionen får en annan innebörd (Melin-Johansson, Ödling, Axelsson & Danielson, 2008; Pardon 

et al., 2012; Sand, Olsson & Strang, 2009). Det har visat sig att det är vanligt att närstående 

får en vårdande roll i situationen där en nära person vårdas palliativt. Det har även visat sig att 

närstående inte alltid uttrycker vilka behov de har i situationen. Den palliativa vården bör in-

volvera både den sjuke personen och de närstående, och vårdpersonal bör ta ansvar för att 

detta sker så att även de närståendes behov tillgodoses (Dahlborg-Lyckhage & Lindahl, 

2013).  

Upplevelse 
Ordet uppleva definieras som; vara med om, reagera, pröva på, känna, uppfatta. Vidare defi-

nieras ordet upplevelse som erfarenhet, äventyr, händelse, något som man upplevt eller upple-

ver (Sjögren et al. 2010). 
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Känsla av sammanhang - den salutogena modellen 
För att koppla samman valt forskningsområde med relevant teori inom omvårdnad, har den 

salutogena modellen; Känslan av sammanhang (fortsättningsvis kommer begreppet KASAM 

att användas), av Aaron Antonovsky valts. Aaron Antonovsky, född 1923- död 1994, var pro-

fessor i medicinsk sociologi och utvecklade det salutogena begreppet KASAM. 
  Antonovsky (2005)  har definierat denna modell att innehålla tre grundbegrepp; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet, detta ger en förståelse för hur och vad som gör att människor 

kan hantera olika livssituationer. Dessa tre grundbegrepp i modellen utgör tillsammans olika 

nivåer av KASAM hos en person. En stark känsla av begripligt, hanterbart och meningsfullhet 

ger en högre nivå av KASAM, vilket kan relateras till ökat välbefinnande.  

  En relativt stabil nivå av KASAM nås i vuxen ålder och vanligtvis återgår personen till 

denna grad trots periodvis förändring av den. KASAM ser olika ut från person till person och 

påverkas av bl.a. barndomen, de unga åren i livet och olika sociala och kulturella samman-

hang som personen erfar och befinner sig i (Antonovsky, 2005; Hansson & Olsson, 2001). 
 Ökad begriplighet kan uppnås genom information och kunskap, ju mer som förstås av ett 

sammanhang desto mer begripligt blir det. Hanterbarhet kan uppnås när resurser, som krävs 

för just personen i fråga eller situationen, finns tillgängliga för denne så att hantering blir möj-

lig (Antonovsky, 2005; Milberg & Strang, 2004). Ökad meningsfullhet kan åstadkommas via 

motivation och delaktighet, för att göra det möjligt att se meningen med något (Antonovsky, 

2005). 
Eftersom litteraturstudien inriktar sig på närståendes upplevelser, är KASAM relevant i re-

flektionen av funnet resultatet. 

Sjuksköterskans roll ur ett omvårdnadsperspektiv 
Enligt International Council of Nurses (fortsättningsvis kommer förkortningen ICN att använ-

das) (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) har sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsom-

råden som innefattar att; ” främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra li-

dande” (s.3). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (SSF, 2014) belyser sjuksköterskans ansvar 

att ge vård till människor i behov. Ansvar läggs på att sjuksköterskan ska kunna ge korrekt 

individanpassad information på ett kulturellt anpassat sätt, som en grund till samtycke i be-

handling och vård. Integritet, trovärdighet, lyhördhet, respektfullhet och medkänsla är värden 

som sjuksköterskan förväntas visa (SSF, 2014). Genom lyhördhet kan sjuksköterskan upp-

märksamma de omvårdnadsbehov som finns (Karlsson & Sandén, 2007).  

   Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) belyser vikten 

av att sjuksköterskan ska tillgodose vårdtagarens grundläggande och specifika behov av om-

vårdnad, både fysiska och psykiska såväl som kulturella, andliga och sociala, vilket även be-

lyses vara av vikt enligt en studie av Law (2009). Sjuksköterskan ska visa respekt och omsorg 

för en vårdtagares värdighet, integritet och autonomi, samt kunna ta tillvara på både dennes 

och anhörigas erfarenheter och kunskaper (Socialstyrelsen, 2005). För att främja delaktighet i 

vården ska stöd och vägledning ges i samtal med vårdtagare och närstående (Socialstyrelsen, 

2005; Singer, Martin & Kelner, 1999). Det har av vårdtagare uttryckts att det är av vikt att 

information ges, både till vårdtagaren själv, men även till dennes närstående (Fincham et al., 

2005). Detta belyser Socialstyrelsen (2005) som en av sjuksköterskans uppgifter där denne, 

med hänsyn till tidpunkt, ska undervisa och ge information, förvissa sig om att informationen 

erhållits på ett korrekt sätt samt även vara uppmärksam på personer som inte själva uttrycker 

eller tydligt visar på behov av information. I Fincham et al. (2005) studie beskriver vårdtagare 

sina upplevelser av hur besked mottagits i olika situationer, samt hur omständigheterna och 

uppgiftslämnarens sätt påverkat hur informationen mottagits och tolkats. Vårdtagare och när-

stående ska stödjas och undervisas med syfte att främja hälsa och motverka ohälsa (Socialsty-
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relsen, 2005). I en studie av Vedel et al. (2014) belyser sjuksköterskor att de upplevt det bety-

delsefullt att involvera de närstående i vårdandet genom information och stöd.  
   Vården har tidigare varit uppgiftsinriktad, idag har den utformats till att bli alltmer person-

centrerad. Därav har även sjuksköterskans roll och uppdrag förändrats då vården inriktas på 

personen och dennes unika behov istället för att ha fokus enbart på sjukdomen. Att vården ska 

vara personcentrerad innebär att se helheten, inte bara den palliativa vårdtagaren är i fokus, 

utan även dennes närstående berörs eftersom de är en del av den sjukes livssituation. (Lavoie, 

Blondeau & Martineau, 2013; Raphael, Waterworth & Gott, 2014; SSF, 2010a). Det här inne-

fattar både personens unika behov såväl det sociala sammanhanget med närstående och andra 

betydelsefulla personer i dennes omgivning (SSF, 2010a). En av sjuksköterskans uppgifter 

blir att involvera både personen, men även närstående i situationen gällande de beslut som ska 

fattas kring vård och omvårdnad (Daines et al., 2013; SSF, 2010a).   
  Det är av vikt för vårdpersonal att få kunskap om hur närstående upplever situationen och 

vilka behov de har, för att kunna ge så gott och bra stöd som möjligt, samt för att kunna ge 

god uppföljning 
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Syfte 
Att beskriva upplevelser av att vara närstående till en palliativ vårdtagare. 
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Material och metod 

Design 
Studien bygger på en litteraturöversikt, som innebär att litteratur sökts utifrån valt problem-

område, och granskats kritiskt för att sedan ha sammanställts i ett resultat. Avsikten med me-

toden är att åstadkomma en sammanfattning och överblick av tidigare genomförda empiriska 

studier (Friberg, 2012b; Rosén, 2012). Översikten bygger på en induktiv ansats, vilket innebär 

att empirin studeras för att sedan knytas an till en teori i diskussionen kring det funna resulta-

tet (Forsberg & Wengström, 2013). 
   Översiktens fokus har koncentrerats till närståendes upplevelser i situationer där en nära 

person vårdas eller vårdats palliativt. Upplevelser är något subjektivt, därför valdes studier 

med kvalitativ ansats att granskas. Urvalet i studier med kvalitativ ansats väljs utifrån perso-

ner som har erfarenheter och kunskap inom det valda område som ämnas undersökas (Daniel-

son, 2012; Henricson & Billhult, 2012). Genom att göra en sammanställning är förhoppning-

en att detta kommer bidra till ökad kunskap, överblick och bakgrund kring ämnet (Backman, 

2008). 

Datainsamling och urval 
I litteraturöversikten inkluderades artiklar med kvalitativ ansats som i sitt resultat redovisade 

upplevelser hos personer, både män och kvinnor, som var eller hade varit närstående till en 

palliativ person. Exklusionskriterier i litteraturöversikten var att material med barn, alltså per-

soner under 18 år, uteslöts. Likaså uteslöts artiklar som ej fanns tillgängliga via biblioteket vid 

Högskolan i Jönköping. 

   Databaser som valts för sökningar av litteratur är; Cinahl, Medline och PsycInfo.  

Cinahl innehåller material i omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik, Medline innefattar 

material från biomedicinska områden såsom omvårdnad, medicin och tandvård, och PsycInfo 

täcker områden inom psykologi och beteendevetenskap (Karlsson, 2012). I Cinahl valdes av-

gränsningar såsom peer reviewed, english language, abstract available samt år 2004-2014. I 

Medline gjordes avgränsningar med english language och år 2004-2014, men inte peer re-

viewed och abstract available eftersom detta ej är möjligt i denna databas. På PsycInfo valdes 

peer reviewed, english language samt år 2004-2014. Dessa begränsningar styrks av Östlundh 

(2012), som menar att en avgränsning av tid är relevant för att finna aktuellt forsknings-

material, samt att språk bör begränsas till de språk som behärskas. Även att abstract available 

valdes grundade sig på att det ger möjligheten att fortare kunna få en tydlig överblick över 

funna studier och dess innehåll (Karlsson, 2012). English language lades till som avgränsning 

efter första söktillfället eftersom det vid den sökningen förekom flera artiklar på språk som 

inte behärskades (Karlsson, 2012; Östlundh, 2012).  

 Engelska begrepp med liknande innebörd av det svenska ordet närstående är: next of kin, 

spouse, family member. Next of kin definieras som en eller flera personer som står i nära relat-

ion till en annan person, spouse kan till svenska översättas och definieras som make/maka 

(Britannica Academic, u.å.), och family member syftar till familjemedlem (Berglund, 2011). 

Begrepp som valts i insamlandet av data är; next of kin, family member, spouse, experience, 

palliative care, terminal care, end of life care, transition. Valda sökkombinationer i varje da-

tabas redovisas i Tabell 1. nedan.  

