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Sammanfattning 

 

Bakgrund: I Sverige är 72 000 individer årligen i behov av palliativ vård. Denna 

vårdform innebär att sjukdomen inte längre kan botas utan enbart lindra symtom för att 

nå bästa möjliga livskvalitet. Närstående har en viktig roll i palliativ vård genom att 

bland annat vara ett stöd till den sjuka. Sjuksköterskan bör vid palliativ vård möta 

symtom från alla dimensioner och se den sjuke som en helhet. Syfte: Syftet är att 

beskriva närståendes upplevelser av att leva med en individ som får palliativ vård. 

Metod: En litteraturöversikt som inkluderat 13 studier, funna i Medline via PubMed 

och Cinahl, med kvalitativ ansats där närståendes upplevelser har beskrivits. Resultat: 

Tre huvudteman identifierades: Omvårdnad ur närståendeperspektiv, Mötet med 

personal och Livets slut. Omvårdnad ur närståendeperspektiv berör områden som ökat 

ansvar, isolering, att göra allt för den man älskar samt skuldkänslor, tvång, oro och 

uppoffringar. Upplevelserna kring mötet med personal varierade, både positiva och 

negativa presenteras, där bland annat vårdform, sjuksköterskans bemötande, kunskap 

och tidigare erfarenheter påverkade resultatet. Livets slut och det kommande avskedet är 

ofrånkomligt i palliativ vård och de närstående hanterade frågor kring döendet och 

döden på olika sätt. Slutsats: Närvaron kring döden gav funderingar på närståendes 

egna existens. Hur de närstående upplevde vårdpersonalens bemötande speglade deras 

syn på hur den palliativa vården fungerat. I föreliggande studie har många upplevelser 

beskrivits, däremot finns en begränsad kunskap om hur de närstående hanterar de 

känslor som uppkommer. De upplevelser som följs genom denna studie kan 

sammantaget beskrivas som påfrestande men givande. 

 

Nyckelord: Palliativ vård, Närstående, Upplevelse  



 

 

Abstract 

Background: In Sweden, 72,000 individuals are in need of palliative care annually. 

This type of care means that the disease can no longer be cured but only alleviates 

symptoms to achieve the best possible quality of life. Family have an important role in 

palliative care by, among other things, supporting the ill one. Palliative care nurses 

should face symptom from all dimensions and see the ill one as a unity. Aim: The aim 

is to describe families experiences of living with an individual who receives palliative 

care. Method: A literature review that included 13 studies, found in Medline via 

PubMed and Cinahl, with a qualitative approach, where the experiences of families have 

been described. Findings: Three main themes were identified: Nursing from a family 

perspective, The meeting with staff and The end of life. Family nursing concerns areas 

such as increased responsibility, isolation, doing everything for the one you love, but 

also guilt, coercion, worry and sacrifice. The experiences surrounding the meeting with 

staff varied, both positive and negative were presented, where, among other things, the 

form of care, the nurse's treatment, knowledge and previous experiences affected the 

result. End of life and resignation are inevitable in palliative care and the families dealt 

with issues of dying and death in different ways. Conclusion: The present of death gave 

thoughts about the families own existence. How families experienced the healthcare 

professional’s treatment reflected their view of the palliative care. In the present study 

many experiences have been described, however there is a limited knowledge about 

how the families cope with their feelings. The experiences that are followed in this 

study can be described as strenuous but worthwhile. 
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1. Introduktion 

1.1 Palliativ vård 

Palliativ vård innefattar all vård som inte är kurativt inriktad, det vill säga när målet inte 

längre är att bota den sjukdom individen drabbats av. Detta innebär att ge bästa möjliga 

behandling för att förebygga och lindra symtom. I Sverige har cirka 72 000 behov av 

palliativ vård årligen (Socialstyrelsen 2013), där livet, döendet och döden ses som 

normala skeenden där målet är att nå så bra livskvalitet som möjligt utan att försöka 

påverka livslängden (Glimelius 2012). 

 

Palliativ vård utgår från flera olika dimensioner, vilka är fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella. Den palliativa vården består även utav fyra hörnstenar; symtomlindring, 

närståendestöd, teamarbete samt kommunikation och relation. Fysisk symtomlindring är 

något som kan ses som en självklarhet men smärtsamma symtom som sänker 

livskvaliteten kan komma ifrån alla ovan nämnda dimensioner. Den andra hörnstenen är 

närståendestöd, vilket riktar sig till både den sjuke och närstående då de ses som en 

enhet. Praktiskt stöd samt samtal är väsentliga delar av vården, även efter döden. 

Teamarbete är den tredje delen vilket innebär att ett teambaserat arbetssätt bör tillämpas 

för att tillfredsställa alla behov hos den sjuka och dess närstående. Alla olika 

professioner bör arbeta utifrån samma mål och tillsammans hjälpas åt för att nå dit. Den 

sista hörnstenen är kommunikation och relation, vilket är väldigt viktigt för en 

fungerande vård (Strang 2012).  

1.2 Vårdformer och teamarbete 

Arbete utifrån den palliativa vårdens dimensioner och hörnstenar är viktigt oavsett 

vårdform (Beck-Friis & Jakobsson 2012). Hospicevård kan både ses som en vårdenhet 

men även som ett arbetssätt, där enbart ett fåtal enheter benämns som hospice. 

Hospicerörelsen inkluderar en helhetssyn på både den sjuke och närstående, 

symtomkontroll och samtal kring existentiella frågor om bland annat döden. Det är även 

viktigt att försöka minska intryck som påminner om sjukdomen och den kommande 

döden. Hospice förknippas ofta för de sjuka att slutet är nära vilket gör att många 

undviker så länge som möjligt att flytta dit, därför är hemsjukvård en viktig organisation 

(Eckerdal 2012). Hemsjukvård vid palliativ vård är antingen basal, vilket tillhör 

kommun och primärvård, eller avancerad som är kopplad till sjukhus, detta beroende på 
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vilken vård som krävs. Vården ska erbjudas dygnet runt med möjlighet till akut kontakt 

för att symtomkontroll samt medicinering ska vara lika effektiv i hemmet som på 

sjukhus (Beck-Friis & Jakobsson 2012). Eckerdal (2012) beskriver även att de sjuka i 

behov av sjukhusvård bör vårdas på den avdelning där de tidigare varit och inte flyttas 

utan tydlig motivering. Vid vård på hospice-enheter eller i hemmet är det även viktigt 

med nära kontakt med sjukhuset. I ett palliativt vårdteam ingår ofta sjuksköterskor, 

läkare, präster, undersköterskor, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter, men 

även andra arbetsgrupper. I hospicerörelsen är en viktig arbetsuppgift inom teamet att 

skydda varandras mående, om personalen ska kunna vara ett bra stöd måste de själva få 

stöd vid sin egna oro och sorg (Eckerdal 2012). Ett bra vårdteam definieras bland annat 

genom en positiv attityd, ett holistiskt synsätt samt att vara tydlig gällande aktuell 

information om den sjukes tillstånd (Morris, King, Turner & Payne 2015). 

1.3 Besked och omställning 

Beskedet om obotlig sjukdom leder ofta till svårigheter gällande den förändrade 

livssituationen. Den sjuke försöker ofta hitta strategier för att fortsätta leva sitt normala 

liv så långt som möjligt, trots svårigheter att balansera det gamla livet med den nya 

främmande situationen (Fringer, Hechinger & Schnepp 2018). När den kurativa 

behandlingen går över till en palliativ fas påverkas ofta den sjukes upplevelser (Rydahl- 

Hansen 2013), vilket definieras som när en individ förvärvar en erfarenhet genom att 

vara med om en situation (Svenska Akademiens ordbok 2011). I tidigare forskning 

visades det att i början handlade det om att försöka hantera vardagen som vanligt, men 

när de sjuka försämrades och inte längre hade samma roll som tidigare framkom det att 

de förväntade sig att deras närstående skulle ta hand om merparten av de praktiska 

uppgifterna (Rydahl- Hansen 2013). Däremot upplevde de sjuka ofta makt- och 

hjälplöshet inför tanken att den närstående skulle axla större ansvar i hemmet (Norinder, 

Goliath & Alvariza 2017).  

 

En studie beskrev att de sjuka som fått reda på att behandlingen inte längre kunde bota 

deras sjukdom drabbades av chock. De ville få reda på hur långt de hade kvar i livet och 

kände en fruktan inför döendet och döden. Stöd visade sig vara en stor del av deras liv, 

de flesta kände sig väl stöttade och att de inte skulle varit i livet om det inte vore för 

deras närstående (Combrink & Maree 2016).  
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1.4 Sorg och kris 

Sorg definieras som en djup, intensiv och genomträngande själslig smärta och lidande 

(Svenska Akademiens Ordbok 1982). När en individ som man levt nära eller haft ett 

starkt emotionellt band till avlider kan sorg uppstå. Hur sorgen uttrycker sig kan variera 

världen över men den vanligaste reaktionen är gråt. Olika kulturer kan däremot ha egna 

föreskrifter om hur sorg får uttryckas, hur känslorna får visas och även under hur lång 

tid det är accepterat att sörja (Lennéer Axelsson 2010). Sorg är även individuellt då alla 

sörjer på olika sätt, exempelvis genom aggression, depression eller att dra sig undan. En 

del behöver ensamhet medan andra behöver samtal för att bearbeta. Sorg är något som 

finns närvarande både innan och efter döden, som omsluter människan och måste 

genomlevas för att kunna gå vidare i livet (Benzien, Hagberg & Saveman 2014). Sorgen 

kan utgöras av olika faser; i början visar det sig i form av en tomhetskänsla, därefter en 

smärtsam saknad och längtan tillsammans med förvirring och förtvivlan. Slutligen sker 

en återhämtning och den sörjande börjar anpassa sig genom att förändra gamla roller. 

