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Sammanfattning  
 
Bakgrund: I dag möter sjuksköterskor/vårdpersonal patienter i livets slutskede och 

deras anhöriga oavsett arbetsplats. Detta ställer stora krav på kunskap och förmåga att 

hantera situationerna inom professionerna. Som sjuksköterska behöver vi förståelse för 

att kunna möta behoven, stödja och förbättra villkoren för de anhöriga.  

Syfte: Att beskriva hur närstående upplever palliativ vård och vilket stöd de anser sig 

behöva från vården, även beskriva hur data har samlats in i litteraturstudien ingående i 

artiklarna.   

Metod: En beskrivande litteraturstudie. Till studien valdes 13 artiklar ut med kvalitativ 

ansats.  

Huvudresultat: Två huvudteman med underteman framkom vid granskning av 

artiklarna: 1) Fysiska, psykiska och sociala aspekter; Anhöriga upplever att ett stort 

ansvar och krav ligger på dem i den palliativa processen. Anhöriga beskriver hur en 

vardag förändrades och de fick inta en ny roll. Existentiella frågor och tankar om död 

och framtid uppkom  under resans gång.  Relationer förändrades på både gott och ont. 

 2) Kommunikation. Positiva och negativa aspekter framkom mellan sjuksköterska och 

anhörig. Anhöriga beskriver hur de vill att kommunikationen ska vara: rak, ärlig och 

öppen. Detta ingav en trygghet. Granskningen av den metodologiska aspekten visade att 

datainsamlingsmetoder som använts var semistrukturerade intervjuer, sekundär analys, 

ostrukturerade intervjuer och frågeformulär med öppna frågor. 

Slutsatser: Anhöriga behöver ett större stöd av vårdpersonal för att möta de utmaningar 

som kommer. I studien upplevde anhöriga psykiska, fysiska och sociala påfrestningar. 

Att ta sig tid och inte stressa i möten med patient och anhörig framstår i denna studie 

som viktigt eftersom stress framkallade ångest hos anhöriga. Kommunikationen från 

vårdpersonalen ska vara rak, ärlig och öppen framkom som en aspekt. Brist i 

kommunikationen ledde till att de anhöriga kände en psykisk påfrestning. 
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Abstract 
 
Background: Today nurses and healthcare staff encounter patients that are at the end of 

their lives, as well as their relatives/next of kin, regardless of where they work. This 

calls for extensive knowledge and manageability within the professions. As a nurse we 

need understanding in order to meet the needs of the the relatives as well as to support 

and improve their situation.    

Purpose: to describe the experience of relatives regarding palliative care and what kind 

of support they feel themselves in need of from the medical establishment, but also to 

describe the way in which the data of the study was collected. 

Method: A descriptive literature study composed from 13 articles using a qualitative 

approach. 

Main results:  Two main themes with sub-themes were found during the examination 

of the articles: 1) Physical, psychological and social aspects.  Relatives are experiencing 

a heavy burden of responsibility and demands during the palliative process. Relatives 

describe how their day-to-day lives changed and how they assumed a new role. 

Existential questions and thoughts about death and the future arose along the way. 

Relations changed in both good and bad ways. 

2) Communication. Positive and negative aspects emerged between nurse and relative. 

Relatives describe how they prefer the communication: straightforward, honest and up-

front. The review of the methodological aspect showed that the data collection method 

used was semi-structured interviews, secondary analysis, unstructured interviews and 

questionnaires with open questions. 

Conclusions: Relatives needs expanded support from healthcare staff to meet the 

challenges that comes. In the study relatives experienced psychological, physical and 

social strain. To use an appropriate amount of time and not to stress during meetings 

with relatives emerged as an important factor in this study since stress induced anxiety 

for the relatives. That the communication from the healthcare staff should be 

straightforward, honest and up-front was one of the aspects. Failures in communication 

led to psychological strain for the relatives.  
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1. Introduktion  
 
1.1 Palliativ vård 
Begreppet palliativ vård började användas i mitten av 1980-talet. Innan användes 

begreppet terminalvård. Idag används palliativ vård under ett paraplybegrepp som 

innebär olika vårdformer som till exempel;  hospicevård, stödjande vård, helhetsvård 

och kontinuerlig vård (1). Enligt socialstyrelsen (2) är definitionen av palliativ vård att 

hälso- och sjukvården ska lindra lidande och stödja patientens livskvalité vid en 

progressiv, obotlig sjukdom eller skada. De fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

behoven hos patienten ska tillgodoses, även ett organiserat stöd till närstående skall ges. 

Definitionen palliativ vård i livets slutskede, ges under patientens sista tid i livet. 

Socialstyrelsens rapport Vård i livets slutskede, Socialstyrelsen bedömning av 

utveckling i landsting och kommuner (3), beskriver att i Sverige avlider ca 90.000 

personer varje år och mer än hälften av dessa är 80 år eller äldre. Vanligaste 

dödsorsaken är hjärt- och kärlsjukdomar sedan kommer tumörsjukdomar och andra 

sjukdomar. Palliativ vård kan se olika ut, den kan ges under en mycket lång period till 

att den ges i en sen fas. 