   Ämnesordsregistret Headings i databasen Cinahl har använts för att kunna utöka sökningen 

genom att nya förslag på ämnesord har givits. Sökning på begreppet palliative care gjordes i 

ämnesordsegistret, nya ordförslag med liknande innebörd påträffades och resulterade i att 

begreppet terminal care valdes till den fortsatta sökningen av litteratur, men endast i PsycInfo 

gav sökning på detta begrepp resultat som ansågs relevant till forskningsområdet (Karlsson, 
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2012; Östlundh, 2012). I PsychInfo utökades begreppet palliaitve care, via ämnesordsregistret 

Thesaurus, till begreppet end of life care, dessa två användes sedan i kombination i fortsatt 

sökning, vilket ledde till att ytterligare en resultatartikel påträffades. Ordet transition fanns 

som nyckelord i en artikel som ansågs relevant till valt ämnesområde, därav valdes detta ord 

att användas i fortsatt sökning (Östlund, 2012).  

  I datainsamlingen för valt forskningsområde har Booleska sökoperatorer använts för att både 

utöka och avgränsa sökningarna. Termer som använts i sökningarna med denna metod är 

AND och OR. Sökorden skrivs i en fritextruta och kopplas samman med varandra beroende 

på hur termerna använts (Karlsson, 2012; Östlundh, 2012). Trunkering (*) har använts för att 

vidga sökningarna, där chanserna till ett bredare resultat av sökningarna ökar då det blir möj-

ligt att söka på alla ord som börjar på de bokstäver som skrivits in (Karlsson, 2012; Östlundh, 

2012).  
 Manuell sökning har också genomförts för att få fram relevant litteratur. Denna metod gör det 

möjligt att hitta lämplig litteratur genom att söka i redan befintliga artiklars referenslistor för 

att hitta liknande forskning inom samma område (Karlsson, 2012; Östlundh, 2012). Eftersom 

peer reviewed ej är valbart vid manuell sökning gavs förslaget, från bibliotekarie vid Jönkö-

pings högskola, att söka efter tidsskriften som artikeln var publicerad i via Ulrichsweb. Tid-

skriftens namn söktes i Ulrichsweb och dennes relevans, trovärdighet och om den var veten-

skapligt grundad avgjordes sedan genom att granska om den var registrerad som Scholary 

och/eller Referee. Utifrån detta avgjordes artikelns relevans (Östlundh, 2012). Den manuella 

sökningen som gjordes resulterade i att två artiklar påträffades och valdes till litteraturöversik-

tens resultat (se Tabell 1 nedan). 
   Sökningarna resulterade i att elva kvalitativa artiklar valdes ut efter kvalitetsgranskning uti-

från Hälsohögskolan i Jönköpings utformade granskningsprotokoll, se bilaga 1. Alla artiklar 

som kvalitetsgranskades skulle uppfylla de fyra första kriterierna i granskningsprotokollet för 

att gå vidare till del två för vidare granskning. Ett beslut togs att varje artikel skulle uppfylla 

minst sju av nio kriterier enligt protokollets andra del för att bli vald som resultatartikel (se. 

artikelmatris, bilaga 2). Sammanlagt kvalitetsgranskades 14 artiklar varav tre valdes bort på 

grund av bristande kvalitet. Två av artiklarna hade ett syfte som inte kunde relateras till litte-

raturöversiktens valda problemområde och den tredje som valdes bort hade inte ett etisk över-

vägande, och etiskt övervägande är relevant eftersom litteraturöversikten bygger på kvalita-

tiva studier (Friberg, 2012a, 2012b; Kjellström, 2012; Kristensson, 2014). Samtliga valda 

artiklar sammanställdes i en artikelmatris, se bilaga 2. 

 

Dubbletter i sökningarna förekommer. Endast de sökningar som gav träffar på artiklar som 

valdes till litteraturöversiktens resultat, redovisas i nedanstående tabell (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Sammanställning av sökningarna 

Datum Databas Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda artiklar 

2014-09-18 CINAHL next of kin* 

AND 

experienc* 

AND 

palliative car* 

11 11 4 4 (Andersson, Ekwall, 

Hallberg & Edberg, 

2009) 

 

(Persson & Sundin, 

2008) 

2014-09-19 CINAHL family member* 

AND 

experienc* 

AND 

palliative car* 

196 196 34 12 (Wong & Chan, 

2007) 

 

(Friedrichsen & 

Linderholm, 2010) 
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(Lundberg, Olsson 

& Fürst, 2013) 

2014-09-19 CINAHL spouse* 

AND 

transition* 

AND 

palliative car* 

4 4 2 2 (Sutherland, 2009) 

2014-10-18 MEDLINE next of kin* 

AND 

experienc* 

AND 

palliative car* 

17 17 5 2 (Steinvall, Johans-

son & Berterö, 

2011) 

2014-10-01 PsycInfo Experience 

AND (palliative 

care OR end of 

life care) 

AND (spouse OR 

next of kin) 

50 50 8 5 (Fisker, Strandmark, 

2007) 

2014-10-02 PsycInfo terminal care 

AND 

(next of kin* 

OR 

spouse) 

AND experienc* 

9 9 5 4 (Riley & Fenton, 

2007) 

Manuella 

sökningar 

      (Borstrand & Berg, 

2009) 

 

(Pusa, Persson & 

Sundin, 2012) 

 

Dataanalys 
För att få en överblick över insamlad data i valda artiklar har texten granskats och relevant 

resultat kopplat till valt syfte har lyfts fram efter bearbetning av texten, där Fribergs (2012a) 

analysmodell i fem steg har använts. 
  Initialt lästes valda studiers resultat upprepade gånger av båda litteraturgranskarna. Andra 

steget innebar att lämpligt resultat identifierades och lyftes fram genom att med överstryk-

ningspennor markera nyckelfynden. I tredje steget plockades nyckelfynden, i form av me-

ningar relaterade till syftet, ut från varje studie, översattes från engelska till svenska och över-

fördes sedan till ett elektroniskt dokument för att skrivas ut på pappersark. Varje studies 

nyckelfynd fick en egen färg för att kunna särskilja vilka nyckelfynd som hörde till vilken 

studie. Det fjärde steget innebar att nyckelfynden på de färgade arken klipptes ut och de nyck-

elfynd som kunde sättas i relation till varandra fästes med häftmassa på ett tomt pappersark, 

detta för att enkelt kunna flyttas under analysprocessen. Denna översikt över materialet möj-

liggjorde vidare bearbetning i steg fem, där preliminära huvudteman och subteman skapades 

utifrån de grupperade nyckelfynd som kunde relateras till varandra. Därefter omarbetades 

preliminära huvudteman och subteman till en slutgiltig formulering som var lämplig till fun-

net resultat i relation till valt syfte i litteraturöversikten (Friberg, 2012a). 
 Framarbetade huvudteman och subteman presenteras i figur under rubriken resultat, och fun-

net material redovisas sedan under valda huvudteman och subteman (Friberg, 2012a). 
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Etiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden 

För att skydda, värna och respektera människors rättigheter, självbestämmande och integritet 

när det gäller forskning om enskilda människor bör forskningsetik vara något som efterföljs 

(Kjellström, 2012; SSF, 2014). I denna litteraturöversikt var ett kriterium, när det gäller etiskt 

övervägande, att studier som valdes att användas i resultatet blivit granskade och godkända av 

en forskningsetisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2013). I Sverige finns Lag om etik-

prövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460), som innebär att respektera män-

niskovärdet, mänskliga rättigheter och friheter. Krav för översikten var att samtliga studier 

som granskats skulle ha ett forskningsetiskt övervägande. Övervägandet i studierna skulle 

vara jämförbart med innebörden i Lag om etikprövning av forskning som avser människor 

(SFS 2003:460), eller med ICN´etiska kod för sjuksköterskors (SSF, 2014) riktlinjer om 

forskning som avser människor, eftersom alla studier ej är svenska och gäller under den 

svenska lagen om etikprövning. Ett annat kriterium var att information om studien och frihet-

en att delta delgivits deltagare (Kjellström, 2012). 

Egna etiska överväganden 

En aspekt som bör tas hänsyn till när det gäller insamlandet av data samt analys av data är den 

förförståelse som finns hos författarna till litteraturöversikten. En medvetenhet finns om att 

tidigare kunskaper, värderingar och erfarenheter som redan finns hos litteraturgranskarna uti-

från yrkeserfarenheter inom palliativt vårdande är någonting som kan inverka på processen 

(Priebe & Landström, 2012). Översikten kan vara till nytta för både individen, professionen 

och samhället (Kjellström, 2012), då den syftar till att ge en bredare förståelse för närstående i 

en palliativ vårdsituation, vilket ökar förutsättningarna för att en god och personcentrerad om-

vårdnad kan utföras. 
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Resultat 
 

Resultatet är baserat på elva artiklar. De huvudteman som framarbetats var; Livsförändringar, 

Bristande fasad - styrka och svaghet och Flerdimensionella känslor och existentiella funde-

ringar i närvaro av döden, som vidare resulterade i 2-3 subteman. En översikt över huvudte-

man och subteman redovisas i figur 1 nedan. 
 

 
 

Fig. 1 Översikt över huvudteman och subteman. 
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Livsförändringar 
Närstående genomgår förändringar vid en palliativ vårdsituation, både i relationer och i var-

dagens rutiner. Den nya situationen innebär att vårdpersonal involveras, och de får en bety-

dande roll i de närståendes liv. Resultatet resulterade i subtemana: Förändrade relationer, 

Komplexiteten i att balansera vardagen och Vårdpersonal blir en del av livet. 

Förändrade relationer  

Närstående har beskrivit att relationen till sin partner stärkts och att de kommit varandra 

närmre när döden närmat sig. De har upplevt en ny mening i relationen i och med sjukdomen, 

vid reflekterande och bearbetande av sina liv och vad de ångrar (Sutherland, 2009). Det fram-

kommer att närstående upplevt att relationen med den sjuke personen stärkts på grund av den 

rådande situationen (Steinvall, Johansson & Berterö, 2011; Pusa, Persson & Sundin, 2013). 