Efter alla faser genomgåtts och farväl tagits av den döda kan livet gå vidare (Grimby & 

Johansson 2012).  

1.5 Stöd till närstående  

En av hörnstenarna i palliativ vård är närståendestöd (Strang 2012). Begreppet 

närstående beskrivs som de närmsta i en individs sociala nätverk. Det kan vara 

familjemedlemmar, släktingar eller vänner, det vill säga personer som en individ anser 

sig ha en nära relation till utan krav på blodsband (Benzien, Hagberg & Saveman 2014). 

I föreliggande studie innefattar begreppet närstående individer som är över 18 år som 

lever nära den sjuke. Närstående och den sjuke kan ha inverkan på varandras mående, 

vilket visar behovet av stöd till båda parter (Milberg 2012). Närståendestöd har till syfte 

att hjälpa närstående att hantera bekymmer under både vårdtiden och efter dödsfallet. 

Behovet av stöd är individuellt och kan även variera under sjukdomsförloppet. Den 

palliativa vården tar inte slut vid dödsfallet utan de närstående kan också behöva fortsatt 

stöd efter för att kunna handskas med sin situation och sorg. Närståendestöd innebär att 

närstående bör delta i vården, få information och ha tillgång till stöd både praktiskt och 

emotionellt (Socialstyrelsen 2013). Dessa tre områden är återkommande i den mesta 

forskning som finns tillgänglig gällande palliativ vård (Lindqvist & Rasmussen 2014). I 

Sverige finns en lagstiftning som innebär att närstående som vårdar en långvarigt sjuk 

ska erbjudas stöd enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453 5 kap. 10 §). 

Närståendepenning är en ersättning som utfärdas av Försäkringskassan för att 
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möjliggöra deltagande i vården som ett stöd till den sjuke. Vårdandet i denna mening 

beskrivs enligt Försäkringskassan (u.å) som att dels vara närvarande och stötta, inte 

enbart delta praktiskt i omvårdnaden.  

1.6 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans roll vid den palliativa vården skiljer sig lite från andra vårdformer då 

fokus ligger på den sjuke som en helhet och dennes livskvalitet istället för mestadels på 

det fysiska och medicinska (Strang 2012). Det är viktigt att bygga upp tillitsfulla 

relationer med de sjuka och dess närstående genom att sätta sig in i deras situation och 

på så sätt hitta gemensamma nämnare. Det kan vara krävande att åstadkomma en sådan 

relation men det är gynnsamt i längden då den sjuke kan känna trygghet och vågar lyfta 

bekymmer. En balans eftersträvas för att relationen varken ska vara för ytlig eller för 

känslosam. En annan viktig del är att stötta den sjuke, de närstående och resten av 

teamet. Att ge information baserad på kunskap och erfarenhet på individens nivå, 

uppmuntra genom att se det friska hos den sjuke samt att vara närvarande, även genom 

en aktiv passiv närvaro där ingen synbar aktivitet sker. Även kommunikation är viktigt, 

både verbal och icke-verbal. Det är betydelsefullt att vara ödmjuk, respektfull, ärlig och 

kunna känna in när samtal eller tystnad behövs. Våga beröra alla dimensioner och 

samtalsämnen, men på individens villkor. Sjuksköterskan beskrivs även som “spindeln i 

nätet” genom att ha en stor koordinerande funktion i teamet. Oftast gör sjuksköterskan 

den första bedömningen samt avgör behov och insatser, men följer även upp upplevelser 

och andra tankar hos den sjuke och de närstående (Friedrichsen 2012).  

 

Sjuksköterskor anser att närvaro hos både den sjuke och närstående är grunden inom 

palliativ vård, samt att sjuksköterskeprofessionen är anpassad för denna vård tack vare 

ett holistiskt synsätt (Collins & Small 2019). En studie visade att sjuksköterskor är de 

som spenderar mest tid runt den sjuka, trots många inblandade yrkeskategorier, då de 

har hand om säkerställandet av den sjukes grundläggande behov men även tar ansvar för 

kvalitet och kontinuitet samt är tillgängliga. Därför är det naturligt att sjuksköterskor 

agerar “spindeln i nätet”, samordnar vården och är kontaktperson åt både de sjuka och 

deras närstående (Sekse, Hunskar & Ellingsen 2018).  

 

Enligt en studie (Parola, Coelho, Sandgren, Fernandes & Apóstolo 2018) upplevde 

sjuksköterskor inom palliativ vårdarbetet som känslomässigt, ansträngande och 
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utmattande. En känsla av hjälplöshet uppstod när de inte kunde tillgodose alla behov 

hos den sjuke. Trots att det kunde vara tufft så var det även en givande upplevelse som 

ofta vägde upp det tunga. Nyttan att göra så bra som möjligt i livets slut samt 

tacksamheten från den sjuke och dess närstående var något som gav en bra känsla. 

Sjuksköterskor lyfte även att deras livssyn förändrades efter de började jobba palliativt, 

exempelvis genom att ta vara på tiden samt sin egna hälsa då livet är sårbart. 

1.7 Teoretisk referensram  

Joyce Travelbee (1971) har givit sin omvårdnadsteori namnet “human-to-human 

relationship model”. Teorin beskrivs genom att hjälpa individer och deras familj att 

hantera lidande och sjukdom, samt hitta mening med det som sker. Vidare beskrev 

Travelbee kommunikation som viktigt när det kommer till omvårdnad och att fokus bör 

ligga på hela individen, det vill säga att alla parter ser varandra som individuella 

människor, inte enbart utifrån varandras roller. För att omvårdnad ska fungera enligt 

denna teori bör en relation mellan människor utvecklas. Denna process startar vid första 

mötet och leder sedan till känslor av empati som utvecklas till sympati och tillslut 

skapar ett starkt samband mellan individerna. Det enda sättet att nå denna typ av 

relation är genom en interaktionsprocess som inte går att nå om sjuksköterskan enbart 

ser individen som en patient. Målet med omvårdnad är att förhindra eller lära sig 

hantera olika erfarenheter av sjukdom med hoppet närvarande oavsett om det gäller en 

individ, familj eller ett helt samhälle. Centrala begrepp inom teorin är sjukdom, hopp, 

kommunikation, samspel, empati och sympati. Genom sympatin visas att medlidande är 

en central del av det holistiska synsätt som bör användas i omvårdnaden (Travelbee 

1971).  

 

Travelbee (1971) beskriver människan som en unik oersättlig individ som kan lära 

känna andra individer men aldrig förstå dem helt och hållet. Hon beskriver även 

begreppet hälsa som både subjektivt och objektivt, en sjuk individ kan anse sig vara 

hälsosam på samma sätt som en som till synes frisk kan uppleva ohälsa. Människan 

inom det humanistiska perspektivet beskrivs av Willman (2014) som en helhet mellan 

kropp, själ och ande. Hälsa kan utgöras av dessa delar och vara närvarande även vid 

svår sjukdom eller kris, vilket formas av individens upplevelser kring välbefinnande och 

mening (Willman 2014).  
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1.8 Problemformulering  

Varje år är ett stort antal sjuka i behov av palliativ vård där även närstående ofta till stor 

del är involverade. Målet är att skapa en så bra livskvalitet som möjligt i livets slut, 

speciellt genom stöd och symtomlindring till både den sjuke och de närstående. En 

obotlig sjukdom kan ge en förändrad livssituation samt ge ovisshet om framtiden vilket 

påverkar alla parter. Forskning har visat att när den sjuke försämras och inte längre har 

samma roll som tidigare förväntar hen sig att de närstående ska ta hand om merparten 

av de praktiska uppgifterna, samtidigt som detta ger känslor av makt- och hjälplöshet. 

Då det finns ett samband mellan måendet hos den sjuke och de närstående är det viktigt 

att som sjuksköterska få en förståelse för hur närstående upplever palliativ vård. Den 

sjukes livskvalitet kan på så sätt främjas genom att de närstående får tillräckligt med 

stöd och trygghet. Tidigare forskning visar att sjuksköterskan vill göra det bästa för den 

sjuke och dess närstående, däremot har författarna inte funnit en färsk litteraturöversikt 

av närståendes faktiska upplevelser som ger en sammanfattning av kunskapsläget. 

Föreliggande studie kan bidra till en förståelse kring de närståendes upplevelser och 

därmed ge sjuksköterskor kunskap att på bästa sätt möta, stötta, informera och hjälpa 

den närstående genom alla faser i den palliativa vården. 

 

1.9 Syfte  

Syftet var att beskriva närståendes upplevelser av att leva med en individ som får 

palliativ vård. 

1.10 Frågeställning 

Hur beskriver närstående sina upplevelser av att leva med en individ som får palliativ 

vård? 

 

2. Metod 
2.1 Design 

Denna litteraturstudie har en beskrivande design (Polit & Beck 2017). 

 

2.2 Sökstrategi 

De vetenskapliga artiklarna söktes fram genom databaserna Medline via PubMed och 

Cinahl. Dessa databaser är speciellt användbara gällande omvårdnadsstudier (Polit & 
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Beck 2017). I databassökningarna användes både MeSH-termer och Cinahl Headings 

för att specificera sökningen, dessa kombinerades sedan med fritext. MeSH-termer som 

användes i PubMed var “Palliative Care” och Family som kombinerats med experience 

i fritext. Därefter kombinerades “Palliative Care” som MeSH-term med “next of kin” 

och experience i fritext. MeSH-termerna hittades via sökmotorn svensk MeSH på 

Karolinska Institutets webbsida. På Cinahl har orden Family och “Palliative Care” 

använts som Cinahl Headings och kombinerats i två sökningar som tidigare beskrivet i 

PubMed. För att få en så strukturerad och effektiviserad sökning som möjligt har 

sökningen antecknats i en tabell där databas, sökord och begränsningar beskrivits, vilket 

är en bra metod enligt Polit och Beck (2017). De sökningar som genererat träffar till 

valda artiklar redovisas i Tabell 1. Begreppet Family definieras enligt MeSH som en 

social grupp bestående av föräldrar eller fosterföräldrar och barn (NCBI u.å), däremot 

kan det användas som synonym till begreppet närstående (Svensk MeSH u.å). I 

databaserna innefattar termen family även spouses och siblings både som MeSH-term 

och Cinahl Heading, vilket visar att det är ett bredare begrepp än just föräldrar och barn. 