Den palliativa vården bygger på en helhetsvård där olika insatser från kommuner och 

landsting ingår, bland dessa är flera kompetenser inblandade. Den centrala och 

nödvändiga grunden för samverkan mellan olika vårdgivare är ett multiprofessionellt 

vårdteam bestående av läkare, sjuksköterskor, rehabiliteringspersonal och andra 

yrkeskategorier enligt socialstyrelsens rapport nationellt kunskapsstöd för god palliativ 

vård i livets slutskede (4). Alla som är i behov av palliativ vård har rätt till det i Sverige 

oavsett sjukdom, kön, ålder och geografisk boplats (1). Den palliativa vården har 

utökats i Sverige men är fortfarande geografiskt ojämnt fördelad. Detta medför att vissa 

personer inte får tillgång till en likvärdig vård i livets slutskede i sina egna 

hemkommun. Exempelvis så saknas det palliativa rådgivningsteam i sju län (3). 

Socialstyrelsen (4) har på regeringens uppdrag format ett kunskapsstöd, för att stödja 

vårdgivarna eftersom tillgången är ojämlik i landet. Syftet med detta är att ”utveckla den 

palliativa vården, genomföra uppföljningar och kvalitetssäkring och  tillgodose en 

likvärdig vård för patienterna”.  

I Sverige startades det svenska palliativregistret 2004, för att förbättra vården i livets 

slutskede (3). De som innefattas av palliativ vård registreras och genom en enkät får 

vårdpersonalen besvara ett antal frågor hur vården varit den sista tiden av patientens liv. 
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Detta medför att vårdgivaren kan se vad som behöver förbättras och vilken kvalité av 

vård som har bedrivits. Data som registreras används även till klinisk forskning och 

utvecklingsprojekt (5-6). I palliativ vård innebär det att man skall följa patienten och 

dess närstående hela vägen till döden. Symtom och lindring är i fokus och inte själva 

sjukdomen. Hur nära döden en människa än är, så pågår ändå livet och detta är viktigt 

att ta hänsyn till i den palliativa vården (7).  

Den palliativa vården vilar på fyra hörnstenar;  

•   Den första handlar om lindring av svåra symtom som smärta, illamående och 

oro. 

•   Den andra hörnstenen markerar betydelsen av teamarbete mellan olika 

professioner, allt efter patientens behov. 

•   Hörnsten tre betonar kontinuitet i vården och bra kommunikation mellan sjuka, 

närstående och vårdpersonal oavsett huvudman. 

•   Den fjärde hörnstenen understryker att närstående får tillräckligt stöd eftersom 

vård i livets slutskede ofta bygger på stora insatser från närstående. Vården ska 

därför ges i samverkan med dem och deras önskemål så mycket som möjligt. De 

närstående måste känna att de får information och att deras närvaro och 

medverkan är betydelsefull (8)  

 

Den fjärde hörnstenen bygger på närståendes behov, enligt Lindkvist et al. (9) är det 

vårdteamets uppgift i livets slutskede att se och vid behov ombesörja närståendes oro, 

stress och bekymmer. Som sjukvårdspersonal kan man sammanfatta dessa i 

kategorierna; att veta, att vara och att göra.   

 

1.2 Begreppsdefinitioner 
Anhörig, närstående och familjemedlemmar är allmänna begrepp som används inom 

vården och omvårdnadsforskning. Enligt socialstyrelsens (2) termbank definieras  

anhörig som ” en person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna” (10).  

Enligt Carlsson et al.(11) kan definitionen närstående vara en granne, vän eller någon 

som har ett släktskap till personen men även en person från en utvidgad familj.  

Anhörigvårdare är den ”person som vårdar den närstående som är långvarigt sjuk, äldre 

eller har en funktionsnedsättning” (2). Att identifiera anhörigvårdare är ett problem, då 

det är svårt att definiera vad som menas med att vårda en anhörig. När de som är 

vårdare inte kan urskilja sig som vårdare, utan utgår från det förhållande de har till den 
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som är i behov av vård (11). I denna litteraturstudie kommer vi att använda begreppet 

närstående synonymt till anhörig och som enligt Benzein et al.(10) innebär närstående, 

den sjukas närmaste sociala nätverk och vem den anses ha en nära relation till. Detta ger 

en bredare betydelse än anhörig, som historiskt sett anses vara släktskap via blodsband, 

äktenskap eller samboförhållande.  