Närstående som upplevt förlust av närhet i relationen till någon nära som är sjuk, har beskrivit 

att det resulterat i utmattning och lidande (Persson & Sundin, 2008). I samband med att en 

person vårdats palliativt har förändringar av roller i relationer upplevts, dels av familjeroller 

men även partner emellan (Andersson, Ekwall, Hallberg, & Edberg, 2010; Pusa et al., 2012). 

Att samlas och tillsammans med sin familj dela upplevelser av att vara närstående hjälpte dem 

att vara närvarande, och gav känslor av stabilitet och lugn. Att inte vara ensam närstående till 

någon i livets slut bringade även lättnad och minskade bördan de upplevde (Andersson et al., 

2010). Närstående beskrev sorg över att ens sjuka partner förlorat delar av personligheten 

relaterat till att denne inte längre kunde göra saker den tidigare gjort (Sutherland, 2009). När-

stående upplevde oro över att se sin partners personlighet förändras i samband med sjukdo-

men (Riley & Fenton, 2007). 
 Det har påvisats att förlust av fysisk närhet till sin partner upplevts i samband med sjukdoms-

situationen och upplevelsen av en ökad distans till varandra uppkom när den fysiska närheten 

minskade i takt med att de fick en alltmer vårdande roll (Riley & Fenton, 2007; Pusa et al, 

2012). I Pusa et al. (2012) studie framkom att närstående upplevde en ökad fysisk närhet till 

den sjuke. I annan studie presenteras närståendes känslor i relationen med den sjuke som en 

upplevelse av att vara i en ojämlik relation, där den närstående gav av sig själv utan att kräva 

någonting tillbaka (Persson & Sundin, 2008). 

 

Komplexiteten i att balansera vardagen 

Närstående beskriver upplevelser av att behöva åsidosätta sina egna behov och rutiner i var-

dagen. Förändringar i livssituationen medförde en anpassning som ansågs begränsande och 

kunde upplevas som en förlust av den personliga friheten (Andersson et al., 2010; Persson & 

Sundin, 2008; Pusa et al., 2012; Riley & Fenton, 2007; Steinvall et al. 2011), det beskrevs 

också att de kände sig fråntagna sitt vardagliga liv (Persson & Sundin, 2008). Att inte kunna 

uppfylla sina egna behov resulterade i känsla av förtvivlan, ensamhet och isolering (Fisker & 

Strandmark, 2007; Steinvall et al., 2011). När närstående mer eller mindre ville spendera all 

sin tid hos den sjuke, uppkom känslor av att vara låst (Andersson et al., 2010). Närstående 

upplevde även skuldkänslor då de gjorde någonting för sin egen skull (Pusa et al., 2012). Den 

förändrade livssituationen innebar en nyorientering i vardagens rutiner, detta var något som 

närstående upplevde tidskrävande. En del av förändringarna var upplevelsen av att inte kunna 

planera sitt vardagliga liv i förväg, utan istället behöva planera dag för dag med hänsyn till 

den sjukes tillstånd och behov, vilket ledde till en osäkerhet (Persson & Sundin, 2008; Stein-

vall et al., 2011). Anpassning till den nya situationen har inneburit att närstående fick börja 

utföra saker de inte gjort tidigare, både i vårdandet men även vardagliga sysslor som den 

sjuke tidigare sett som sitt ansvar. De kände tillfredställelse i att klara av de nya uppgifterna 

(Fisker & Strandmark, 2007; Riley & Fenton, 2007: Persson & Sundin, 2008). Det framkom-
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mer att närstående kände att livet ständigt handlade om ett balanserande (Steinvall et al., 

2011; Pusa et al., 2012). Något som upplevdes som betungande, och tog energi och kraft, var 

att ta hand om och finnas där både för den sjuke och sin egen familj (Steinvall et al., 2011). 

Den sjukes behov av hjälp kontrollerade det egna livet enligt närstående (Fisker & Strand-

mark, 2007). Hjälplöshet uttrycktes över att försöka handskas med alla de krav som ställdes 

på dem i vardagen (Persson & Sundin, 2008). Den känslomässiga påverkan som närstående 

genomgick beskrevs tendera att övergå till fysiska upplevelser. Fysiska symtom, såsom kramp 

i bröstet, spänningshuvudvärk (Steinvall et al., 2011), sömnproblem (Andersson et al., 2010; 

Fisker & Strandmark, 2007; Riley & Fenton, 2007), och viktnedgång förekom (Fisker & 

Strandmark, 2007). Att försöka hantera, balansera, förstå och fatta beslut i situationen, samt 

veta hur de skulle bete sig och agera var något som flera närstående konfronterades med (Fis-

ker & Strandmark, 2007; Riley & Fenton, 2007; Sutherland, 2009). 

Vårdpersonal blir en del av livet 

Patientansvarig sjuksköterska fick en betydande roll enligt både närstående och vårdtagaren 

själv. När patientansvariga sjuksköterska kom på besök kontinuerligt upplevdes det av närstå-

ende som en trygghet och samtalen mellan dem blev förtroendefulla (Borstrand & Berg, 

2009). Upplevelsen av ömsesidig tillit och förståelse mellan närstående och vårdpersonal re-

sulterade i känsla av ökat välbefinnande, trygghet och förtroende (Pusa et al., 2012). Närstå-

ende beskrev att de kände sig utanför och var maktlösa när de inte kunde skapa en relation 

med vårdpersonalen (Linderholm & Friedrichsen, 2010). Närstående menade att vetskapen 

om att de när som helst under dygnet kunde nå en sjuksköterska som hade kunskap gällande 

situationen bringade trygghet och tacksamhet. De upplevde att de fick det stöd som behövdes 

och att den sjuke fick hjälp snabbt (Borstrand & Berg, 2009). Fortsättningsvis kom Borstrand 

och Berg (2009) fram till att närstående ibland upplevde en otrygghet om vårdarna inte an-

lände på utsatt tid, och närstående kände då ett svek mot den sjuke. 
  Närstående upplevde distriktsköterskan som vänlig, mänsklig och professionell, de upplevde 

att denne tog sig tid och prioriterade familjens behov (Fisker & Strandmark, 2007). En känsla 

av värme och tröst erfors också när läkare och sjuksköterska visade empati och förmåga till 

flexibilitet (Lundberg, Olsson, & Fṻrst 2013). Närstående var missnöjda med vården när de 

upplevde att vårdpersonal tillbringade för lite tid hos den sjuke och att denne fick för lite hjälp 

(Fisker & Strandmark, 2007; Pusa et al., 2012), samt att miljön var orolig, hetsig och stressig 

vilket resulterade i ökad ångest och sorg (Fisker & Strandmark, 2007; Lundberg et al., 2013). 

Vidare beskrevs närstående, i Linderholm och Friedrichsens (2010) studie, uppleva maktlös-

het när vårdpersonalen inte lade märke till de närståendes osäkerhet och oerfarenhet i vårdan-

det. Familjemedlemmar upplevde att läkarna inte gjort sitt bästa för att behandla patienten, 

vilket de menade lett till att vårdtagaren nu befann sig i ett mer avancerat stadie i sin sjukdom 

(Wong & Chan, 2007). Närstående upplevde att vårdpersonal såg den sjuke personen som en 

börda och att deras medkänsla inte var äkta (Pusa et al., 2012). Känslan av att behöva kämpa 

för att få rätt vård och hjälp uttrycktes (Andersson et. al, 2010). Upplevelsen av att de profess-

ionella inte såg situationen som så allvarlig som de närstående upplevde den beskrevs (An-

dersson et. al, 2010; Pusa et al., 2012). 

Bristande fasad - svaghet och styrka 
Närstående upplever känslor av rädsla, oro och sorg. Ambivalens i att deltaga i vårdandet av 

den palliativa personen uttrycks och behov av information och stöd blir betydande för de när-

stående. Resultatet resulterade i subtemana: Rädsla, oro och sorg, Behov av information och 

stöd och Ambivalens i ansvar och delaktighet. 
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Rädsla, oro och sorg 

Närstående har beskrivit diagnostiseringen av sin kära som skrämmande (Fisker & Strand-

mark, 2007). Det framkom att diagnosen bringade ångest och ovisshet (Steinvall et al., 2011). 

Vidare beskriver närstående att de vid tillfället för diagnostiseringen upplevde chock och att 

de fick panik (Riley & Fenton, 2007). När sjukdomen fortskred och fysiska förändringar, så 

som i andning och medvetande, uppkom hos den döende personen upplevdes det av vissa när-

stående som skrämmande (Andersson et al. 2010), men också hela situationen upplevdes som 

skrämmande (Persson & Sundin, 2008). Rädsla över att lämna den sjuke personen ensam in-

fann sig hos närstående (Fisker & Strandmark, 2007). 
  Närstående upplevde oro över ett liv utan sin partner och allt som de inte längre skulle få 

vara med om tillsammans, samt oro över att bli lämnad ensam och vad det kommer att inne-

bära. Tankar kring detta väckte känslor av att vara självisk när de tänkte på sig själva och sin 

egen framtid (Riley & Fenton, 2007; Steinvall et al., 2011; Sutherland, 2009). Oro uttrycktes 

av närstående över den sjuke personens dagliga tillstånd, samt att detta plötsligt skulle kunna 

förändras och i samband med det upplevdes oro över att kanske inte få ses igen (Wong & 

Chan, 2007). Ilska över att bli lämnad ensam har uttryckts (Riley & Fenton, 2007), också 

rädsla för framtiden och vad som komma skall (Persson & Sundin, 2008). Då den sjuke fått 

sin diagnos väcktes tankar om framtiden och vad som kommer att hända, osäkerhet upplevdes 

över att framtiden låg utom ens kontroll (Steinvall et al. 2011). Närstående uttryckte sorg in-

för framtiden och oroade sig för livet utan sin närstående. Det beskrivs att de lärde sig upp-

skatta livet på ett annat sätt i samband med en närståendes sjukdom (Sutherland, 2009). 
 Sorgereaktionen som upplevdes var flerdimensionell och varierade utifrån sjukdomens karar-

tär och varaktighet (Fisker & Strandmark, 2007). Närstående kände tröst då sorgen kunde 

delas med sin sjuka partner (Fisker & Strandmark, 2007). Att undvika att vara ledsen och visa 

andra känslor inför den sjuke beskrevs, närstående ville inte uppröra den sjuke eller få denne 

att må sämre (Fisker & Strandmark, 2007; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Riley & Fenton, 

2007). Närstående genomgick faser av sorg efter den sjukes död och upplevde att döden var 

starten på en lång sorgeprocess (Fisker & Strandmark, 2007). Sorg har uttryckts vara en van-

ligt förekommande upplevelse (Wong & Chan, 2007), och om närståendes sorg ignorerades 

upplevde de det som brist på omtanke (Lundberg et al, 2013). 