Alla sökord användes med hjälp av den booleanska termen AND. Booleanska termer är 

ett hjälpmedel i sökmotorer för att kombinera och separera olika sökord och på så sätt 

underlätta att hitta det som eftersöks (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström 

2016). En begränsning som tillämpades på båda databaserna var engelskt språk. På 

Medline via PubMed användes även begränsningarna 5 år och HiG och på Cinahl 2014-

2019, peer reviewed och linked full text. Anledningen till att begränsningar i årtal 

valdes var för att inkludera den senaste forskningen som på så sätt passar in i dagens 

samhälle som ständigt står i förändring. Beslut om begränsningar för exempelvis språk 

och tidsram bör göras i sökplanen för att få ett mer specificerat utfall (Polit & Beck 

2017).  

 

Tabell 1. Sökstrategier och utfall av databassökningar 

Databas Begränsningar 

(limits), Sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Valda 

Artiklar 

Medline 

via 

PubMed 

5 år, HiG, Engelska 

2019-01-17 

"Palliative 

Care"[Mesh] AND 

100 10 7 
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"Family"[Mesh] AND 

Experience (fritext) 

Medline 

via 

PubMed 

5 år, HiG, Engelska 

2019-01-23 

"Palliative 

Care"[Mesh] AND 

"next of kin" (fritext) 

AND Experience 

(fritext) 

3 0 0 

Cinahl Linked Full Text, Peer 

Reviewed, Published 

Date: 20140101-, 

English Language 

2019-01-17 

(MH "Palliative Care") 

AND (MH "Family") 

AND Experience 

(fritext) 

118 20 6 

Cinahl Linked Full Text; Peer 

Reviewed; Published 

Date: 20140101-; 

English Language 

2019-01-23 

(MH "Palliative Care") 

AND "next of kin" 

(fritext) AND 

Experience (fritext) 

3 0 0 

    
 

Totalt: 224 30 13 

 

2.3 Urvalskriterier 

Alla inkluderade artiklar skulle vara empiriska studier med kvalitativ ansats och vara 

relevanta för syftet, det vill säga handla om hur närstående upplever den palliativa 

vården. Ett annat kriterium för att inkludera artiklarna var att den sjuke skulle vara över 

18 år. Exklusionskriterier var litteraturstudier, artiklar med kvantitativ ansats eller de 

som inte följer IMRAD-struktur (Polit & Beck 2017). Enligt Willman et al. (2016) kan 

en ansats väljas om denna tydligt stämmer överens med frågeställningen. Författarna har 

valt att enbart inkludera kvalitativa studier då denna ansats kan beskriva upplevelser på 

ett mer utförligt sätt mot vad en kvantitativ studie kan (Polit & Beck 2017). 

Litteraturstudier har valts bort på grund av att dessa inte är en primärkälla.  

 

2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 

De fyra sökningarna i databaserna gav totalt 224 träffar, 121 på Cinahl samt 103 på 

Medline via Pubmed. Av dessa 224 artiklar var 27 stycken dubbletter. Efter att 
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dubbletterna exkluderats var 197 artiklar kvar. Titlar där det tydligt framkom att artikeln 

inte svarade på syftet exkluderades direkt vilket resulterade i 127 kvarvarande artiklar. 

De exkluderade artiklarna var litteraturstudier, kvantitativa studier eller handlade om 

barn, vårdpersonal, patienter eller specifika områden så som intensivvård, transport, 

sedering eller smärtlindring.  De resterande artiklarnas abstract granskades, där abstract 

saknades lästes artikeln i fulltext. Genom att läsa abstract på artiklarna kan dess relevans 

upptäckas, om abstract inte finns tillgänglig kan hela texten läsas (Polit & Beck 2017). 

De artiklarna som valdes bort på grund av abstract var de där ansatsen inte var 

kvalitativ, saknade struktur enligt IMRAD, samt innehöll upplevelser från vårdpersonal 

och patient eller där fokus låg på enstaka specifika områden som sedering, 

smärtlindring, religion eller intensivvård. Detta urval exkluderade 97 artiklar vilket gav 

författarna 30 möjliga. När fulltext lästs föll 12 artiklar bort då de ej svarade på syftet, 

var kvantitativa eller att fulltext inte var tillgängligt. Relevansbedömning gjordes med 

hjälp av en relevansmall, se Bilaga 1, på de resterande 18 artiklarna där fem stycken 

valdes bort på grund av bristande relevans. Tre artiklar föll bort då de innehöll mixade 

upplevelser från både patient och närstående, vilket gjorde det svårt att urskilja vem som 

sa vad. De andra två valdes bort då syftet samt sammanhanget var irrelevant för denna 

litteraturöversikt. Därefter gjordes en kvalitetsgranskning där förutbestämd mall 

använts, se Bilaga 2, på de kvarvarande 13 artiklarna, vilket visade att alla artiklar hade 

en bra kvalitet i överlag. Viss brist upptäcktes hos en del studier gällande urvalet då 

inklusion- och exklusionskriterier inte var utförligt beskrivna, samt att diskussionen 

gällande klinisk betydelse, metoddiskussion och trovärdighet inte var ingående på alla 

punkter. Ingen artikel exkluderades på grund av kvaliteten. Dessa tretton artiklar blev 

slutligen valda till att inkluderas i föreliggande studie. Urvalsprocessen redovisas i 

Figur 1. 
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Figur 1: Flödesschema  

 

2.5 Dataanalys 

De valda artiklarna skrevs ut i pappersformat och numrerades för att underlätta 

bearbetningen av artiklarna. Artiklarna lästes av båda författarna individuellt med fokus 

på resultatdelen och strukturerades upp med hjälp av Tabell 4 (Bilaga 3) och Tabell 5 

(Bilaga 4) där valda artiklar och dess syfte och resultat redovisas. När artiklarna lästes 

upptäcktes en röd tråd gällande fyra områden; vård och medicin, känslor, 

kommunikation samt död. Dessa områden användes vid kodning och tilldelades varsin 

färg för att få en tydlig struktur. Färgkodning är enligt Polit och Beck (2017) ett bra sätt 

att sammanfatta innehållet. Resultatet jämfördes och diskuterades sedan för att se om 
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författarna uppfattat artiklarna likadant. Resultatet översattes till svenska i ett dokument 

och utifrån färgkodningen sorterades likheter och skillnader. Huvudteman (n=3) och 

dess tillhörande subteman (n=8) identifierades genom en diskussion mellan författarna. 

Enligt Aveyard (2014) är det en fördel att hitta likheter och skillnader för att 

sammanställa data istället för att enbart sammanfatta var och en av artiklarna. 

 

2.6 Etiska överväganden 

Författarna försökte uppnå objektivitet vid bearbetning av texterna, detta genom att 

åsidosätta egna värderingar för att inte åstadkomma ett manipulerat resultat. Artiklarna 

lästes av båda författarna separat och därefter diskuterades innehållet för att tolkningen 

skulle vara så objektiv som möjligt samt att minimera risken för påverkan eller bortfall 

av resultatet. Författarna strävade efter att använda sin egna ord för att undvika 

plagiering. Detta i enlighet med Polit och Beck (2017).  

3. Resultat 

Denna litteraturstudie lyfter upplevelser från närstående till en sjuk individ som vårdas 

palliativt. Resultatet bygger på tretton artiklar med kvalitativ ansats där författarna 

identifierat tre huvudteman: Omvårdnad ur närståendeperspektiv, Mötet med personal 

och Livets slut. Dessa har i sin tur blivit indelade i åtta subteman, se Tabell 6. 

Närstående som intervjuats i de inkluderade studierna har haft olika relationer till den 

sjuke, bland annat återfinns makar, barn, föräldrar, vänner och svärföräldrar samt andra 

släktingar, se Bilaga 3.  

 

Tabell 6: Teman och subteman  

Omvårdnad ur närståendeperspektiv Ökat ansvar och Isolering  

Balansen mellan att vara närstående och vårdare 

Allt för den man älskar 

Tankar och känslor kring sjukdomen och dess konsekvenser 

Mötet med vårdpersonal Informerade, trygga och respekterade 
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Oförstådda, misstrodda och sårbara 

Livets slut Innan döden 

Efter döden 

 

3.1 Omvårdnad ur närståendeperspektiv  

3.1.1 Ökat ansvar och Isolering  

Att vårda en allvarligt sjuk som står en nära visade sig vara påfrestande för de 

närstående då deras egna hälsa åsidosatts genom exempelvis minskad sömn (Borland, 

Glackin & Jordan 2014; Chung, Leung, Leung & Loke 2018; Piil & Jarden 2018; 

Robinson, Bottorff, McFee, Bisselly & Fyles 2017; Totman, Pistrang, Smith, Hennessey 

& Martin 2015). Närstående kände ett behov över att vara hos den sjuke, dels för att 

lugna dess oro över att vara ensam och för att vaka över tillståndet men även som ett 

stöd (Borland, Glackin & Jordan 2014; Totman et al. 2015; Wiseso, Fongkaew, 

Pinyokham & Spiers 2017). Vid personlighetsförändringar hos den sjuke upplevde 

närstående att de behövde vaka för att förhindra olyckor (Piil & Jarden 2018). 