 

1.3 Närstående 
Närstående till långvarigt sjuka och äldre har haft en central roll i vårdandet genom 

århundranden från att man var hemma med den sjuka utan ersättning. I dagens läge har 

vi har rätt till ersättning och stöd från olika lagar (11), till exempel Socialtjänstlagen 

(2001:453) kapitel 5: Personer som vårdar eller stödjer närstående  10 § 

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 

närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har 

funktionshinder. Lag (2009:549),(12). Samt ett flertal organisationer som t.ex. 

hemsjukvården. Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 5 §10 infördes 2009(12), enligt 

socialstyrelsens rapport Stöd till personer som vårdar och stödjer närstående, 2014 

(13), visar att en tillämpning av denna lag varierar inom verksamheterna i kommunen, 

längst har äldreomsorgen kommit. Denna lag har sammanfattningsvis gjort att anhöriga 

får mer stöd idag. Att ta fram statistik hur många närstående som medverkar i vården är 

svårt, men mellan 10 till 20 procent av Sveriges befolkning ger någon form av vård och 

omsorg (11). 

 

1.4 Sjuksköterskans perspektiv  
Tidigare forskning i sjuksköterskans perspektiv har visat att frustration, sorg, känslor av 

otillräcklighet och bristen på tid, var några saker sjuksköterskorna kände som arbetade i 

den palliativa fasen. Även att de var mer benägen att ta med arbetet hem. En 

förutsättning för att kunna arbeta med patient och närstående var att ha en förmåga att 

samarbeta, för att kunna uppnå målet om en god död (14). De beståndsdelarna som 

ansågs viktiga i det vardagliga mötet var; ansvar, erfarenhet, kunskap, samarbete, 

känslor, resurser och tid.  Det som uppkom i studien var att en irritation över 

otillräckligt samarbetet med andra instanser inom vården. Det positiva och det som 

sjuksköterskorna kände var att mötet med de närstående och patienten gav dem en 

ovärderlig erfarenhet, kunskap, ökade deras känsla av professionell trygghet och gav 

dem styrka att anta andra utmaningar (14). I en annan studie av Karlsson et al. (15)  
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intervjuades fem sjuksköterskor. Studien byggde på goda upplevda vårdsituationer i 

palliativ vård. Teman som framkom var trygghet, närvaro, samhörighet och lyhördhet.  

 

Faktorer som definierades som en ”dålig död” enligt studien av Costello (16) byggde på 

sjuksköterskans upplevelser av goda eller dåliga dödsfall på sjukhus och att inte få 

tillräckligt med tid att lära känna de närstående, att döden kom oförberett och plötsligt, 

eller att patienten inte var tillräckligt symptomkontrollerad vid dödsfallet. I en annan 

studie beskrev sjuksköterskor hur viktigt det var att ge support och stöd till de 

närstående och ge dem positiva minnen av den sista tiden av patientens liv, samt kunna 

säga farväl och känna att det bli ett värdigt slut (17). Forskning har visat att en del av 

sjuksköterskans roll i den palliativa fasen är att förbereda de närstående på processen 

inför döden (18-19). 

 

1.5 Omvårdnadsteori 
I palliativ vård anses hopp vara en energikälla och i och med detta ett verktyg, för att 

hantera den svåra situationen för både hälso- och sjukvårdspersonal, patienten och 

dennes närstående (20).   

Den omvårdnadsteori som kommer att användas är Joyce Travelbee´s omvårdnadsteori 

som bygger på att omvårdnaden ska ske med mellanmänskliga aspekter (21). För att 

man ska förstå hur omvårdnaden ska vara, är det viktigt att förstå vad som händer 

mellan patient och sjuksköterska och vilka konsekvenser denna interaktion kan ge 

patienten. Travelbee anser att alla upplever sjukdom, lidande och förluster under sin 

levnadstid och att detta är naturligt. Denna erfarenhet är personens egna och bara dennes 

(22). Målet är att hjälpa individen, och närstående för att förebygga eller hantera 

sjukdom och lidande där det slutgiltiga målet är närvaron av hopp (21). 

 
1.6 Problemformulering  
Palliativ vård ställer stora krav på vårdpersonalens kunskap och deras sätt att hantera 

situationerna. För att skapa bra förutsättningar inom vården behöver vi få förståelse och 

kunskap, för att kunna möta behoven, stödja och förbättra villkoren för de närståendes 

situation. Enligt socialstyrelsens rapport (4), visar det sig att forskningen har inte ännu 

kommit fram till vad som är det bästa sättet att stödja den närstående, till en patient som 

är i behov av palliativ vård.  

Den palliativa vården är inte ett högprioriterat område i utbildningarna för vårdpersonal 

och som rapporten tar upp är det angeläget att den palliativa vården uppmärksammas 
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mer på lärosätena runt om i landet (3). Denna litteraturstudien kommer att belysa och 

sammanställa de närståendes upplevelser av deras palliativt sjuka anhörig.  

 

1.7 Syfte  
Att beskriva hur närstående upplever palliativ vård och vilket stöd de anser sig behöva 

från vården. Syftet är även att beskriva hur data har samlats in i litteraturstudien 

ingående i artiklarna. 

 

1.8 Frågeställningar 
- Hur beskrivs upplevelsen att vara en närstående i palliativ vård? 

- Vilket stöd upplever de närstående att de behöver? 

- Hur beskrivs datainsamlingen i de ingående artiklarna? 