Behov av information och stöd    

Betydelsen av att få relevant information om den sjukes tillstånd var betydande för de närstå-

ende då det uppgavs att de i brist på god och rak information hade svårt att förstå hur dålig 

personen verkligen var när viss behandling fortskred. Det här kunde bringa hopp om att per-

sonen skulle tillfriskna (Borstrand & Berg, 2009; Steinvall et al., 2011; Lundberg et al., 

2013). Riley och Fenton (2007) fann att närstående upplevde mängden information som över-

väldigande och svår att hantera. Närstående i Wong och Chans (2007) studie uttryckte ilska 

gentemot läkaren, när de upplevde att de inte fått tydlig information gällande den sjukes till-

stånd. Vid diagnostiseringen upplevde närstående ilska gentemot vårdpersonalen (Pusa et al., 

2012). Närstående upplevde känslor av att känna sig liten, exkluderad och oviktig när otydlig 

information och obesvarade frågor om vården förekom (Andersson et. al., 2010). Närstående 

uttryckte att de i brist på information, kommunikation och vägledning inte visste vad som 

förväntades av dem, vilket ledde till att de kände frustration, isolering och sårbarhet (Linder-

holm & Friedrichsen, 2010).   
  Atmosfären, likväl som den fysiska miljön, såsom storleken på patientrummet, ett piano att 

spela på, mat till den sjuke, fina möbler, vackra färger, och konst bidrog enligt närstående till 

känsla av stöd (Lundberg et al., 2013). Närstående upplevde det svårt att identifiera vilken typ 

av stöd de behövde, de angav att de ville ha någon att samtala med som kunde ge respons på 

deras behov i tid (Riley & Fenton, 2007). Närstående behövde omsorg och sympati, och upp-

levde att psykiskt stöd från vårdpersonal gjorde dem kapabla att hantera situationen bättre 
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(Pusa et al., 2012; Wong & Chan, 2007). Stöd i sorgearbetet, genom stödjande samtal, upp-

levdes ge trygghet, värme, tröst, värdighet, harmoni och styrka till de närstående (Lundberg et 

al., 2013; Wong & Chan, 2007). Närstående kände att de fick styrka och orkade uthärda situ-

ationen när de fick uppmärksamhet och bekräftelse av andra i sin omgivning (Andersson et 

al., 2010; Pusa et al., 2012). Bitterhet och oengagemang upplevdes när personer i omgivning-

en inte visat medlidande (Persson & Sundin, 2008). Om stöd inte gavs eller fungerade som 

förväntat uppkom känsla av ångest, förtvivlan, osäkerhet och skuld hos de närstående (Lund-

berg et al., 2013). Känsla av maktlöshet framkom i brist på stöd (Fisker & Strandmark, 2007). 

Ett behov av att få bli sedd och få stöd uttrycktes, närstående upplevde att stödet riktades till 

enbart den sjuke och att de själva hamnade vid sidan av (Linderholm & Friedrichsen, 2010). 

Närstående beskrev ett behov av och en tacksamhet för uppföljningssamtal och kondoleans-

brev efter den sjukes bortgång. Uppföljning uppgavs ge styrka, och om de inte fick detta som 

utlovat väckte det känslor av osäkerhet och skuld. Närstående upplevde att de hade velat ha 

mer kontakt och uppföljning då de menade att det varit så täta besök under vårdtiden och se-

dan blev det tomt och ensamt efter den sjukes död när vårdpersonal inte längre kom på besök 

(Borstrand & Berg, 2009; Lundberg et al., 2013).   

Ambivalens i ansvar och delaktighet 

Känslan av att som närstående känna den sjuke personens behov bäst visade sig leda till en 

upplevelse av att ha det övergripande ansvaret för den sjuke (Andersson, Ekwall, Hallberg & 

Edberg, 2010; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Persson & Sundin, 2008). Närstående kände 

sig förpliktigade att ta hand om den sjuke personen (Pusa et al., 2012). De kunde uppleva en 

vilja att vara delaktiga i vården av den sjuke och finna att denna delaktighet gav tillfredsstäl-

lelse (Andersson et al., 2010). Vårdandet upplevdes som krävande och stressande, det blev en 

börda (Andersson et al., 2010; Steinval et al., 2011; Sutherland, 2009). Det beskrivs att när-

stående mer eller mindre frivilligt tog på sig den vårdande rollen, de ville vårda, samtidigt 

som de kände en ambivalens och ångest över det. De funderade på om de skulle kunna han-

tera den vårdande rollen, och kände sig ibland utnyttjade (Linderholm & Friedrichsen, 2010; 

Persson & Sundin, 2008). När närstående ej hade möjlighet att delta i vården resulterade det 

ibland i känslan av att inte vara nöjd, det väckte skuldkänslor, ångest (Andersson et al., 2010), 

samt frustration och känsla av isolering (Pusa et al., 2012). Känsla av hjälplöshet infann sig då 

närstående upplevde att de ej kunde lindra lidandet hos den sjuke (Pusa et al., 2012; Wong & 

Chang, 2007). 

Flerdimensionella känslor och existentiella funderingar i 

närvaro av döden  
 

Döden blir påtaglig när en palliativ diagnos ställs, vilket väcker tankar och funderingar kring 

liv och död hos de närstående. Religion kan ses som ett stöd i situationen, och betydelsen av 

att få närvara vid dödsögonblicket uttrycks. Livet ses från nya perspektiv.  Resultatet resulte-

rade i subtemana: Betydelsen av att närvara vid bortgång och Tro och tvivel.  

 

Vikten av att närvara vid bortgången 

Närstående uttryckte vikten av att få närvara hos den sjuke i dennes sista stund i livet. De me-

nade också att det var viktigt att sjuksköterska informerade familjen i tid om den sjukes till-

stånd så att de hann närvara vid bortgången. Lättnad beskrevs över att bli kontaktad av sjuk-

sköterska för att kunna närvara när den sjuke gick bort. Närstående blev upprörda då de ej 

blev kontaktade i tid av sjuksköterska, vilket resulterat i känslor av skuld och besvikelse när 
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de inte kunde närvara vid bortgången (Wong & Chan, 2007). Möjlighet att få vara nära den 

döende personen har upplevts ge tillfredsställelse (Andersson et al. 2010; Fisker & Strand-

mark, 2007). En önskan om att få tillbringa så mycket tid som möjligt med sin döende partner 

har uttryckts, att få vara tillsammans i hemmiljön visade sig vara betydande för känsla av 

trygghet och närhet (Fisker & Strandmark, 2007). Närstående upplevde lättnad när sjukdoms-

tiden var över och den sjuke gått bort, det var en lättnad att slippa se denne lida (Fisker & 

Strandmark, 2007; Andersson et al., 2010). Efterlevande har känt tomhet och utmattning, även 

sorg har uttryckts i detta sammanhang, när sjukdomstiden och döendet var över (Fisker och 

Strandmark, 2007). 

Tro och tvivel 

Närstående har upplevt det omöjligt att prata om situationen och om döden med den sjuke 

(Pusa et al., 2012; Steinvall et al., 2011).  Diskussioner kring död har kunnat föras i detalj, så 

som klädsel efter döden, enligt andra närstående (Riley & Fenton, 2007). En långsam försäm-

ring hos en sjuk partner, där förlust av självkontroll, identitet, mänsklig kontakt och kropps-

liga förluster förekom, resulterade i att närstående upplevde att existentiella tankar och funde-

ringar väcktes (Fisker & Strandmark, 2007). Närstående beskrev ett ifrågasättande och tviv-

lande på en Gud och dess existens (Sutherland, 2009). Det uttrycks att religiös tro setts som 

en hjälp och ett stort stöd i att kunna hantera situationen (Riley & Fenton, 2007). Att leva nära 

den stundande döden väckte existentiella frågor och tankar om sin egen död och gav insikt om 

att varje stund i livet är värdefull (Andersson et al., 2010; Sutherland, 2009). 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
I litteraturöversikten har en sammanställning av resultat gjorts utifrån elva vetenskapliga ar-

tiklar som sökts fram i tre olika databaser, Cinahl, Medline och PsycInfo. Dessa databaser 

innehåller material som ansågs relevant utifrån valt forskningsområde, litteraturöversiktens 

syfte och ämnet omvårdnad (Karlsson, 2012). Genom sökningar i flera databaser kan en ökad 

trovärdighet av översikten uppnås eftersom det ger möjlighet att finna fler lämpliga studier 

(Henricson, 2012a).   

  Formulerat syfte ska knytas an till passande metod, vilket tagits hänsyn till i denna översikt 

då valt syfte hänger samman med en kvalitativ ansats (Danielson, 2012). Litteraturöversiktens 

syfte har under arbetets gång kunnat hållas konstant, eftersom det vid sökning av data konsta-

terats finnas relevant material i relation till syftet. Detta kan enligt Henricson (2012b) vara en 

styrka då det om möjligt bör strävas efter att bibehålla samma mål under processen, vilket i 

sin tur blivit en fördel i översikten när tid inte behövts läggas på att formulera nytt syfte samt 

göra nya sökningar. 