Närstående delade upp ansvaret för omvårdnad och försörjning för att undvika 

kostnader för vårdpersonal (Wiseso et al.2017). De som vårdade kände ofta ett större 

ansvar över att både sköta hem och omvårdnad (Chung et al. 2018; Piil & Jarden 2018), 

extra utmanande var efter utskrivning från sjukhus då de kände sig ensamma gällande 

ansvaret (Totman et al. 2015). Närstående med tidigare erfarenheter av vård och döende 

(Robinson et al. 2017), samt de med yrkeserfarenhet inom vård (Schiavon et al. 2016) 

fick ofta den primära rollen som vårdare då de var bekanta med situationen, hade 

kunskap och kände en viss trygghet (Robinson et al. 2017; Schiavon et al. 2016).  

 

För att fokusera på den sjuke avstod många närstående att arbeta (Borland, Glackin & 

Jordan 2014, Chung et al. 2018; Wiseso et al. 2017). Denna förändring kunde vara svår 

att hantera, en närstående ville vara ute och bidra i samhället men samtidigt behövde 

vara hemma med den sjuke (Hansen, Rosenkranz, Wherity & Sasaki 2017). Sociala 

livet begränsades genom minskad tid till vänner, resa eller resterande familj (Borland, 

Glackin & Jordan 2014; Chung et al. 2018; Schiavon et al. 2016), vilket enligt vissa var 

ett medvetet val (Hansen et al. 2017). När det fanns tillfälle att ta paus från 

omvårdnaden kunde en känsla av skuld uppstå över att inte vara hemma (Borland, 
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Glackin & Jordan 2014). Mindre tid till arbete gav sämre ekonomiska förutsättningar 

(Chung et al. 2018; Schiavon et al. 2016) och begränsat socialt umgänge ledde till 

känsla av mindre energi (Chung et al. 2018). 

 

3.1.2 Balansen mellan att vara närstående och vårdare 

Balansen mellan att vara närstående och vårdare kunde vara svår, några lyfte att deras 

hem inte längre var en fristad där de kunde slappna av. Detta berodde på att fokus låg på 

omvårdnad och att hushållet var omgivet av vårdpersonal, vilket begränsade deras egna 

planering (Borland, Glackin & Jordan 2014). Under sjukdomsförloppet kunde 

relationerna förändras då de närstående fick bevittna den sjukes lidande (Totman et al. 

2015). Makar hade ofta en mer emotionellt nära och stöttande relation jämfört med de 

som inte var gifta (Hansen et al. 2017). Närstående insåg att de borde tagit hjälp av 

palliativa team tidigare, både gällande stöd och omvårdnad. Att ge bort 

omvårdnadsansvaret kunde vara svårt men de förstod hur viktigt det var att separera 

vårdandet från relationen för att uppnå en så bra kvalitet som möjligt på tiden som var 

kvar (Piil & Jarden 2018; Holdsworth 2015), bland annat genom att skapa nya minnen 

(Chung et al. 2018). Däremot tyckte vissa deltagare att vårdandet i sig gav en ny och 

även en fördjupad relation (Totman et al. 2015).  

 

3.1.3 Allt för den man älskar  

Trots det negativa i tillvaron lyfte närstående att vårdandet kunde leda till viss 

tillfredsställelse och välbefinnande då de kände sig behövda och att en god gärning 

utförts (Borland, Glackin & Jordan 2014; Totman et al. 2015). Hos andra infanns en 

tvångskänsla då ingen annan tog sig an vårdandet (Hansen et al. 2017), eller en 

skyldighet då närstående tänkte att den sjuke skulle gjort samma sak vid omvända roller 

(Borland, Glackin & Jordan 2014; Robinson et al. 2017; Schiavon et al. 2016; Totman 

et al. 2015). Många känslor uppkom vid vårdandet vad som kommer hända i framtiden 

samt hur de skulle hantera det. Det kunde vara känslosamt att vara stark framför den 

man älskade samtidigt som den tynade bort (Borland, Glackin & Jordan 2014). Studier 

visade att närstående ville vårda hemma så länge som möjligt för att hålla löften 

(Holdsworth 2015), negativa vårderfarenheter (Robinson et al. 2017) eller för att stötta 

den sjukes önskan (Wiseso et al. 2017).   

 

3.1.4 Tankar och känslor kring sjukdomen och dess konsekvenser 
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I en studie framkom upplevelser av förnekande inför diagnosen (Hansen et al. 2017). En 

cancerfri dag uppskattades av både närstående och den sjuke då de kunde ändra 

perspektiv och tänka på annat än sjukdomen (Chung et al. 2018). Deltagarna lyfte 

känslan av att de befanns sig i en bubbla där allt annat var oviktigt (Grøte, Binong & 

Grov 2015). Tankar från närstående om hur den sjuke skulle må av läkemedlen (Hansen 

et al. 2017), samt en känsla av hjälplöshet och emotionell stress infann sig då det var 

jobbigt att se den sjuke plågad av behandlingen (Chung et al. 2018). Det framkom även 

att närstående hade svårt att identifiera vad som hände och hur de skulle reagera på 

oväntade komplikationer (Hansen et al. 2017). Närstående lyfte oro om de gjort 

tillräckligt kring den sjukes symtom som smärta, andnöd eller oro men även hur de 

skulle förhindra framtida symtom och hur de skulle skydda autonomi och integritet 

under sjukdomens fortskridning (Steinhauser et al. 2015). När närstående såg att den 

sjuke inte hade ont eller var orolig infann sig en känsla av frid hos dem (Holdsworth 

2015; Steinhauser et al. 2015). Två studier visade på att närstående ansåg att den sjukes 

lidande berodde på karma från tidigare handlingar (Hansen et al. 2017; Wiseso et al. 

2017). 

 

Närstående ville ofta vara delaktiga i beslut gällande sjukdomen (Holdsworth 2015; 

Totman et al. 2015; Schiavon et al. 2016), däremot kände många att de inte ville vara 

ensamma om att ta dessa (Holdsworth 2015; Schiavon et al. 2016; Wiseso et al. 2017). 

Beslutsfattande skapade känslor som ångest och skuld hos närstående (Frey, Foster, 

Boyd, Robinson & Gott 2017) och de uttryckte behov av att få tydliga mål med vården 

för ökad förståelse och delaktighet (Steinhauser et al. 2015). Närstående upplevde 

besluten om att avbryta behandlingar samt livsuppehållande åtgärder som tunga men 

rätta, fokuset hamnade på att göra det bästa av varje dag (Piil & Jarden 2018; Wiseso et 

al. 2017). Det var en svår balansgång mellan sedering och smärtlindring då de 

närstående ville att den sjuke skulle vara smärtfri men likväl kunde kommunicera 

(Holdsworth 2015).  

 

3.2 Mötet med vårdpersonal 

3.2.2 Informerade, trygga och respekterade 

Flera studier lyfte att kommunikation, information, stöd och en relation till vårdpersonal 

var något som underlättade vårdandet (Borland et al. 2014; Grøte, Binong & Grov 2015; 

Holdsworth 2015; Jóhannesdóttir & Hjörleifdóttir 2018; Steinhauser et al. 2015; 
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Totman et al. 2015), det uppskattades även om personalen var återkommande 

(Holdsworth 2015). Vid tillräckligt med information fick närstående en förståelse om 

vad som hände och varför (Grøte et al. 2015), exempelvis om det fanns symtom som 

förändrade den sjukes beteende (Piil & Jarden 2018). Det framkom även att det var en 

trygghet att ha personal som de kunde vända sig till med frågor och funderingar dygnet 

runt för att få hjälp vid olika situationer, samt för att få kunskap om sjukdomsutveckling 

och framtid (Borland, Glackin & Jordan 2014; Holdsworth 2015; Steinhauser et al. 

2015). Det var uppskattat om personal pratade med respekt till den sjuke fastän de inte 

märkbart var vid medvetande (Holdsworth 2015; Jóhannesdóttir & Hjörleifdóttir 2018). 

Det var inte bara personal som värdesattes utan även volontärer och deras små som stora 

handlingar (Steinhauser et al. 2015; Totman et al. 2015). Palliativa vårdavdelningar sågs 

som positiva då sjuksköterskorna hade mer tid för de sjuka, arbetet var organiserat och 

allt var lättillgängligt jämfört med andra avdelningar (Grøte, Binong & Grov 2015), 

liknande tankar framkom även om vårdhem (Jóhannesdóttir & Hjörleifdóttir 2018). 

Hospice-sjuksköterskor var bra på att ta sig tid till att prata och informera (Totman et al. 

2015) och de sågs som ett stöd då de var lugna, empatiska och kunniga samt såg 

helheten hos den sjuke och de närstående. Det värdesattes även att de varit med om 

liknande situationer tidigare (Borland, Glackin & Jordan 2014). Hospice-personal 

erbjöd stöd vid praktiska ärenden, såsom att ringa nödvändiga samtal, vilket kunde 

uppskattas av närstående (Totman et al. 2015).  