 

2. Metod 
 

2.1 Design 
En beskrivande litteraturstudie (23). 

2.2 Databaser och sökord  
De databaser som användes för att söka vetenskapliga artiklar är Cinahl och PubMed,   

dessa är stora inom omvårdnadsvetenskap och valdes därför ut (23). Sökord som 

användes är Palliative care, end of life, family,family members, family experience, 

experience, next of kin, support och end of life med den bolianska termen AND i 

kombination.  

2.3 Sökstrategi och urvalskriterier 
I Cinahl har begräsningar som Peer reviewed, all adults och inom 5 år valts. PubMed 

har begränsning med Adults från 19+ och  uppåt, humans och 5 år valts. 

Inklutionskriterier; Kvalitativa artiklar har valts ut med språk engelska eller svenska.  

Exklusionskriterier; Systematiska litteraturstudier och de som ej är relevant i denna 

litteraturstudie.  

Litteratursökningen skedde via Gävle Högskolas bibliotek. Författarna gjorde en grov 

sökning på ordet Palliative care i Cinahl och i PubMed för att se utfallet. För att smalna 

av sökningen och hitta relevant information till litteraturstudie formulerades sökorden 

utifrån vår frågeställning och syfte. I Cinahl och PubMed söktes kombinationerna av 
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sökorden lika. I tabellen redovisas inte de sökkombinationer eftersom författarna ej fann 

relevanta artiklar i respektive databas. Två manuella sökningar utfördes.  

Utfall av utförda artikelsökningar se tabell 1. Utfallet blev totalt 932 artiklar varav 68 

var dubbletter. Vid granskning av utfallen valdes artiklar ut på dess rubrik, därefter 

lästes abstractet för att söka efter det som är relevant inom området och stämmer 

överens med syftet och frågeställningen.  

Tabell 1. Utfall av utförda artikelsökningar 
Söktermer Databas Utfall Lästa abstract Valda artiklar 
Palliative care 
AND family 
members  

Cinahl 166 10 2 

Palliative care 
AND family 
AND 
experience 

Cinahl 124 14 3 

Palliative care 
AND family 
AND 
experience 

PubMed 177 9 1 

Family 
members AND 
palliative care 
AND 
experience 

Cinahl 38 4 1 

End of life 
AND family 
experience 
 

PubMed 
 

186 
 

2 
 

1 
 

Palliative care 
AND next of 
kin 

Cinahl 13 4 1 

Palliative care 
AND family 
AND support  

Cinahl  231 7 2 
 

Manuell 
sökning  
 

Cinahl 2 2 2 
 
 

Totalt   937 52 13 
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2.4 Dataanalys 
Författarna har bearbetat kvalitativa artiklar genom att först läsa rubrikerna och abstrakt 

utifrån arbetets syfte och frågeställningar i litteraturstudien. Utav 52 lästa abstract lästes 

23 artiklar djupare i metod och resultat delen för att sedan välja ut 13 artiklar som är 

med i resultatet.  Därefter har fokus lagts på metod och resultatdelen som har lästs 

igenom flera gånger. För att underlätta arbetet gjordes tabeller för att få en överskådlig 

blick på artiklarna, se tabell 2 och 3.  

Därefter bearbetades artiklarnas resultatdel var för sig och det som var relevant för 

litteraturstudien markerades för att identifiera centrala fynd där likheter och olikheter 

sökts för att skapa nya områden eller teman (24). 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 
Författarna har granskat artiklarna objektivt, opartiskt och ej medvetet plagierat andra 

examensarbeten. Inga tillstånd från etiska nämnder krävs när en litteraturstudie skall 

genomföras. I de 13 vetenskapliga artiklarna så har författarna granskat om de är 

prövade mot etiska nämnder eller om noggranna etiska överväganden har gjorts enligt 

Polit et al. (23) och enbart använt sig av dessa. 

 
3. Resultat  
 
Resultaten presenteras i löpande text med rubriker och underrubriker. I tabell två 

sammanfattas; valda artiklar och i tabell tre sammanfattas; valda artiklars syfte och 

resultat. Studien kommer besvara frågeställningarna, hur beskrivs upplevelsen att ha en 

närstående i palliativ vård och vilket stöd upplever de närstående att de behöver. I den 

sista delen beskrivs datainsamlingen ingående i utvalda artiklar.  

 

3.1 Fysiska,  psykiska och sociala aspekter    
I ett flertal artiklar framkommer det att vara närstående till någon i palliativ vård 

påverkade dem psykiskt, fysiskt och socialt (25-27).  

3.1.1 Ansvar och krav 
Som närstående kände de att de hade yttersta ansvaret eftersom de var närmast den 

döende och detta gällde även när sjukvårdspersonal tog över (25). Att ta viktiga beslut 

för den sjuka innebär ett stort ansvar för den familjemedlem som vårdade, att veta vilka 

önskemål och begär denna ville ha berodde helt på hur insatt den närstående var i 
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patients vilja och behov (28). I en annan studie av Totman et al (29), framkom det i 

princip samma åsikter, att få agera advokat åt den sjuka och frågeställningar som 

uppstod var; gör jag tillräcklig, har jag missat något?   