  De begrepp som använts i litteratursökningen har valts utifrån den egna kunskapen i eng-

elska språket och med hjälp av ämnesordsregister i databaser. De har kunnat utökas till ytter-

ligare begrepp med liknande innebörd i samspråk med handledare och kurskamrater i gemen-

samma handledningsgruppen för kandidatuppsatsen. Genom att under detta moment ta hjälp 

av någon med erfarenhet av att göra litteraturöversikter kan trovärdigheten stärkas då förfat-

tarna till översikten även sett andra som en resurs. Synonyma begrepp som påträffats i ämnes-

ordsregister och vid handledningsträffar, användning av booleska söktermer samt trunkering 

har breddat sökningarna. Det här har gett en större möjlighet att utöka mängden data inom det 

valda forskningsområdet, vilket stärker tillförlitligheten (Wallengren & Henricson, 2012). 

  Ämnesordsfunktionen nyttjades i Cinahl via Headings och i PsycInfo via Thesaurus. Vid 

närmare eftertanke hade även Medlines ämnesordsregister MeSH kunnat användas för att öka 

möjligheten till ytterligare träffar. Efter att resultatartiklar valts, har det även undersökts vilka 

begrepp palliative care kunde liknas med i MeSH (Karlsson, 2012). Det visade sig då att be-

greppet terminal care förekom även i MeSH, och enligt Karlsson (2012) förekommer 70% av 

de ämnesord som finns i Cinahl även i Medline. Det förekom dubbletter vid sökning på olika 

begreppskombinationer och i olika databaser, vilket kan stärka tillförlitligheten, eftersom det 

visar på att det fanns relavant material till översikten. 

  De valda inklusionskriterierna ansågs relevanta eftersom de innefattade både män och kvin-

nor som var eller hade varit närstående till en palliativ person, och det var deras upplevelse 

som ämnade beskrivas. Exklusionskriterierna uteslöt barn, vilket ansågs relevant då någon 

form av avgränsning i materialomfattning samt ålder ansågs lämpligt. I artikel nr.1, (se arti-

kelmatris, bilaga 2), förekommer ett barnbarn där ålder ej kunnat urskiljas. Dock kunde större 

delen av materialet användas då det framkom vilka närstående som uttryckt vad. Avgräns-

ningar minskar mängden datamaterial vilket underlättar bearbetningen av data, samt ger ett 

lämpligt underlag som ska svara till valt syfte (Henricson & Billhult, 2012). Ytterligare ett 

exklusionskriterium var att artiklar som inte fanns tillgängliga via biblioteket vid Högskolan i 

Jönköping uteslöts, vilket kan ha resulterat i att relevant material gåtts miste om. I metoden 

beskrivs hur studier kvalitetsgranskats med stöd av ett granskningsprotokoll utformat vid Häl-

sohögskolan i Jönköping, se bilaga 1. Att artiklarna skulle uppfylla minst sju av nio kriterier 

beslutades av författarna innan granskningen påbörjades. Om författarna valt att sätta en lägre 

gräns hade kvaliteten på artiklarna antagligen varit lägre, men mängden material som valts till 

översikten hade troligen ökat. Beslut fattades om att alla studier som valdes till litteraturöver-
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siktens resultat skulle vara godkända och granskade av en etisk kommitté. Ett undantag gjor-

des med en studie där det ej framkom att den var godkänd av en etisk kommitté, men studieut-

förandet var godkänt och deltagarna hade fått information om studien (se artikel nr. 11 i arti-

kelmatris, bilaga 2). Därför valdes artikeln ändå in i resultatet då författarna till litteraturöver-

sikten, trots uteblivet godkännande av en etisk kommitté, ansåg att artikeln var lämplig och 

trovärdig, samt hade ett etiskt övervägande (Henricson, 2012a; Kjellström, 2012; Wallengren 

& Henricson, 2012). 

  Författarna till litteraturöversikten har ingen tidigare erfarenhet av att skriva litteraturöver-

sikt vilket kan ses som en svaghet eftersom det kan påverkat arbetsprocessen och dess inne-

håll. De olika momenten under processen har tagit tid då det behövt läsas på kring de olika 

forskningsstegen (Henricson, 2012a). Vid momentet när nyckelfynden från valda studier 

plockades ut, markerades vid vissa fall endast själva ordet som beskrev en upplevelse och inte 

hela meningen. Detta resulterade i att när nyckelfynden skulle sammanställas under teman 

fick författarna återgå till studierna för att finna hela meningen och i vilket sammanhang de 

återfanns, vilket tog längre tid än om hela meningen nedtecknats från början. Enligt Grane-

heim-Hällgren och Lundman (2004) kan det innebära svårigheter när nyckelfynd blivit för 

korta. Betydelsen av ordet i meningens sammanhang kan missas och sammanställt resultat 

kan bli missvisande.   

 Någonting som anses höja trovärdigheten i litteraturöversikten är det faktum att valda studier 

har lästs och kvalitetsgranskats enskilt av båda författarna till översikten (Henricson, 2012a; 

Wallengren & Henricson, 2012). Att båda författarna uppfattat och bedömt materialet på ett 

likvärdigt sätt stärker alltså trovärdigheten då samma fynd identifierats (Wallengren & Hen-

ricson, 2012). Vidare styrks även trovärdigheten i översikten genom att utomstående med 

erfarenhet gällande litteraturöversikter granskat översiktens beskrivning av identifierat resul-

tat. Efter bearbetning av resultatets innehåll gällande nyckelfynd, huvudteman och subteman 

har handledare för denna litteraturöversikt samt deltagare i handledningsgruppen, granskat 

materialet (Lundman & Graneheim-Hällgren, 2008).  

Den förförståelse som författarna till litteraturöversikten har är någonting som tidigare beskri-

vits kan påverka de olika stegen i arbetsprocessen och dess innehåll. Därför har författarna 

åtskilliga gånger reflekterat över att värderingar, åsikter och tolkningar som är författarnas 

egna kan påverka. När data har valts ut i de olika databaserna, när nyckelfynd plockats ut och 

när resultatet av de olika studierna sammanfattats har en risk för personlig tolkning funnits. 

Med detta i åtanke, och en ständig återkoppling till valt syfte under både datainsamling och 

dataanalys, har författarna arbetat för att den personliga påverkan ska minimeras, då denna 

påverkan aldrig helt kan uteslutas (Priebe & Landström, 2012). Trovärdighet och pålitlighet 

stärks då författarna har en medvetenhet om och reflekterar över sin egen förförståelse 

(Lundman & Graneheim-Hällgren, 2008; Priebe & Landström, 2012). En del av den förför-

ståelse som finns har sin grund i den yrkeserfarenhet i palliativ vård som finns hos författarna, 

denna förkunskap har utgjort en risk att personliga tolkningar av sammanhanget skett (Priebe 

& Landström, 2012). 

   En risk att relevant data gåtts miste om vid insamling finns eftersom english language val-

des som en avgränsning vid sökningarna. Vid närmare eftertanke kunde även Swedish langu-

age valts vid sökningarna för att få en ännu bredare sökbild, då detta är författarnas moders-

mål. Dock menar Östlundh (2012) att största delen av det vetenskapliga material som publice-

ras väljs att publiceras på engelska, eller med engelska nyckelord. Östlundh (2012) menar 

även att studier skrivna på svenska språket ej är vanligt förekommande i de databaser som 

använts vid sökningarna, alltså hade en sådan avgränsning samtidigt inte varit lämplig sett ur 

den aspekten. Då engelska ej är författarnas modersmål finns även en risk att material i studi-

erna missförståtts eller feltolkats. 

  Litteraturöversikten baseras på elva artiklar, detta kan tyckas ge en liten mängd data relaterat 

till översiktens överförbarhet. Likaså är åtta av elva studier gjorda i Sverige, vilket gör att 
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resultatet till största del återspeglar nationell data. Litteraturöversiktens författare menar att 

resultatet skulle kunna vara överförbart internationellt, men på grund av kunskapsbrist kring 

palliativ vård och kultur internationellt dras ingen klar slutsats (Friberg, 2012c; Henricson, 

2012a). I efterhand har författarna reflekterat över om litteraturöversikten skulle gjorts enbart 

på svenska studier, då det framkom att det fanns mycket relevant forskningsmaterial kring 

palliativ vård gjord i Sverige. 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkom att närstående upplevde situationen som krävande och de åsidosatte sina 

egna behov och rutiner i vardagen, samt att anpassning av livssituationen hotade den person-

liga friheten. Närstående har uttryckt vikten av att få information och stöd, samt få möjlighet 

att samtala och bli sedda, för att kunna hantera situationen och känna trygghet. Vårdpersonals 

närvaro upplevdes betydande och ingav känsla av trygghet, välbefinnande och förtroende.  

 

Under subtemat Komplexiteten i att balansera vardagen framkom närståendes upplevelse av 

balanserande, förändringar och anpassning av livssituationen när någon nära vårdas palliativt. 

Det beskrivs att de upplevde anpassningen till livssituationen som begränsande, samt en upp-

levd förlust av den personliga friheten. Detta styrks av Munck, Fridlund och Mårtenssons 

(2008) samt Hunstad och Foelsvik-Svindseths (2011) studier där närstående beskriver be-

gränsning och förlust av personlig frihet när de kände det nödvändigt att närvara dygnet runt. 

I litteraturöversiktens resultat upplevde närstående ett ständigt åsidosättande av sina egna ru-

tiner och behov i vardagen, vilket även framkommit i en studie av Appelin, Brobäck och Ber-

terö (2005), där närstående beskriver att de inte hade någon egen tid längre. Det framkommer 

även i litteraturöversiktens resultat, att närstående upplevde det betungande och att det tog tid 

och kraft att ta hand om samt finnas där för både den sjuke och sin egen familj. Munck et al. 

(2008) styrker detta då närstående i studien beskrivits uppleva svårigheter att ha ett arbete att 

sköta och en egen familj att finnas där för, samtidigt som de skulle vårda den sjuke. Det kan 

bli en balansgång för närstående i att ge tid åt den sjuke, samtidigt ge tid till sin familj och 

även kunna tillfredsställa sina egna behov, vilket kan medföra att deras KASAM påverkas. 