 

3.2.3 Oförstådda, misstrodda och sårbara 

Om informationen var bristfällig lämnades familjen helt oförståendes (Grøte, Binong & 

Grov 2015). De med negativa upplevelser av kommunikationen kände att de behövde 

strukturera upp vården själva (Totman et al. 2015) eller att de stod helt utanför och inte 

fick vara delaktiga alls (Frey et al. 2017). Vissa närstående som blev erbjudna 

avlastning av sjuksköterskan blev förnärmade då de kände att detta var sista tiden och 

ville fortsätta se efter den sjuke (Robinson et al. 2017). Flera studier lyfte att det fanns 

en brist på respekt, uppmärksamhet och kommunikation hos personal, exempelvis blev 

de närstående misstrodda (Frey et al. 2017; Holdsworth 2015; Jóhannesdóttir & 

Hjörleifdóttir 2018). De kände sig sårbara och behövde strida för att få stöd 

(Holdsworth 2015) och för att den sjukes olika behov skulle bli tillgodosedda (Totman 

et al. 2015). Närstående upplevde att vårdpersonalen möter döende och död regelbundet, 

vilket skapade en minskad medvetenhet av att informera de närstående som inte hade 
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samma kunskap (Frey et al. 2017). Närstående förväntade sig att vårdpersonal skulle ta 

ansvar för att ha symtomen under kontroll (Frey et al. 2017), samt att de borde lyssna in 

önskemål, känslor, beteende och behov hos både den sjuke och de närstående (Schiavon 

et al. 2016; Totman et al. 2015).  

 

3.3 Livets slut 

3.3.1 Innan döden 

Oron över döden handlade inte enbart om att den sjuke närmade sig slutet utan om 

rädslan att förlora sin kära (Schiavon et al. 2016). Rädsla för att den sjuke skulle dö 

ensam samt sorg för den kommande döden var något som infann sig (Totman et al. 

2015) och närstående försökte även skydda den sjuke mot tankar om döden (Frey et al. 

2017; Totman et al. 2015). Närstående behövde möta döden tillsammans med den sjuke, 

vilket krävde en balans av både glädje och sorg (Chung et al. 2018) samt en acceptans 

om att döden är något naturligt (Wiseso et al. 2017). Ett sätt att hantera döden var 

genom att prata mycket om det (Schiavon et al. 2017). Medvetenheten om den 

kommande döden gjorde även att närstående ville ta vara på sista tiden med den sjuke 

(Chung et al. 2018; Totman et al. 2015), detta väckte även tankar hos flera om sin egna 

framtid och död (Schiavon et al. 2016; Totman et al. 2015).  

 

Studier visade att familjemedlemmar kände en oro för framtiden och ville därför få en 

större förståelse för döden och dess symtom (Borland, Glackin & Jordan 2014; 

Steinhauser et al. 2015). Vårdpersonal hjälpte närstående att förbereda sig för och 

acceptera den kommande döden samt tiden efter (Borland, Glackin & Jordan 2014; 

Holdsworth 2015). Däremot framkom det även att vissa närstående kände sig hjälplösa 

och oförberedda då kommunikation och information gällande döden ibland var 

respektlös, otillräcklig och otydlig (Hansen et.al 2017; Steinhauser et al. 2015; Totman 

et al. 2015). En deltagare lyfte även att det var påfrestande när allt fokus hamnade på 

döden vid varje besök (Holdsworth 2015).  

 

När sista tiden var inne var det några saker som var viktiga. Hur den sjuke uttryckte sig 

i slutet kunde vara ett stöd för närstående att genomleva sorgen (Chung et al. 2018). Att 

ta avsked var en viktig del vid livets slut oavsett om det var genom verbal eller 

ickeverbal kommunikation samt om det var en fysisk närvaro eller inte (Steinhauser et 
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al. 2015). Att vara närvarande vid dödsfallet var väldigt tufft men samtidigt värdefullt 

och tröstande för de närstående (Piil & Jarden 2018; Totman et al. 2015). 

 

3.3.1 Efter döden 

Närstående lyfte döden som en jobbig process (Schiavon et al. 2016), däremot var de 

tacksamma att den sjuke inte längre led (Schiavon et al. 2016; Totman et al. 2015). 

Närstående led utav fatigue och sömnproblem även efter dödsfallet, en deltagare 

vaknade fortfarande om nätterna under studiens gång och trodde att den sjuke behövde 

hjälp (Borland, Glackin & Jordan 2014; Piil & Jarden 2018). Att klargöra frågor och 

reflektera över den tidigare vårdarrollen med vårdpersonal kunde hjälpa de närstående 

(Holdsworth 2015; Jóhannesdóttir & Hjörleifdóttir 2018; Piil & Jarden 2018). Synen på 

omvärlden förändrades efter dödsfallet, dels genom mer känslomässiga tankar om sin 

egna existens samt önskan om att förändra missnöjen i sitt liv (Schiavon et al. 2016). 

När döden inträffat kunde en lättnad och känsla av frid uppstå om de närstående haft en 

längre tid att ta avsked och de behövde börja fokusera på sig själv för att hamna på 

fötterna och låta allt lugna ner sig (Piil & Jarden 2018). Efter tiden med sjukdom och 

död framkom mottot “att leva för dagen” (Totman et al. 2015).  

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat  

Syftet med föreliggande studie var att beskriva närståendes upplevelser av att leva med 

en individ som får palliativ vård. Resultatet visade att det kunde vara påfrestande att 

vårda, dels på grund av sjukdomen men även då de avstod arbete och sitt sociala liv. 

Delade meningar framkom om att vara vårdare eller enbart en närstående. Att behöva 

balansera känslan av att vara stark för den sjuke samt oron om framtiden och 

deltagandet i olika beslut kunde skapa ångest och skuldkänslor. Flertalet studier visade 

att kommunikation, information och stöd underlättade vården vilket sjuksköterskor som 

arbetade enligt hospicerörelsen arbetssätt var ett föredöme för då de var lugna, 

empatiska och kunniga samt såg hela patienten och de närstående, däremot fanns även 

negativa upplevelser. Den kommande döden gav upphov till att närstående ville ta vara 

på sista tiden med den sjuke och väckte även tankar om den egna existensen. Döendet 

var en jobbig process och det var tufft att närvara vid dödsfallet men samtidigt 
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värdefullt och tröstande. Efter döden ville närstående klargöra frågor och reflektera över 

den tidigare vårdarrollen med vårdpersonalen.  

 

4.2 Resultatdiskussion  

4.2.1 Omvårdnad ur närståendeperspektiv 

Resultatet visade att närstående axlade ett större ansvar i hemmet (Chung et al. 2018; 

Piil & Jarden 2018) och pressen tillsammans med ansvaret kunde leda till fysiska 

påfrestningar (Borland, Glackin & Jordan 2014; Chung et al. 2018; Piil & Jarden 2018; 

Robinson et al. 2017; Totman et al. 2015). Detta kan kopplas till Lennéer Axelson 

(2010) som lyfter att som sjuksköterska är det viktigt att förklara att livet ser annorlunda 

ut när ena parten är sjuk och att det gamla livet inte måste eftersträvas. Författarna till 

föreliggande studie gör kopplingen att hålla någon kär som vårdas palliativt och 

vetskapen om den kommande förlusten kan leda till mycket press på den närstående då 

de behöver ge plats till sin sorg samtidigt som de vårdar och tar hand om hemmet på 

grund av en önskan om att bevara vardagen.  

 

Det framkom att det ökade ansvaret i hemmet medförde att deltagarna inte längre hade 

samma möjlighet till arbete och socialt liv, vilket gav sämre ekonomiska förutsättningar 

(Borland, Glackin & Jordan 2014; Chung et al. 2018; Hansen et al. 2017; Schiavon et 

al. 2016). I Sverige är det lagstadgat att närstående som vårdar en långvarigt sjuk har 

rätt till stöd i olika former enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453 5 kap. 10 §). Det 

finns även möjlighet till ekonomiskt stöd i form av närståendepenning 

(Försäkringskassan u.å). Författarna till föreliggande studie tänker att dessa 

närståendestöd inte finns i hela världen, vilket kan resultera i varierande upplevelser av 

att leva med någon som vårdas palliativt då mindre tid för vardagen och lägre inkomst 

gör det svårare att leva som vanligt. 

 

Det framkom i resultatet att vissa närstående ville ha den sjuke hemma så länge som 

möjligt (Holdsworth 2015; Robinson et al. 2017). Däremot fanns en oro över 

symtomlindring och att behöva se den sjuke lida (Chung et al. 2018; Hansen et al. 2017; 

Steinhauser et al. 2015).  Eckerdal (2012) beskrev att döden kan kännas närmare på 

hospice, att man kommit dit för att faktiskt dö och att slutet är nära. Socialstyrelsen 

(2013) uppgav att av de som dör varje år har cirka 72 000 individer i Sverige behov av 

palliativ vård. Författarna till föreliggande studie reflekterar därför att det inte är möjligt 
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för alla att dö på sjukhus eller hospice då det saknas platser för att ta hand om denna 

stora grupp. Det medför ett behov av en utvecklad hemsjukvård för att kunna lindra alla 

symtom en obotbar sjukdom för med sig. Beck-Friis och Jakobsson (2012) beskriver att 

en fungerande hemsjukvård ska vara lika effektiv och säker som inom slutenvården. 

Möjligheten att kunna vårda i hemmet med samma villkor som på sjukhus kan ses som 

en trygghet för att undgå det sterila och opersonliga som kan uppfattas på en sluten 

avdelning men ändå få säker vård. 

 

Närstående uppskattade en sjukdomsfri dag (Chung et al. 2018) vilket kan kopplas till 

Travelbees (1971) tanke om att den sjuke inte enbart är en patient utan ska ses som en 

individ. Hospicerörelsen och sjuksköterskan ska utgå från ett holistiskt synsätt vilket 

innefattar ett helhetstänk på individen och inte bara sjukdomen (Collins & Small 2019; 

Eckerdal 2012; Willman 2014). Författarna till föreliggande studie tänker att då fokus 

inte enbart är på sjukdomen kan en bättre livskvalitet nås hos både den sjuke och de 

närstående då de får möjlighet att leva sitt tidigare liv för stunden. 