 

Förändringar i vardagen för den närstående innebar att de måste avstå från aktiviteter 

och träffa vänner för de ville vara nära den döende så mycket som möjligt (25, 30). 

Studien av Millberg et al. (31) visade att bibehålla aktiviteter även kunde vara 

distraherade för familjemedlemmar för att få en paus i vårdandet. I artikeln av Angelo et 

al. (27) framkom det att fysiska krav ställdes på anhörigvårdaren dagligen; att förbereda 

måltider, ordna med hushållssysslor och hjälpa med den personliga hygienen. Sömnen 

blev ett stort problem, där den blev begränsad och avbruten flera gånger per natt (25, 

27). Enligt Millberg et al. (31) kände familjemedlemmarna trygghet när det fanns 

tillgång till vårdpersonal dygnet runt i hemmet, detta avlastade deras krav på sig själva. 

Situationer som orsakade stress hos vårdaren var att den sjuka tappade aptiten, nya 

symtom uppstod och smärta (27). Att ha ansvaret för vårdandet som make/maka var 

fysiskt ansträngande och stressande men ändock ville de ha kontrollen (25). 

Skuldkänslan inkom bland flera av anhörigvårdarna, när de behövde fokusera på den 

ekonomiska biten och inte den sjuke. Eftersom de inte kunde arbeta som vanligt, hade  

flera av deltagarna svårt att hitta en balans mellan arbetet och vårda den sjuka (28). 

 

Att få tid för sig själv och ta i tu med sina egna känslor var stressande och  svårt för 

anhörigvårdaren (26). Både anhörigvårdaren och den sjuka kände att de åkte på en 

känslomässig berg-och dalbana av stress (30). Flera anhöriga som vårdade fick 

hälsoproblem som viktnedgång och psykologiska problem (28). I ett flertal artiklar 

framkom det att anhörigvårdarna och närstående beskrev känslan av utbrändhet, de gav 

all sin energi till den döende (28, 25-26). Det var svårt att lämna över vården till 

vårdpersonal för de kände att det var deras plikt att utföra dem själv (32). 

 

3.1.2 Den nya rollen 
Flera familjemedlemmar beskrev att se den sjuka förändras i den palliativa fasen var en 

utmaning, det var smärtsam att se förändringen. Att bli en vårdare innebar förändringar i 

vardagen och man möter nya hinder som tex att tvätta den sjuka på intima ställen (29, 

33). Som närstående intogs nya roller som den andra har haft ansvaret för innan 

sjukdomen (27, 25).Till exempel i en studie av Angelo et al. (27) framkom det att en 
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kvinna måste ta de tyngre uppgifterna,  eftersom mannen var sjuk och hade alltid gjort 

detta innan sjukdomen. I studien av Andersson et al. (25) framkommer att när barnen 

fick vårda sina föräldrar eller far/morföräldrar fick de möjligheten att ge tillbaka det 

som de har fått tidigare i livet. Barnen blev länken till resten av familjen. Under svårare 

skeden, var det bra för de närstående att vårdpersonal kom på bestämda tider. Detta 

hjälpte de närstående och gav dem självförtroende och trygghet i att fortsätta deras roll 

som vårdare (32). I ett flertal artiklar visade det sig att det var ansträngande att få vårda 

den sjuka men flera anhörigvårdare ansåg denna roll som meningsfull, som att de gav 

något tillbaka (26, 29, 31). I  rollen som anhörigvårdare är viktigt med egen tid utan att 

få skuldkänslor. Detta fungerade bäst när de närstående kände sig trygg med 

sjuksköterskan, att denna hade kompetens och erfarenhet (32). 

3.1.3 Tankar om död och framtid  
Att vara närstående innebar att egna existentiella frågor uppkom, tankar om deras egen 

död och att varje minut av livet är värdefullt (29, 25). Att ha talat om döden med den 

döende, underlättade kommunikationen speciellt när döden var på antågande. Att kunna 

avsluta resan tillsammans var viktigt för den närstående och när det hade inträffat 

kändes det som en lättnad för att lidandet var över (25). Att ha vårdpersonal närvarande 

vid dödsögonblicket beskrev flera närstående som att deras upplevelse av döden blev 

god (32). Att ta en dag i taget var för flera deltagare en strategi eftersom de inte vet vad 

som komma skall. Detta ansågs vara både en lättnad och en frustration (26, 33). Vid 

dödsögonblicket på sjukhus framkom det av familjemedlemmar att de var mer 

bekymrad av att lämna rummet än att få närvara när personalen måste göra sitt arbete 

med den döende (34). En del tankar som uppkom hos anhörigvårdarna var att ”gud 

verkar inte vara närvarande i deras lidande” , ” hur kan han göra så här” medans en 

annan vårdare fann tröst i att be till Gud (30). Att ha en religiös tro gav deltagarna en 

förberedelse och mening för hela vårdprocessen för den sjuka i palliativt skede (26, 29, 

31). 