Närstående ställs inför utmaningen att kunna hantera, balansera och finna meningsfullhet i 

vardagen i den rådande situationen. Enligt Antonovsky (2005) beror en människas hanterande 

av en situation på dennes erfarenheter och grad av KASAM.  

 Under subtemat Vårdpersonal blir en del av livet framkom att närstående uttryckte att vård-

personal utgjorde en trygghet för dem, och patientansvarig sjuksköterska fick en viktig roll. 

Kontinuitet i besöken från vårdpersonal ingav trygghet, vilket även beskrivits i tidigare studier 

där närstående upplevt det betydelsefullt med kontinuitet i vårdandet (Brännström, Ekman, 

Boman & Strandberg, 2007; Jo, Brazil, Lohfeld & Willison, 2007; Milberg et al., 2011). Det 

beskrivs i litteraturöversiktens resultat att om kontinuitet inte fanns frambringade det en 

känsla av otrygghet. Närstående värdesatte och kände trygghet i möjligheten att dygnet runt 

kunna nå personal som hade kunskap kring situationen, vilket är något som påvisats av Mil-

berg et al. (2011) och Hunstad et al. (2011). I tidigare studier har det framkommit att närstå-

ende känt att de hamnat vid sidan av när vårdpersonalens fokus har varit riktat mot den sjuke 

(Brobäck & Berterö, 2003; Proot et al., 2003), vilket även framkom i litteraturöversiktens 

resultat. Litteraturöversiktens resultat påvisar också att om vårdpersonal visade empati och 

flexibilitet kände närstående värme och tröst, närstående upplevde personalen som vänlig, 

mänsklig och professionell när de tog sig tid och prioriterade familjens behov. Personcentre-

rad vård har blivit ett alltmer etablerat begrepp inom vården, vilket ökat förutsättningarna för 

närstående att få en mer central roll i vård och omvårdnad. Lavoie et al. (2013) och Raphael, 

Waterworth och Gott, (2014)  menar att en del i den personcentrerade vården är att vården ska 

fokuseras på mer än bara den sjuke personen, genom att närstående ska få möjlighet att vara 
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involverade. Detta belyses vara en del i sjuksköterskans uppgifter enligt både SSF (2010a) 

och Socialstyrelsen (2005).   

  Resultatet visar att närstående känt ökat välbefinnande, trygghet och förtroende när det upp-

stod en ömsesidig förståelse och tillit till vårdpersonalen. Detta bekräftas i Milberg et al. 

(2011) där det framkom att det var betydande för de närstående att ha förtroende för vårdper-

sonalen för att känna trygghet, och även Karlsson och Sandéns (2007) och Vedels et al. 

(2012) studie visar att en god relation med vårdpersonalen är en källa till trygghet. Om de 

närstående inte fick en god relation till vårdpersonalen beskrevs, i litteraturöversiktens resul-

tat, en känsla av att vara maktlös och att känna sig utanför. Att vårdpersonal blir en del av 

vardagen, kan upplevas som en transition för de närstående (Meleis, 2007). Förmåga att han-

tera rådande situation och därmed öka chanserna till stärkt KASAM (Antonovsky, 2005, Mil-

berg & Strang, 2004), möjliggörs när vårdpersonalen kan vara ett redskap och bringa trygghet 

till de närstående. Resultatet visade att närstående kände trygghet när relationen till vårdper-

sonalen blev förtroendefull. 

  I litteraturöversiktens resultat, under subtemat Behov av information och stöd, har det fram-

kommit att närstående upplevde det betydelsefullt med relevant och tydlig information angå-

ende den sjuke och situationen. Det beskrivs också att behov av stöd fanns, där omsorg och 

sympati enligt dem kunde bidra till förmåga att hantera situationen bättre. Stöd, så som sam-

tal, upplevdes ge trygghet, värme, tröst, värdighet, harmoni och styrka. Detta kan styrkas med 

det som presenterats i en studie, där närstående menar att de känt ett stöd i att kunna ha en god 

kommunikation med vårdpersonal angående situationen där de då fått möjlighet att bli infor-

merade (Jo et al., 2007). Vid brist på information visade litteraturöversiktens resultat att det 

kunde leda till ilska, frustration, isolering och sårbarhet. Brist på stöd beskrevs som en källa 

till ångest, förtvivlan, osäkerhet och skuld. Litteraturöversiktens resultat styrks genom att lik-

nande fynd påträffats i en studie av Munck et al. (2008), där brist på information och stöd 

upplevts frustrerande hos närstående, samt resulterat i en känsla av brist på kontroll. Det är av 

vikt att som sjuksköterska ha förmåga att ge stöd och vägledning till både närstående och 

vårdtagare, samt förmåga att informera och undervisa och förvissa sig om att detta uppfattas 

korrekt (Socialstyrelsen, 2005). Det har i praktiken visat sig vara betydelsefullt att genom stöd 

och information involvera närstående (Vedel et al., 2014). God information och kommunikat-

ion beskrivs i en studie av Munck et al. (2008) ge ökad kontroll och förmåga att hantera och 

stukturera livet. Dessa upplevelser kan kopplas till begreppet KASAM, då en ökad begriplig-

het nås genom information och kunskap, vilket även kan underlätta hanterbarheten och ökar 

möjligheten till stärkt KASAM hos närstående (Antonovsky, 2005; Stoltz, Willman & Udén, 

2006).  
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Slutsatser 

Närstående upplevde förändring och omställning i vardagen och dess rutiner. Ett åsidosät-

tande av egna behov beskrevs, vilket ansågs begränsa den personliga friheten. Relationen till 

den sjuke förändrades, både vad gäller kommunikationen men även den fysiska närheten, då 

de närstående i vissa fall antog en vårdande roll. Den vårdande rollen upplevdes som betung-

ande, men delaktigheten i vårdandet kunde även ses som tillfredsställande. Vårdpersonal blev 

en del av vardagen, vilket var ytterligare en omställning som beskrevs. Närstående upplevde 

vårdpersonalens närvaro som betydande, och kommunikation samt god och rak information 

dem emellan värdesattes. Alla situationer är unika, människor har olika erfarenheter och upp-

levelser med sig från livet och därav upplevs och hanteras situationer olika. 
 

Kliniska implikationer 

En av sjuksköterskans utmaningar ute i verksamheten blir att få närstående att känna sig del-

aktiga i situationen, men samtidigt verka för att de inte ska uppleva denna delaktighet som 

påtvingad och betungande. Genom att se helheten kring en vårdtagare och dennes komplexa 

situation, kan närstående involveras i vården och dess beslut. Sjuksköterskan kan förmedla 

trygghet till närstående genom kontinuitet och tillgänglighet i vårdandet, samt genom att 

lyssna till närståendes behov. Det är av vikt att sjuksköterskan har en rak och ärlig kommuni-

kation med närstående samt ger god, individanpassad information och möjlighet till stöd. Det 

handlar om att hjälpa de närstående att finna redskap för att kunna hantera och bearbeta den 

komplexa situationen, för att kunna komma vidare.   

 

Behov av fortsatt forskning 

Som tidigare beskrivet i litteraturöversiktens bakgrund, dör ca. 90 000 människor i Sverige 

varje år, och en del av dessa personer är i behov av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2014), vil-

ket gör att det ständigt finns ett behov av denna typ av vård. Därav finns även behov av fort-

satt forskning kring ämnet, då en bredare bild ökar förutsättningarna för en djupare förståelse 

av närståendes situation och upplevelser. En fördjupad förståelse möjliggör ett förbättrat om-

händertagande av de närstående. Då vården och den medicinska tekniken är under ständig 

utveckling och förändring (Fex, Ek & Söderhamn, 2009), förändras antagligen även de när-

ståendes upplevelse av situationen. Därför är det, i takt med denna utveckling, aktuellt med 

fortsatt forskning. 
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Bilaga 2.  Artikelmatris 

 

 

Författare, 

år/land/ 

tidsskrift 

 

Titel 

 

Etiskt godkännande 

 

Syfte 

 

Metod (Urval, datainsamling 

och analys) 

 

Resultat 

 

Antal uppfyllda 

kvalitetsgranskning 

Andersson, 

M., Ekwall, K. 

A., Hallberg, 

R. I., & Ed-

berg, A-K. 

 

2009/Sverige/ 

Palliative and 

Supportive 

Care. 

 

1 

The expe-

rience of 

being 

next of 

kin to an 

older 

person in 

the last 

phase of 

life. 

En etisk kommitté av 

den medicinska fa-

kulteten på Lunds 

universitet godkände 

studien. 

Deltagandet var fri-

villigt och deltagarna 

blev informerade, 

både skriftligt och 

muntligt, om rättig-

heten och friheten att 

när som helst dra sig 

ur studien.  

Studiens design har 

noggrant förberetts 

för att minimera 

skada och obehag för 

deltagarna. 

Syftet var 

att under-

söka upple-

velsen av 

att vara 

närstående 

till en äldre 

person i 

livets slut, 

vilket skild-

rats efter 

personens 

bortgång. 

I studien deltog 17 personer, 6 

män och 11 kvinnor, därav 

både partner, barn och barn-

barn. 

Kvalitativ metod i form av 

intervjuer användes. 

Intervjuerna bandades för att 

sedan transkiberas.  

Insamlad data analyserades 

med hjälp av innehållsanalys. 

Meningsenheter relaterades till 

studiens syfte, och markerades 

för att sedan kategoriseras. 

I resultatet fann man att deltagare upp-

levde både känslomässiga, mentala och 

fysiska förändringar i situationen.. 

Deltagare upplevde begränsningar, en 

känsla av att vara låst, i vardagslivet, 

samt svårigheter att anpassa sig till situ-

ationen. Även rollerna i familjen upp-

levdes förändrade under sjukdomstiden, 

man uppskattade att få dela upplevelser-

na med nära och kära. 