 

4.2.2 Mötet med vårdpersonal 

Närstående beskrev att trygghet gällande vårdpersonal var en viktig faktor (Borland, 

Glackin & Jordan 2014; Holdsworth 2015; Steinhauser et al. 2015) samt att personalen 

var återkommande (Holdsworth 2015). Detta kan kopplas till Friedrichsens (2012) 

beskrivning av sjuksköterskans roll där tillitsfulla relationer var en viktig del, vilket 

bekräftar de närståendes upplevelser. Studien av Parola et al. (2018) visade att 

sjuksköterskor upplever palliativ vård som känslosam men att göra det bästa i 

situationen gav en bra känsla. Författarna till föreliggande studies tankar gällande den 

sjuke, de närstående och sjuksköterskan är att alla måste få känna trygghet för att vården 

ska bli så bra som möjligt trots de stora förändringar som obotlig sjukdom för med sig. 

 

Resultatet visade att kommunikation, stöd och relation var något som närstående 

värderade högt (Borland et al. 2014; Frey et al. 2017; Grøte, Binong & Grov 2015; 

Holdsworth 2015; Jóhannesdóttir & Hjörleifdóttir 2018; Steinhauser et al. 2015; Piil & 

Jarden 2018; Totman et al. 2015). Däremot varierade åsikterna, vilket kan kopplas till 

Grøte, Binong & Grov (2015) som framhäver att första mötet är avgörande för 

utvecklingen av den kommande relationen. Detta kan relateras till Friedrichsens (2012) 

beskrivning av sjuksköterskans roll där kommunikation, stöd och relationsskapande är 
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viktiga delar, vilket även är återkommande i tidigare forskning (Lindqvist & Rasmussen 

2014). Även Travelbees (1971) omvårdnadsteori kan kopplas till detta då hon beskrev 

vikten av att skapa en relation mellan två individer genom en interaktion för att 

omvårdnaden ska fungera. Författarna till föreliggande studie reflekterar över att både 

resultatet och beskrivningen av sjuksköterskans roll tyder på betydelsen av ett bra första 

intryck vilket kan leda till en interaktionsprocess som ökar möjligheterna till en relation 

med öppen kommunikation. Det som identifierats i föreliggande studie visar att 

sjuksköterskan bör ha ett holistiskt synsätt, en bra kommunikation och ett empatiskt 

bemötande till både den sjuka och dess närstående. 

 

4.2.3 Tankar om döden 

I resultatet framkom tankar hos närstående om en rädsla inför döden och att förlora den 

sjuke (Schiavon et al. 2016), några upplevde kommunikationen om döden som 

respektlös och otydlig (Steinhauser et al. 2015) och andra levde som i en bubbla (Grøte, 

Binong & Grov 2015). Denna rädsla om att mista sin kära förklarar Lennéer Axelson 

(2010) som en stark orsak till ångest, vilket även kan relateras till den förändrade 

livssituationen. Oron inför döden är ofta större hos närstående än hos den sjuke själv 

(Milberg 2012). Combrink och Maree (2016) beskrev att den sjuke ofta känner fruktan 

inför döden samtidigt som de ville veta hur lång tid de hade kvar i livet. Författarna till 

denna litteraturstudie reflekterar över sjuksköterskerollens fokus även bör läggas på 

närstående för att tillgodose deras behov och lindra oro. Mår de närstående bra kan de 

vara ett bättre stöd till den sjuke, vilket i sin tur kan förbättra vården. Den upplevda 

bristande informationen kan i själva verket varit ett gott bemötande från vårdpersonalen 

men att den närstående var upprörd inför tanken på döden och på så sätt fick en oro 

samtidigt som de levde i en bubbla. Denna reflektion visar hur viktigt det är att ge 

samma information flera gånger och gärna både verbalt och skriftligt, då det händer 

mycket kring familjen i en palliativ vårdsituation där stress, ansvar och oro påverkar 

människan i så pass stor utsträckning att minnet sviker. 

 

Närvaro vid dödsfallet beskrevs enligt flera deltagare som något väldigt tufft men 

samtidigt värdefullt (Piil & Jarden 2018; Schiavon et al. 2016; Totman et al. 2015). För 

att kunna bearbeta dödsfallet är det som Milberg (2012) förklarade viktigt att tillåta sig 

själv att sörja. Både att närvara när den sjuke somnade in och att tillåta sorg var viktiga 

delar som möjligtvis kunde underlätta bearbetningen. Närstående kunde efter döden 
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uppleva fysiska besvär eller tro att den sjuke fortfarande behövde hjälp (Borland, 

Glackin & Jordan 2014; Piil & Jarden 2018). Författarna till föreliggande studie tänker 

att detta kan vara en följd av utmattningen som uppstod efter den tuffa tiden innan 

döden men även ett sätt att sörja och bearbeta det som hänt då den sjuke dyker upp i 

tankarna. Detta kan relateras till Benzien, Hagberg och Saveman (2014) som lyfte att 

sorgen måste genomlevas för att livet ska kunna gå vidare.   

 

4.3 Metoddiskussion  

I föreliggande studie har både Medline via PubMed och Cinahl använts för att få ett 

brett utbud av relevanta artiklar. Detta kan ses som en styrka då Willman et al. (2016) 

förklarar att en litteratursökning gärna bör omfatta flera databaser. MeSH-termer och 

Cinahl Headings användes vid databassökningarna, vilket även detta kan ses som en 

styrka. Polit och Beck (2017) förklarar att MeSH-termer är bra att använda för att få fler 

relevanta träffar då databasen inkluderar alla artiklar inom ett område oavsett vilken 

synonym forskaren har använt sig av. Däremot kan de nyaste artiklarna som ännu inte 

tilldelats en MeSH-term falla bort (Willman et al. 2016), vilket kan ses som en viss 

svaghet. En fritextsökning på ämnesorden med ett begränsat tidsspann hade kunnat 

minska risken för detta, däremot kunde det lett till ett stort antal träffar vilket är 

ohållbart på grund av en begränsning gällande tid och storlek i föreliggande studie. En 

annan aspekt som bör diskuteras är det valda sökordet family. I syftet användes 

begreppet närstående och i sökningen valdes family som MeSH-term och Cinahl 

Heading. Benämningen relative som fritext hade kunnat användas för att tydligare 

koppla till närstående. Däremot beskrivs det i PubMed och Cinahl att flera parter är 

inkluderade än enbart förälder eller barn under begreppet family. På svensk MeSH 

framkommer det även att MeSH-termen family kan användas som en synonym till 

närstående, vilket ligger till grund för valet av sökord. Begränsning på tidsintervallet 

fem år användes på databaserna för att få tillgång till den senaste forskningen. 

Anledningen till detta är att artiklarna skulle vara relevanta då samhället står under 

ständig förändring. Författarna till föreliggande studie syftar till den teknologiska 

utvecklingen med exempelvis smärtpumpar vilket underlättar den sjukes livskvalitet 

över att kunna delvis styra sin smärtlindring själv samt kunna vårdas i hemmiljö. Vi 

tänker även att det har blivit mer lättillgängligt med både information och samtal genom 

mobiltelefonens utveckling vilket kan bidra till att lindra exempelvis oro snabbare då 

det kan vara lättare att nå sjuksköterskan. Detta kan ses som en styrka då studiernas 
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resultat kan relateras till nutid, däremot kan betydelsefull forskning som är några år 

äldre falla bort.  

 

Författarna till föreliggande studie valde enbart inkludering av kvalitativa studier vilket 

kan ses som en styrka då Polit och Beck (2017) beskriver att studier med kvalitativ 

ansats tenderar till att vara holistiska med målet att förstå helheten. Studieländerna som 

inkluderats har stor spridning geografiskt, vilket inte varit ett medvetet val av 

författarna. Kärnupplevelserna som framkom i resultatet var likartade oavsett samhällets 

utformning och dess kultur, denna identifiering kan ses som en styrka. En viss svaghet 

har diskuterats då mycket av introduktionen enbart har koppling till Sverige vilket kan 

göra det svårt att relatera till resultatet samt att den stora geografiska spridningen ger 

svårigheter att gå på djupet vid analys. Deltagarnas ålder hos den sjuka skulle vara över 

18 år för att få inkluderas. Författarna tänker att en inkludering med både sjuka barn och 

vuxna skulle varit intressant för att skapa en möjlighet till att jämföra upplevelser från 

närstående oavsett ålder på den sjuke, däremot hade det lett till att föreliggande studie 

blivit ytligare för att rymma allas upplevelser. Vidare har ingen begränsning gjorts 

gällande de vuxnas ålder för att uppnå så generella upplevelser som möjligt, vilket ses 

som en styrka. Denna åldersbegränsning kunde ha gjorts redan under sökningen för att 

enbart inkludera vuxna för att få mer relevanta träffar. 

 

Tre studier exkluderades då full text inte gick att nå, vilka kan ha varit relevanta och 

betydelsefullt innehåll kan ha förlorats, vilket kan ses som en svaghet för arbetet. Vid 

bedömning med relevansmallen föll några artiklar bort bland annat på grund av 

otydlighet om vem som sa vad i intervjuerna. Detta kan ses som en svaghet genom att 

de kunde vara relevanta för föreliggande studie. Exempelvis fanns flera studier där både 

patient och närstående var inkluderade där det enbart stod “deltagarna upplevde...”. På 

grund av otydligheten uteslöts dessa, vilket kan ha bidragit till att upplevelser från 

närstående har exkluderats trots att artikeln hade ett passande syfte till föreliggande 

studies frågeställning. Däremot kan detta även ses som en styrka då författarna 

minimerat risken att misstolka upplevelserna. Gällande kvalitetsgranskningen hade de 

flesta artiklarna en relativt bra kvalitet men det förekom vissa brister. Det som hade 

varit att föredra i de inkluderade artiklarna var en djupare diskussion kring klinisk 

betydelse, metod och trovärdighet samt även mer utförligt beskrivna inklusion- och 

exklusionskriterier. De brister som identifierades var däremot ej tillräckligt stora för att 
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artiklarna skulle exkluderas. Resultatet borde inte blivit annorlunda om en exkludering 

skett vid kvalitetsgranskningen då samtliga studier visar på liknande resultat.  