Flera anhörigvårdare började fundera på deras egen framtid. Det praktiska som 

begravning och arv med mera. Det fanns också en rädsla för ensamhet, speciellt för dem 

som var gifta med den som skulle dö (26). Även i artikeln av Janze et al. (33) beskriver 

de närstående en rädsla för framtiden, där de är ensamma utan deras partner. En del av 

deltagarna som var vårdgivare såg möjligheten att kunna resa eftersom deras ansvar då 

är avslutat. En del såg ingen framtid alls (27).  



 

10 
 

3.1.4 Relationer  
Samtal med familj och vänner kunde antigen ge styrka eller vara en stressande faktor 

(25, 27). Hade den närstående en nära relation  till den döende så blev deras sorgearbete 

svårare. Relationer till familj, vänner och bekanta påverkade anhörigvårdaren vidare i 

sorgearbetet. Många av vårdarna blev så inne i sin roll att de inte hade energin att 

bibehålla relationer. Konflikter med familj och vänner som uppstod under vårdtiden var 

svåra att hantera och fanns kvar många år efter att den sjuke avlidit (28). I rollen som 

vårdare kände de närstående sig isolerade (29-30). Men de flesta nämnde att familj och 

vänner gav en källa till stöd (29). Support från familjen, vänner och medarbetare ansågs 

viktig (26,31). Att gå igenom resan tillsammans med familjen gav den närstående styrka 

och banden mellan familjemedlemmarna stärktes och lärde dem mer om varandra (25). 

 

3.2 Kommunikation 
 

3.2.1 Positiva aspekter  
Informativt stöd, rak och ärlig kommunikation från vårdpersonal visade sig vara 

stödjande faktorer som gav en känsla av trygghet och säkerhet hos närstående (35, 28- 

29). Att information upprepades och att få informationshäften gav även en känsla av 

trygghet. När sjuksköterskan och läkaren visade empati, flexibilitet och tog sig tid att 

sitta ned hos patienten fick familjemedlemmarna en känsla av värme och trygghet. Det 

uppskattades efter dödsfallet att sjukvårdspersonalen ringde upp eller skickade brev till 

familjemedlemmarna för att följa upp hur de mådde (35). I studien av Tallman et al.(36) 

framkommer det av familjemedlemmarna att personalen i det palliativa teamet i 

slutenvård visade medkänsla, respektfullhet och engagemang för både patienten och 

familjen. Att etablera en god relation och få support från hälso- och sjukvården hjälpte 

anhörigvårdarna i förberedelseprocessen (26). När personalen tog initiativ till att bjuda 

in familjemedlemmen i vårdprocessen av den sjuka och att personalen bekräftar 

familjemedlemmens kunskaper om den sjuke ansågs stödjande (31). Att få 

sjukdomsförloppet beskrivet av sjukvårdspersonalen hjälpte anhörigvårdaren att hantera 

vad som komma skall (37, 33). Från att ha fått vården från hälso- och sjukvården till att 

få vård av palliativ hemsjukvård gjorde stor skillnad för en deltagare,  från att känna 

maktlöshet till att känna tillit och lugn (31).  
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3.2.2 Negativa aspekter  
Det framkom klagomål på att det saknades öppenhet när vårdpersonal inte gav 

informationen rätt till familjemedlemmarna, detta gav en känsla av ångest och förtvivlan 

(35). I en annan studie av Totman, et al. (29) visade det sig att denna saknad av 

öppenhet ledde till förvirring och en känsla av att information undanhållits. En tydlig 

och detaljerad information om den döende på sjukhuset var något familjerna uttryckte i 

studien av Donnelly  et al.(34). När familjemedlemmarnas sorg ignorerades och när 

sjukvårdspersonalen hade bråttom, ingav detta en känsla av ångest hos de närstående 

(35). Även studien av Millberg et al. (31) visade det att det är viktigt att personal inte 

stressar vid möten med patient och familj. 

När inte vårdpersonal ringde upp eller skickade brev efter döden som de lovat 

framkallade det osäkerhet och skuldkänslor hos närstående (35). Enligt Stajduhar et 

al.(28) kände flera familjemedlemmar sig arga på sjukvården när deras behov inte blev 

uppfyllda som de ville. I studien av Lundberg et al (35) framkom det att 

familjemedlemmarna kände sig nervärderade när vårdpersonal inte mötte de problem 

och behov som uppstod, när det var brist på patientcentrerad vård. Kampen att få rätt 

hjälp och vård från hälso- och sjukvården var ett problem som uppkom i studierna av 

Andersson et al (25) och  Jack et al (32), detta innebar t.ex. att de behövde ytterligare 

hjälp med medicineringen eller vård. Maktlöshet och frustration upplevdes när inte det 

gavs möjlighet till att vara delaktig i vården eller när den närstående inte delgetts någon 

information. De närstående upplevde att vårdpersonalen inte såg allvaret och ignorerade 

situationen vilket ledde till en svår kommunikation mellan personal och närstående. 