Betydelsen av information belystes av 

de närstående som viktig.  

Närstående beskrev även upplevelsen av 

att ha det övergripande ansvaret samt att 

behöva kämpa för att få rätt vård. 

Sömnsvårigheter, känsla av otillräcklig-

het och sorg upplevdes. 

Delaktighet i vården medförde känsla av 

tillfredsställelse, samt att vara betydelse-

full. 

Del I: 4/4 

Del II:8/9 

 

Borstrand, I., 

& Berg, L. 

 

2009/Sverige/ 

Närståen-

des erfa-

renheter 

av ett 

Studien har granskats 

av en forskningsetisk 

grupp vid Sahl-

grenska Akademin, 

Syftet med 

studien var 

att belysa 

närståendes 

13 personer deltog, 8 män och 

5 kvinnor, det var både yrkes-

arbetande och ålderspension-

ärer. 

I resultatet beskrev närstående att de 

upplevde ett behov av relevant informat-

ion. Närstående upplevde även ett behov 

av uppföljning och kontakt efter den 

Del I: 4/4 

Del II: 7/9 



 

 

Vård i Nor-

den. 

 

2 

palliativt 

hemsjuk-

vårdsteam

. 

Göteborgs Universi-

tet. 

Deltagarna informe-

rades om frivillighet 

att deltaga och av-

bryta sin medverkan, 

och ett informerat 

samtycke erhölls från 

varje deltagare. 

erfarenhet-

er av ett 

palliativt 

hemsjuk-

vårdsteam. 

Intervjuer genomfördes med 

kvalitativ ansats. De spelades 

in och transkiberades.  

Intervjuunderlaget analysera-

des med innehållsanalys 

sjukes bortgång då de beskrev att besö-

ken tidigare vart täta, och detta ledde nu 

till en känsla av ensamhet. De täta besö-

ken från vårdpersonalen skapade trygg-

het. 

Fisker, T., & 

Strandmark, 

M. 

 

2007/Sverige/ 

Scandinavian 

Journal of 

Caring Sci-

ence. 

 

3 

Experi-

ences of 

surviving 

spouse of 

terminally 

ill spouse: 

a phe-

nomeno-

logical 

study of 

an altruis-

tic per-

spective. 

Tillstånd att genom-

föra studien gavs av 

en regional veten-

skaplig/etisk kom-

mitté.  

Skriftlig information 

om studies syfte och 

frivilligt deltagande 

erhölls. Ett informe-

rat samtycke skrevs 

under av de som 

valde att deltaga. 

Personliga uppgifter 

behandlades konfi-

dentiellt. 

Att belysa 

upplevelser 

hos överle-

vande när-

stående i 

samband 

med vård i 

hemmet av 

terminal 

partner, 

följt av en 

beskrivning 

av behov 

av palliativ 

hjälp från 

distriktskö-

terska. 

8 personer, 2 män och 6 kvin-

nor i åldern 52-69 år deltog. 

Intervjuer genomfördes och 

bandades för att sedan 

transkiberas. 

En deskriptiv fenomenologisk 

ansats användes vid analys av 

data. 

Meningsenheterna ställdes i 

relation till syftet med studien 

för att sedan organiseras i te-

man. 

 

I resultatet beskrevs att närstående upp-

levde tillfredsställelse av att vara nära 

den sjuke personen. Känsla av förtviv-

lan, ensamhet och isolering upplevdes 

då närstående inte kunde uppfylla sina 

egna behov.  

Närstående upplevde att den sjukes be-

hov av hjälp kontrollerade det egna livet, 

vilket beskrevs som ett ständigt balanse-

rande i vardagslivet 

Vid brist på stöd i situationen uppkom 

känslan av maktlöshet. Vårdpersonalen 

upplevdes ha en betydande roll för de 

närstående.  

Att dela sin sorg med sin sjuke partner 

gav för vissa närstående en känsla av 

tröst.  

Närstående upplevde också att de själva 

drabbades av olika fysiska åkommor. 

Del I: 4/4 

Del II: 8/9 

Linderholm, 

M., & Fre-

drichsen, M. 

 

2010/Sverige/ 

Cancer 

Nursing. 

A Desire 

to be seen 

– Family 

care giv-

ers’ expe-

riences of 

their car-

Etiska övervägande 

gjordes enligt riktlin-

jer från ’Helsinki 

declaration’.  

Den forskningsetiska 

kommittén vid häl-

sovetenskapliga fa-

Att under-

söka hur 

informella 

vårdare till 

döende 

släktingar i 

palliativ 

13 personer, 5 män och 8 kvin-

nor i åldern 38-78 år deltog.   

Studien har en kvalitativ ansats 

och datainsamling har gjort 

med hjälp av intervjuer som 

spelades in och transkiberades.  

Hermeneutisk analysmetod har 

I studiens resultat uttryckte närstående 

frustration, sårbarhet och känsla av iso-

lering vid brist på information. Närstå-

ende uttryckte ett behov av att bli sedda 

och få stöd. Upplevelsen av maktlöshet 

beskrevs då närstående inte kunna skapa 

en relation till vårdpersonalen, samt när 

Del I: 4/4 

Del II: 9/9  



 

 

 

4 

ing role in 

palliative 

home 

care. 

kulteten i Linköping 

godkände studien. 

Både skriftlig och 

muntlig information 

om studien delgavs 

deltagarna, som se-

dan muntligt god-

kände sitt delta-

gande. 

vård i 

hemmet 

upplevde 

sin vår-

dande roll 

och stöd 

under den 

sjukes sista 

tid och 

efter den-

nes död. 

använts.  

Meningsenheter valdes ut och 

sammanställdes under katego-

rier. 

dessa inte uppmärksammade de närstå-

endes osäkerhet i vårdandet. 

Den vårdande rollen upplevdes vara mer 

eller mindre frivillig, den framkallade 

ibland ångest och de närstående kände 

sig i vissa fall utnyttjade.  

De närstående upplevde att de inte ville 

visa sina känslor för den sjuke personen. 

Lundberg, T. 

Olsson, M., & 

Fürst, C-J. 

 

2013/Sverige/ 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing 

 

5 

The per-

spectives 

of be-

reaved 

family 

members 

on their 

experi-

ences of 

support in 

palliative 

care. 

Studien är etiskt 

godkänd av en reg-

ional etisk gransk-

ningsnämnd.  

Deltagarna blev in-

formerade om me-

ningen med studien 

och försäkrade ano-

nymitet. 

Stöd erbjöds till del-

tagare som bedömdes 

vara i behov av det. 

Syftet var 

att finna de 

stödjande 

interaktion-

er som 

familje-

medlemmar 

upplevde i 

palliativ 

vård och de 

känslor 

som de 

associerade 

med dessa 

samspel. 

25 personer deltog i studien, 13 

män och 12 kvinnor.  

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes. 

23 intervjuer ägde rum i när-

heten av den palliativa vården-

heten, en skedde i ett hem och 

en på intervjuarens arbetsplats. 

Intervjuunderlaget transkibera-

des, för att sedan granskas 

enligt en kvalitativ induktiv 

innehållsanalys. 

Texten kodades och organise-

rades i subkategorier och kate-

gorier. 

I resultatet framkom att deltagare upp-

levde ångest, förtvivlan, osäkerhet, 

rädsla, skuld och stress. 

Deltagare beskrev att de kände vårdper-

sonalens stöd i situationen genom rak 

och ärlig information som gav en känsla 

av säkerhet, trygghet, värme, tröst, vär-

dighet och harmoni. Upplevelser av att 

atmosfären var stressig/hastig gjorde att 

vissa deltagare kände mer ångest och 

sorg. Omgivningen, såsom konst, möb-

ler, färg och storlek på patientrummet, 

påverkade känsla av stöd hos deltagarna. 

Vikten av uppföljning belystes, och 

ansågs viktig för att deltagarna inte 

skulle känna osäkerhet och skuld. 

Del I: 4/4 

Del II: 8/9 

Persson, C., & 

Sundin, K. 

 

2008/Sverige/ 

Cancer 

Nursing 

 

6 

Being in 

the situa-

tion of a 

signifi-

cant other 

to a per-

son with 

inopera-

Studien är etiskt 

godkänd av en etisk 

nämnd på Karoliska 

Institutet.  

Deltagarna fick 

skriftlig information 

om studien och alla 

gav sitt informerade 

Syftet var 

att belysa 

betydelsen 

av närstå-

endes upp-

levelser av 

sin situat-

ion efter att 

12 personer deltog i studien, 6 

män och 6 kvinnor – av dessa 

var; 5 partners, 6 barn och en 

förälder i åldern 24-83 år. 

Fenomenologisk hermeneutisk 

forskningsmetod har använts. 

Strukturerade intervjuer ge-

nomfördes som längst 6 måna-

Sammanfattningsvis visade resultatet i 

stora drag att vanliga upplevelser för 

närstående var skräck, rädsla, hjälplös-

het, svaghet, och förlust av kontroll över 

känslor i situationen. Andra upplevelser 

som beskrevs var att det vardagliga livet 

fick åsidosättas för att fokus kretsade 

kring den sjuke, den personliga frihets-

Del I: 4/4 

Del II: 9/9 



 

 

ble 

luncancer. 

samtycke att deltaga.  

Konfidentialitet ga-

ranterades i studien. 

en familje-

medlem 

diagnosti-

serad med 

inoperabel 

lungcancer 

der efter diagnostiseringen. 

Intervjuerna spelades in för att 

sedan transkiberas. Menings-

enheter plockades ut som sedan 

sammanställdes i subkategorier 

och kategorier. 

 

känslan berövades. 

Närstående upplevde att de behövde 

planera sin vardag efter den sjukes till-

stånd, vilket ledde till en nyorientering i 

vardagen. 

Känslor av att vara försvarslös och ut-

nyttjad förekom.  

Förlust av framtidstro, ljus i vardagen 

och närhet i relationen beskrevs. 

I resultatet framkom även känslor av 

hoppfullhet, tillit och accepterande. 