 

Författarnas modersmål är svenska och alla inkluderade artiklar var skrivna på engelska, 

vilket kan ses som en svaghet då det finns en risk för eventuella feltolkningar, vilket 

även Polit och Beck (2017) belyser. Däremot har författarna varit medvetna om att 

språket i artiklarna ofta är komplicerat och kan orsaka svårigheter i att både bedöma 

kvaliteten rättvist och förstå texten korrekt. Därför har författarna gjort det yttersta för 

att tolka resultatet rätt genom att Svensk-Engelskt lexikon använts för att kontrollera 

översättningen, detta i enlighet med de etiska överväganden som presenterats i metoden.  

 

4.4 Kliniska implikationer  

Individer som vårdas palliativt kan finnas överallt, inte bara på palliativa 

vårdinrättningar eller i hemmet utan även på andra avdelningar inom slutenvård och ofta 

är närstående involverade. Detta visar på att grundutbildade sjuksköterskor, oavsett 

arbetsplats, kan behöva en kunskap om den palliativa vården. Det är även viktigt med 

förståelse för upplevelser av denna vårdtyp, inte minst de närståendes upplevelser då de 

inte alltid är märkbart påverkade. Det är alltså betydelsefullt att som sjuksköterska ge 

tydlig information och vara ett stort stöd för att både närstående och de sjuka ska få rätt 

stöd för att kunna få en så bra sista tid som möjligt med varandra.  

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning  

I denna studie har närståendes upplevelser redovisats efter att dödsfallet inträffat. 

Fortsatt forskning där designen skulle vara longitudinell för att följa närståendes 

upplevelser under längre tid kan vara att föredra. Detta för att utforska om deras känslor 

och tankar förändras när de är mitt uppe i den palliativa vården gentemot efter döden 

när de fått en distans till händelserna. Författarna tänker också att frågor som berör hur 

de närstående hanterar stressen och de känslor som uppkommer under vården istället för 

att enbart beskriva vad de upplevt. Vad finns det för skillnader i upplevelser beroende 

på var den sjuke ha vårdats, skiljer sig detta åt om den sjuke tillhör hemsjukvården eller 

enbart en sluten avdelning? Dessa tre områden tänker författarna att forskningen 

behöver beröra för att sjuksköterskorna ska få en ännu bättre förståelse som kan leda till 

bättre vård för alla inblandade.  
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4.6 Slutsats  

Närståendes upplevelser av att leva med en individ som får palliativ vård kan beskrivas 

som påfrestande men även givande. Stöd och kommunikation från vårdpersonal visade 

sig ha en betydande roll i hur upplevelserna artade sig. Döendet och döden åsamkade 

tankar som att ta vara på tiden som var kvar och funderingar över sin egna existens. De 

närstående ville även möta vårdpersonalen för att reflektera över tiden som varit. För att 

kunna ge närstående stödet som önskas är det viktigt för sjuksköterskan att förstå och 

acceptera deras upplevelser  
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6. Bilagor: 
Bilaga 1 
Tabell 2: Relevansmall 

Författare, publiceringsår och land:  

  
Ja Delvis Nej 

1. Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) som studeras i granskad studie relevant i förhållande till det aktuella syftet*?       

2 Är de deltagare som ingår i granskad studie relevanta i förhållande till det aktuella syftet*?       

3. Är det sammanhang (kontext) som studeras i granskad studie relevant i förhållande till det aktuella syftet*?       

4. Är granskad studies ansats och design studie relevant i förhållande till det aktuella syftet*?       
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5. Sammanvägd bedömning: bör granskad studie inkluderas för kvalitetsgranskning i den aktuella studien**?       
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Bilaga 2 
Tabell 3: Kvalitetsmall 
 

Ja, med 

motiveringen att 
Delvis, med 

motiveringen att 
Nej, med 

motiveringen att 
Går ej att bedöma, med 

motiveringen  

Syfte 

Är den granskade studiens syfte tydligt formulerat? 
    

Metod 

Är designen lämplig utifrån studiens syfte? 
    

Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 
    

Är deltagarna relevanta i förhållande till studiens syfte? 
    

Är inklusionskriterier och eventuella exklusionskriterier 

beskrivna 

    

Är det sammanhang (kontext) i vilket forskningen genomförs 

beskrivet? 

    

Är metoden för datainsamling relevant? 
    

Är analysmetoden redovisad och tydligt beskriven? 
    

Görs relevanta etiska reflektioner? 
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Resultat 

Är det resultat som redovisas tydligt och relevant i förhållande till 

studiens syfte? 

    

Diskussion 

Diskuteras den kliniska betydelse som studiens resultat kan ha? 
    

Finns en kritisk diskussion om den använda metoden och 

genomförandet av studien? 

    

Är trovärdighetsaspekter för studien diskuterade? 
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Bilaga 3 
Tabell 4: Valda Artiklar 

Författare 
+publikationsår/studieland 

Titel Design och 

eventuellt ansats 
Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Borland R, Glackin M & 

Jordan J.  
 
2014 
Irland  

How does involvement 

of a hospice nurse 
specialist impact on the 

experience on informal 

caring in palliative care? 

Perspectives of middle-

aged partners bereaved 

through cancer. 

Tolkande 

forsknings- 
design med 

kvalitativ ansats.  

Partners (n=7), Variation 

mellan ålder, kön och antal år 

som vårdare. 

Semistrukturerade 

intervjuer utifrån en 

intervjuguide men med 

möjlighet att prata fritt.  

Tematisk innehållsanalys. 

Chung,  B. P. M., Leung, D., 

Leung, S. M. & Loke, A. Y.  
 
2018 
Kina 

Beyond death and 

dying: how Chinese 

spouses navigate the 

final days with their 

loved ones suffering 

from terminal cancer. 

Interpretativ 

deskriptiv design. 

Kvalitativ ansats. 

Makar (n=15)  (minst 5 år som 

gifta) som tagit hand om sin 

partner med terminal cancer 

som dött  mellan 6 mån till 2 

år innan studien.  

Semistrukturerade 

intervjuer utifrån en 

intervjuguide.  
 
Några sekundärkällor. 

Tematisk innehållsanalys.  

Frey, R., Foster, S., Boyd, M., 

Robinson, J., Gott, M. 
 
2017  
Nya Zeeland 

Family experiences of 

the transition to 

palliative care in aged 

residential care (ARC): 

a qualitative study. 

Vi tolkar det som 

explorativ design. 

Kvalitativ ansats. 

Makar (n=8), barn (n= 16), 

syskon (n=2) som förlorat 

någon inom 12 mån. 
 
Bekvämlighetsurval. 

Semistrukturerade 

djupintervjuer. 
Tematisk innehållsanalys.  



 

2 

 

Grøthe Å., Biong S., Grov E. 

K.  
 
2015  
Norge 

Acting with dedication 

and expertise: Relatives'  
experience of nurses' 

provision of care in a 

palliative unit. 

Hermeneutisk 

design. Kvalitativ 

ansats.  

Barn (n=4) och partners (n=2)  
 
Ändamålsenligt urval.  

Ostrukturerade intervjuer 

med en bred 

öppningsfråga, därefter 

följdfrågor.  

Tematisk innehållsanalys. 

Hansen, L.,  Rosenkranz, S. J., 

Wherity, K,. & Sasaki, A 
 
2017 
USA 

Living With 

Hepatocellular 

Carcinoma 
Near the End of Life: 

Family Caregivers’ 

Perspectives. 

Longitudinell 

beskrivande design. 

Kvalitativ ansats. 

Makar (n=9), partner (n=1), 

syskon (n=1), barn (n=1), 

förälder (n=1) som vårdat. 

Semistrukturerade 

intervjuer 1 gång/mån i 6 

mån. 

Konventionell 

innehållsanalys. 

Holdsworth, L. ,M.  
 
2015 
Storbritannien  

Bereaved carers' 

accounts of the end of 

life and the role of 
care providers in a 'good 

death': A qualitative 

study. 

Interpretativ 

tematisk 

design.  Kvalitativ 

ansats. 

Berövade sambos (n=39), 

barn/svärbarn(n=8) från 

hospice. 

Djupintervjuer. Både från 

intervjuguide och fria 

frågor.  

Tematisk innehållsanalys.  

Jóhannesdóttir, 

S.,  Hjörleifdóttir, E. 
 
2018 
Island 

Communication is more 

than just a conversation: 

family members’ 

satisfaction with end-of-

life care. 

Tvärsnittsstudie. 

Kvalitativ ansats. 
19 deltagare, makar och barn 

där den sjuke avled på sjukhus 

eller omvårdnadshem.   
 
Ändamålsenligt urval.  

Semistrukturerade 

intervjuer. 
Fyrastegs analys enligt 

Bengtsson 

(decontextualisation, 

recontextualisation, 

categorisation, and 

compilation) 

Piil, K. & Jarden, M.  
 
2018 
Danmark  

Bereaved Caregivers to 

Patients With High-

Grade Glioma: A 

Qualitative Explorative 

Study. 

Explorativ design. 

Kvalitativ ansats.  
Berövade  makar (n=5), barn 

(n=2), flickvän (n=1) 
Individuella 

semistrukturerade 

telefonintervjuer. 

Tematisk innehållsanalys . 
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Robinson C. A, Bottorff J. L, 

McFee E, Bissell L. J, Fyles G.  
 
2016 
Kanada 

Caring at home until 

death: enabled 

determination. 