3.3 Metodologiska aspekter  
13 artiklar inkluderades i studien, samtliga finns representerade ingående i tabell två. 

Datainsamlingen i fem av dessa Jack et al. (32), Lundberg et al. (35) & Totman et 

al.(29), Holm et al. (26),Tallman et al. (36) hade semistrukturerade intervjuer. I en av 

dessa  Lundberg et al. (35) gjordes intervjun åtta månader efter närståendes förlust. 

Holm et al (2014) intervjun byggde på en intervjuguide som bestod av öppna frågor. 

Deltagarna fick själva bestämma var intervjuerna skulle ske. I studien av Tallman et al 

(36) observerades deltagarna även genom videoinspelningar. Stajduhar et al (28) och 

Murray el al är en sekundär analys, där informationen är hämtad från större studier. Fem 

artiklar Andersson et al (25) Angelo et al. (27), Janze et al.(33), Penrod et al (37), 

Donelly et al. (34) använde sig av ostrukturerade intervjuer. I Angelo et al. (27) 
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intervjuades deltagarna enskilt med underlag av fotografier som deltagarna själv tagit. I 

Penrod et al (37) användes öppna frågor och på slutet av studien genomfördes en 

intervju i grupp för att öka trovärdigheten. I studien av Donelly et al. (34) skedde 

intervjun i hemmet så nära dödsfallet som möjligt.  Millberg et al. (31) använde ett 

frågeformulär med öppna frågor som blev hemskickade till deltagarna.  

 

4.  Diskussion  
 
4.1 Huvudresultat  
Att vara en närstående/anhörig till en sjuk i palliativ vård visar litteraturen är 

energikrävande och innebär nya roller. Samtliga artiklar visar att den psykiska påverkan 

är stor på de närstående, vare sig den sjuka behandlas i hemmet eller på sjukhus. Flera 

närstående tar upp ansvaret över den sjuka, de får agera advokat. I artiklar där de 

närstående vårdar den sjuka hemma beskriver de en vardag där de får anpassa sig efter 

den sjuke. De avstod från aktiviteter, de anpassar sina vardagliga sysslor, tog sig an nya 

uppgifter i hemmet och minimerade socialt umgänge. Denna nya vardag innebar att de 

närstående fick en ny roll i hemmet, att inte bara vara dotter, son, make eller maka utan 

även vårdare. Litteratur beskriver att de närstående ansåg att de var meningsfullt att 

vårda den sjuka och att de gav tillbaka, de ville göra denna resa tillsammans mot döden. 

För närstående var familj och vänner viktiga eftersom de gav stöd, support och styrka i 

palliativa processen. Litteratur visar även att familj och vänner kan ge negativ effekt, då 

de kan vara en stressande faktor. En andlig tro gav tröst och stöd i denna svåra period, 

men det uppkom även existentiella frågor. Litteratur beskriver att framtiden var svår för 

vissa att se, man tog en dag i taget,  såg inte sin egen framtid och andra beskriver en oro 

för framtiden. 

I litteraturen beskriver de närstående att de vill att kommunikationen med vårdpersonal 

ska vara rak, ärlig och öppen. Det är viktigt att de tar sig tid med de närstående och inte 

skyndar sig. När vårdpersonal visar empati och engagemang kände de närstående en 

trygghet och värme. När de närstående upplevde att de inte fick tillräckligt med hjälp 

från sjukvården gav de känslor som frustration och maktlöshet. Att kunna släppa 

ansvaret till sjukvårdspersonal ansåg några av de närstående vara svårt. 
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4.2 Resultatdiskussion  
 

4.2.1Fysiska,  psykiska och sociala aspekter 
Att vara närstående till någon som är i palliativ vård påverkade dem psykiskt, fysiskt 

och socialt (25-27, 38). Stress, skuldkänslor och utbrändhet upplevdes av flera deltagare 

i studierna av Angelo et al.(27), Holm et al. (26), Murray et al. (30) och Stajduhar et al 

(28). Detta stöds även av Henriksson (38) där författaren beskriver för närstående 

innebär den nya situationen fysiska, emotionella och sociala utmaningar. Det verkar 

rimligt att den psykiska, fysiska och sociala påverkan beror på all tid och resurser som 

de lägger ned, som även Henriksson (38) påvisar. Artiklarna beskriver att ett stort 

ansvar ligger på de närstående i den palliativa processen enligt Andersson et al. (25), 

Angelo et al. (27) och Stajduhar et al (28), det kan handla om beslut angående den 

sjuke, ekonomi och hushållet. Enligt Jack et al. (32) beskriver de närstående att det är 

svårt att lämna över ansvaret till vårdpersonal. Som studien visade att servicen de fick 

tillhanda med palliativ sjukvård i hemmet gav en god respons, detta kunde hjälpa 

familjer till att fortsätta ett så normalt liv som möjligt i denna svåra situation. Det anses 

troligt att detta är en bra lösning, att ha avancerad hemsjukvård för att både patienten 

och dennes familj ska kunna leva som vanligt. De får tillsammans möjligheten att göra 

denna resa tillsammans i hemmet, om det är deras önskan. I Sverige enligt 

socialstyrelsen (3) har inte alla tillgång till avancerad hemsjukvård. Vilken kommun i 