Pusa, S., Pers-

son, C., & 

Sundin, K. 

 

2011/Sverige/ 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing 

 

7 

Signifi-

cant oth-

ers’ lived 

experi-

ences 

following 

a lung 

cancer 

trajectory 

– From 

diagnosis 

through 

and after 

the death 

of a fami-

ly mem-

ber. 

Etiskt godkännande 

för studien erhölls av 

en regionala forsk-

ningsetisk nämnd. 

Skriftlig information 

sändes ut till alla 

deltagare och inter-

vjun garanterade 

konfidentialitet. Alla 

deltagare gav sitt 

godkännande att 

intervjun spelades in. 

Att belysa 

närståendes 

levda upp-

levelser av 

sin situat-

ion från 

diagnosen, 

under och 

efter döden 

av en fa-

miljemed-

lem, som 

en följd av 

inoperabel 

lungcancer 

11 personer, 9 kvinnor och 2 

män, i åldern 35-79 år deltog. 

Studien har en fenomenologisk 

hermeneutisk metod, insamling 

av data gjordes genom inter-

vjuer. 

För analysen användes en tre-

stegsmodell där första steget 

var att läsa intervjutexten flera 

gånger, i andra steget plocka-

des meningsenheter ut för att 

kodas till subteman och teman. 

I tredje steget ställdes innehål-

let i meningsenheterna i relat-

ion till studiens syfte. 

I resultatet framkom att de närstående 

upplevde en fördjupad relation till den 

sjuke personen. Men det beskrevs även 

att samtal kring situationen och döden 

upplevdes som omöjligt.  

Närstående beskrevs både uppleva en 

ökad och en minskad distans och fysisk 

närhet till den sjuke personen. 

Förlust av den personliga friheten besk-

revs, då en begränsning i livssituationen 

uppkom och allt handlade om ett balan-

serande. 

Ilska gentemot vårdpersonalen upplev-

des i samband med diagnostiseringen. 

Närstående beskrev ett behov av stöd 

och omsorg från vårdpersonalen, och 

upplevde denna relation som betydande, 

samtidigt som vissa beskrev att vårdper-

sonalen inte visade empati.  

Ett behov av att vara delaktig i vården 

uttrycktes. 

Del I: 4/4 

Del II: 8/9 

Riley, J., & 

Fenton, G. 

 

A termi-

nal diag-

nosis: The 

Etiskt godkännande 

har gjorts av den 

lokala primärmär-

Syftet var 

att under-

söka när-

9 personer i åldern 32-83 del-

tog i studien, 6 kvinnor och 3 

män. 

I resultatet beskriver deltagare att de 

upplevt känsla av isolering och att de 

haft svårigheter att tillgå stöd.  

Del I: 4/4 

Del II: 8/9 



 

 

2007 

/Storbritannie

n/Counselling 

and Psycho-

therapy Re-

search 

 

8 

carers’ 

perspec-

tive, 

vårdsstiftelsen och en 

lokal forskningsetisk 

kommitté. 

Studien genomfördes 

enligt ’the British 

Pshycological Soci-

ety’s’ etiska princi-

per. 

Information om stu-

dien skickades ut via 

nyhetsbrev till när-

stående, dessa spred 

sedan informationen 

vidare till personer 

sov ev. var lämpliga 

att deltaga. 

ståendevår-

dares upp-

levelser av 

den 

känslo-

mässiga 

påverkan 

kring vår-

dandet av 

en partner, 

samt deras 

upplevelse 

av till-

gången av 

emotionellt 

stöd. 

En kvalitativ metod har an-

vänts, där semistrukturerade 

intervjuer gjordes i närstående-

vårdarens hem. 

Intervjuerna spelades in och 

transkiberades.  

Materialet analyserades med 

innehållsanalys och organise-

rades i teman. 

Vissa deltagare upplevde en distans i 

både kommunikation och fysisk närhet 

till den sjuke, medan andra beskrev att 

de fick en ökad fysisk närhet och obe-

hindrat kunde samtala kring döden. 

Oro över personlighetsförändringar hos 

partnern beskrevs. 

Begränsningar i vardagslivet relaterat till 

den sjukes situation beskrevs av närstå-

ende som en förlust av den personliga 

friheten. De beskrev även att det var 

svårt att hantera och balansera den nya 

situationen. 

Steinvall, K., 

Johansson, H., 

& Berterö, C. 

 

2011/Sverige/ 

American 

Journal of 

Hospice & 

Palliative 

Medicin. 

 

9 

Balancing 

a changed 

life situa-

tion: The 

lived 

experi-

ence from 

next of 

kin to 

persons 

with in-

operable 

lung can-

cer. 

Etisk godkännande 

erhölls från en forsk-

ningsetisk kommitté 

och all data hantera-

des konfidentiellt. 

De sjuka personerna 

fick informations-

brev om studien för 

att sedan överväga 

om någon av deras 

närstående skulle 

vidarebefordras in-

formationen för att 

sedan välja att del-

taga. 

Ett informerat sam-

tycke signerades av 

deltagarna. 

Att identi-

fiera och 

beskriva 

upplevelser 

av livskva-

li-

tet/livssitua

tion bland 

de som är 

närstående 

till personer 

med inope-

rabel lung-

cancer. 

11 personer deltog. 7 män och 

4 kvinnor i åldern 56-73 år. 

Insamling av data gjordes ge-

nom intervjuer och en fenome-

nologisk hermeneutik ansats 

utgjorde grunden för analysen. 

Inspelad data transkiberades, 

meningsenheter plockades ut 

och kategoriserades. 

 

Resultatet visade att närstående upplevt 

en stärkt relation till den sjuke personen 

under sjukdomstiden, dock upplevde en 

del svårigheter att prata om den rådande 

situationen.  

Närstående upplevde en känsla av förlo-

rad personlig frihet och isolering, då de 

fick åsidosätta sina egna behov. Den 

förändrade livssituationen resulterade i 

ett ständigt balanserande, som kunde 

relateras till bl.a. att prioritera sin tid 

mellan den sjuke personen och resten av 

familjen. 

Närstående upplevde det relevant att få 

information kring sjukdomstillståndet. 

Vissa närstående upplevde även att fy-

siska symtom uppkom hos dem relaterat 

till den komplexa situationen. 

Del I: 4/4 

Del II: 7/9 

Sutherland, N. The Studien har fått ett Studiens I studien deltog 8 kvinnor i Resultatet redovisar att vissa närstående Del I: 4/4 
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10 

meaning 

of being 

in transi-

tion to 

end-of-

life care 

for female 

partners 

of spouse 

with can-

cer. 

etisk godkännande av 

fyra etiska 

granskningsnämnder, 

såsom ’the Hamilton 

Health Sciences/ 

McMaster Faculty of 

Health Sciences Re-

search Ethics Board’. 

Potentiella deltagare 

informerades om 

studiens syfte. I stu-

dien framgår att del-

tagarna försäkrades 

om att deras person-

uppgifter skulle be-

handlas konfidenti-

ellt. 

syfte var att 

undersöka 

betydelsen 

av tran-

sition vid 

vård i livets 

slutskede 

hos kvinn-

liga part-

ners till 

personer 

med can-

cer. 

åldern 50-71 år. 

Intervjuer genomfördes, spela-

des in och transkiberades.  

En fenomenologisk metod 

användes vid analysen. 

Intervjuerna lästes flera gånger 

och meningsenheter valdes för 

att sedan skapa teman.  

 

beskriver att de under sjukdomsperioden 

fick en djupare relation till den sjuke.  

Närstående kände sorg över att den 

sjuke personen förlorat delar av sin per-

sonlighet under sjukdomsförloppet. 

Närstående beskrev svårigheter med att 

försöka balansera och hantera den nya 

situationen.  

Vårdandet av den sjuke upplevdes av 

närstående som krävande, även osäker-

het kring hur sjukdomen skulle fort-

skrida beskrevs. 

Del II: 8/9 

Wong, M-S., 

& Chan, W-C. 

S. 
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The expe-

riences of 

Chinese 

family 

members 

of termi-

nally ill 

patients – 

a qualita-

tive stud-

ie. 

Deltagarna har givit 

sitt skriftlig informe-

rade samtycke efter 

att ha fått informat-

ion om studiens syfte 

samt att de när som 

hels får dra sig ur. 

Författarna tog hän-

syn till att personer 

som hade sorgepro-

blem ej behövde 

deltaga, samt erbjöd 

professionellt stöd 

till dessa. 

Ett etiskt godkän-

nande av studieutfö-

randet erhölls. 

Syftet med 

studien var 

att beskriva 

och förstå 

kinesiska 

familje-

medlem-

mars upp-

levelser av 

processer i 

livets slut-

skede hos 

terminala 

patienter 

vid en pal-

liativ vår-

denhet. 

Informanterna i studien var 

familjemedlemmar och närstå-

ende till den sjuke. Det var 20 

deltagare i åldern 18-60 år, 16 

kvinnor och 4 män. 

Fenomenologisk forskningsme-

tod har använts. 

Data samlades in genom kvali-

tativa strukturerade intervjuer. 

Intervjuerna med deltagarna 

genomfördes 6 veckor efter 

dödsfallet, de spelades in för 

att sedan transkiberas.  

Meningsenheter formulerades 

och organiserades i teman. 

Deltagare beskrev känsloupplevelser 

såsom ilska och missnöje över informat-

ion och vård kring den sjukes tillstånd 

som givits av vårdpersonal. 

Oro och hjälplöshet över patientens ev. 

lidande beskrevs.  

Närstående upplevde ängslan och kände 

sig obekväma när de anlände till en pal-

liativ vårdenhet, de upplevde att alla 

vårtagare var så dåliga. 

Att få psykiskt stöd upplevde deltagarna 

ökade förmågan att hantera situationen 

bättre.   

Deltagare upplevde det betydelsefullt att 

få närvara vid dödsögonblicket. Om 

detta inte var genomförbart förekom i 

vissa fall känsla av skuld. 

Del I: 4/4 

Del II: 8/9 

 