Interpretativ och 

deskriptiv design. 

Kvalitativ ansats.  

Berövade makar/partners 

(n=16), barn (n=5), föräldrar 

(n=5), vänner (n=3) 

Semistrukturerade, 

ljudinspelade intervjuer via 

telefon och IRL. 

Tematisk innehållsanalys.  

Schiavon, A. B., Muniz, R. M., 

Azevedo, N. A., Cardoso, D. 

H., Matos, M. R., Arrieira, I. 

C.  
 
2016 
Brasilien  

Health workers coping 

with having a relative in 

palliative care for 

cancer. 

Explorativ och 

deskriptiv design. 

Kvalitativ ansats. 

Vårdpersonal (n=4) som haft 

en cancersjuk familjemedlem 

som fått palliativ vård.   

Semistrukturerade 

intervjuer hemma hos 

deltagarna.  

Analysen bestod av olika 

steg baserad på “the 

operative proposal of 

Minayo”. 

Steinhauser, K. E., Voils, C. I., 

Bosworth, H., Tulsky, J. A. 
 
2015 
USA  

What constitutes quality 

of  
family experience at the 

end of life? Perspectives 

from family members of 
patients who died in the 

hospital. 

Vi tolkar det som en 

deskriptiv design. 

Kvalitativ ansats. 

Närstående (n=14) i 

gruppintervju därefter 4 st (2 

från varje grupp) djupgående 

intervjuer om teman 

grupperna. 

Gruppsamtal med 

semistrukturerat 

intervjuprotokoll därefter 

djupgående intervjuer.  

Tematisk 

innehållsanalys.   

Totman, J., Pistrang, N., 

Smith, S., Hennessey, S., 

Martin., J. 
 
2015 
England 

‘You only have one 

chance to get it right’. 
Explorativ design. 

Kvalitativ ansats.  
Mamma (n=7), syskon till 

föräldrar (n=2), partner (n=1), 

makar (n=2), syskon (n=1), 

svärfar (n=1) som vårdat 

hemma med stöd av hospice 

Semistrukturerade 

intervjuer.  
Tematiskt innehållsanalys.  
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Wiseso, W., Fongkaew, W., 

Pinyokham, N. & Spiers, J.  
 
2017 
Thailand 

Caring for Terminally 

Ill Persons with Cancer: 

Experiences of Thai 

Buddhist Family 

Caregivers.  

Fokuserad 

etnografisk design. 

Kvalitativ ansats. 

Barn (n=13), makar (n=8), 

föräldrar (n=8), syskon (n=4) 

vårdat minst 1 månad.  
 
Ändamålsenligt urval. 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer 
och observation i 

hem/sjukhus.  

Tematisk innehållsanalys.  
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Bilaga 4 
Tabell 5: Valda artiklars syfte och resultat 

Författare Syfte Resultat 

Borland R, Glackin 

M & Jordan J 
Syftet med denna studie var att i efterhand utforska partners 

förståelse och erfarenheter när det gäller att ta hand om en 

älskad med en terminal sjukdom, med särskild inriktning på 

hospice specialistsjuksköterskans (HNS) roll.  

Fem huvudteman framhölls om HNS:s inverkan på informell 

vård: “Ambitionen att bry sig”, “HNS som en “konservativ” 

omsorg”, “HNS som en “mästare” till stöd”, “HNS-arbetet” - en 

osynlig förmåga” och “förberedd för död och förlust”. Resultat 

från denna studie ger insikter om hur specialistsjuksköterskor 

påverkar partnerns förmåga att utföra sin roll som en informell 

vårdgivare. 

Chung,  B. P. M., 

Leung, D., Leung, S. 

M. & Loke1, A. Y.  

Syftet med studien var att utforska de kinesiska makarnas 
erfarenhet av sina döende kära som lider av terminal cancer.  

Övergripande tema var en “vi-erfarenhet” av att konfrontera 

döden. Fem underteman: 1) balans mellan bota och 

bekvämlighet 2) prioritera familjens mål och bekymmer 3) 

medicinska mål 4) jobba för ömsesidighet 5) skapa ett arv av 

kärlek 

Frey, R., Foster, S., 

Boyd, M., Robinson, 

J., Gott, M. 

Syftet var att utforska berövade familjers uppfattning om 

övergången till palliativ vård för deras släkting i långtidsvård. 
Tre teman framkom som karakteriserar deltagarnas 

uppfattningar om övergången till en palliativ tillvägagångssätt 

för vård: 1) Oigenkänt behov av övergång (hos personal) - 

symtomhantering och demensvård. 2) Brister vid information - 

utifrån antaganden, planering, misstro, ångest, skuld och 

checklista. 3) Känsla ur sammanhang - utebliven kontroll, söka 

efter vägledning och andra källor 

Grøthe Å, Biong S & 

Grov EK.  
Syftet var att belysa och tolka släktingarnas erfarenheter av 

vårdpersonalens arbete på en palliativ avdelning. 
Sex subteman uppstod: den döende personen, bubblan, synen, 

skydd, försörjelse för barnens behov och tillgången till 

omedelbar hjälp. Som vidare delades in i tre teman: betydelsen 

av att relatera, betydelsen av handling, och resursens betydelse. 

Hansen, 

L.,  Rosenkranz, S. J., 

Wherity, K. & 

Sasaki, A 

Syftet var att utforska familjevårdares perspektiv för att ta 

hand om patienter med terminal hepatocellulärt karcinom när 

patienterna närmade livets slut. 

Fem kategorier och nio underkategorier identifierades. Från 

tidpunkten för den slutgiltiga diagnosen till slutet av livet kände 

familjevårdarna sig oförberedda, osäkra och i behov av 



 

2 

 

information. De kämpade med om symptom var HCC- eller 

cirrosrelaterade 

Holdsworth, L,M Syftet var att beskriva erfarenhet av livets slutskede ur 

berövade familjers synvinkel, samt den roll som vårdgivare 

spelar för att forma denna erfarenhet. 

Sex teman identifierades där vårdgivare hade en nyckelroll: 

socialt engagemang och samband med identitet, vårdgivarens 

egenskaper och handlingar, vårdgivarens självförtroende och 

vårdförmåga, förberedelse och medvetenhet om döden, 

presentation av patienten vid död och stöd efter döden 

Jóhannesdóttir, 

S.,  Hjörleifdóttir, E.  

Huvudsyftet var att undersöka familjemedlemmars 

erfarenheter av att kommunicera med hälso- och 

sjukvårdspersonal under vård i livets slut på 

akutvårdsavdelningar och ett vårdhem. 

Fyra teman identifierades som bidragande till gynnsam 

kommunikation med hälso- och sjukvårdspersonal i sluten av 

livet: 1) upprätta ett förhållande 2) flöde av information 3) miljö 

och 4) acceptans vid tidpunkten för dödsfallet 

Piil, K.,  Jarden, M.  Syftet var att utforska perspektivet av nyligen berövade 

anhöriga till patienter med höggradigt gliom angående vård i 

livets slutskeede  
och upplevelser av missförstånd  

Fyra huvudteman identifierades om erfarenheterna: (1)vårdande 

i livets slut är omfattande och påfrestande (2) frigöra ansvaret 

för den primära vårdrollen, (3) känslor av sorg och lättnad, och 
(4) förslag till klinisk praxis 

Robinson CA, 

Bottorff JL, McFee 

E, Bissell LJ, Fyles 

G. 

Syftet var att beskriva erfarenheter hos berövade familjer som 

vårdat cancersjuka som velat dö hemma 
Huvudteman var sammanhang att tillhandahålla vård, tidigare 

erfarenheter att tillhandahålla vård (tex äldre släktingar), 

beslutsamhet att ge vård hemma och möjliggöra beslutsfattande. 

Schiavon, AB., 

Muniz, RM., 

Azevedo, NA., 

Cardoso, DH., Matos, 

MR., Arrieira, IC. 

Syftet var att se erfarenheterna från vårdpersonal som hanterar 

att ha en släkting i palliativ vård för cancer. 
Två huvudteman: att som personal och familj 1) hantera 

cancerdiagnos. 2) hantera närhet till döden. Att vara 

familjemedlem och vårdpersonal samtidigt krävde större 

engagemang men kunskap hjälpte vid beslutsfattande.  

Steinhauser, K. E., 

Voils, C. I., 

Syftet var att beskriva vad familjer till inneliggande patienter 

på sjukhus ansågs vara centralt för kvaliteten av upplevelser 

vid livets slut. 

I diskussionen framkom domänerna “fullständighet”= att ta vara 

på sista tiden, symtompåverkan, relationen med personalen, 
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Bosworth, H., 

Tulsky, J. A.  
förberedelse, beslutsfattande, bekräftelse på hela personen. 

Ytterligare två domäner, stödjande tjänster och efter-döden vård.  

Totman, J., Pistrang, 

N., Smith, S., 

Hennessey, S., 

Martin., J.  

Syftet var att utforska de känslomässiga utmaningar som 

vårdande familjemedlemmar står inför, och deras erfarenheter 

av vårdpersonal, från perspektiv på existentiell psykologi. 

Kategorier: Ansvar, Isolering, Död, Meningsfullhet. som i sig 

var indelade i fler teman; “gör jag tillräckligt”, “ständigt på 

alerten”, ”tänka på döden”, “ge något tillbaka” 

Wiseso, W., 

Fongkaew, W., 

Pinyokham, N., 

Spiers, J.  

Syftet var att utforska familjevårdares upplevelser och 

uppfattningar om hur buddhistiska thailändska familjer 

fungerar för att ta hand om terminalt sjuka personer med 

cancer. 

Resultaten av denna studie presenteras i två huvudteman: 1) 

främja komfort och förbereda en fredlig död och 2) ömsesidigt 

hantera vården 

 

 