Sverige man tillhör ska inte vara avgörande för att få samma palliativa vård i dagens 

samhälle. Alla bör få rätten att välja om de vill dö i sitt eget hem eller på sjukhus. Men 

som Lindqvist et al. (9) påpekar är det viktigt att inte försköna vård i hemmet även fast 

det är patientens önskan. Detta kan medföra att de närstående känner sig otrygga i 

situationen, eftersom det är mycket förändringar som sker både psykiskt, fysiskt och 

även i hemmiljön. Som närstående är de flesta oförberedda på vad som kommer att 

hända.  

Ett flertal artiklar beskriver att vara närstående i palliativ vård innebär en ny roll som de 

får kliva in i (25-27, 29, 31-32). Även om denna roll ansågs vara ansträngande så ansåg 

de att det var meningsfullt (26, 29, 31). Detta stöds även av Henriksson (38) där 

närstående tar en naturlig roll som vårdare och ser det som en möjlighet att ge tillbaka 

och visa kärlek till den sjuke.  Det verkar rimligt som Henriksson (38) beskriver, att 

denna roll intas automatiskt och att det är självklart att man ställer upp. Som närstående 
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intas en roll som vårdare och är en stor del i omvårdnadsarbetet och enligt Travelbee´s 

teori som säger att det som gör livet värt att leva, är känslan av att någon behöver en 

(22). Att ha en religiös tro hjälpte deltagarna att hantera vårdprocessen för den sjuka i 

palliativt skede (26, 29, 31). Detta stöds även av Penman et al. (39) där andlighet gav 

dem makt, styrka, mod, syfte och uppmuntran trots deras situation. 

4.2.2 Kommunikation 
Rak och ärlig kommunikation med informativt stöd från vårdpersonal ansågs stödjande, 

ingav trygghet och säkerhet hos närstående (28-29, 35). Detta är oerhört viktigt att tänka 

på som vårdpersonal. Hur svårt det än är att lämna tunga besked så lönar det sig att vara 

rak och ärlig, detta medför med all sannolikhet att de närstående kan känna sig trygga. 

Travelbee säger att kommunikation är sjuksköterskans viktigaste redskap och är en 

förutsättning för att uppnå målet med omvårdnaden. ”Det viktigaste kännetecknet på 

relationen är att individens, familjens eller samhällets omvårdnadsbehov tillgodoses” 

och ansvaret ligger på sjuksköterskan att denna relation grundas och bevaras (22). När 

de närstående fick en uppfattning att vårdpersonal undanhållit information uppkom 

känslor som ångest, förtvivlan och förvirring enligt Lundberg et al. (35) och Totman et 

al.(29). Att sjuksköterskan och läkaren upprepade informationen, visade flexibilitet, 

empati och tog sig tid att sitta ned hos den döende och dess familj gav även en känsla av 

trygghet och värme (35). Att inte stressa i sina möten med patient och 

familjemedlemmarna var viktigt (31,35). Litteraturen Henriksson (38) påvisade samma 

sak, att närstående har ett behov av stöd och information av vårdpersonal, eftersom 

närstående känner sig otillräcklig i sin vårdarroll. Bli erbjuden samtalsstöd som 

närstående kan lätt glömmas bort när vårdpersonal lägger fokus på den döende, därför är 

det viktigt som vårdpersonal att aktivt inta ett förhållningssätt gentemot närstående och 

erbjuda samtalsstöd. Detta kan göras genom att visa att man är lyhörd, tillgänglig, inte 

stressar, tar kontakt samt att ta initiativ till samtal (38,9). Även Travelbee tar upp att 

empati är ” en upplevelse som äger rum mellan två eller fler individer” en 

mellanmänsklig process (22). 

Denna roll kan innebära att de närstående tar på sig för mycket och att 

sjukvårdspersonal har en central roll att stödja dem i denna svåra period. Henriksson 

(38) påpekar att det är oftast en närstående som tar på sig hela ansvaret. Att personalen 

tog initiativ till att bjuda in familjemedlemmen i vårdprocessen, eftersom familjen har 

den bästa kunskapen om patienten visade sig positivt (31). Att engagera flera 
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familjemedlemmar i vården kan vara svårt i denna period för vårdpersonalen, eftersom 

alla har sina egna åsikter och olika relationer till den döende. Det är viktigt att alla får 

vara med, detta visade det sig i studien av Andersson et al (25) att maktlöshet och 

frustration framkom om man inte fick möjlighet att vara delaktig i vården som 

närstående. 

 

4.2.3 De metodologiska aspekterna i datainsamlingen  
De 13 artiklar som inkluderades i studien var av kvalitativ ansats. I 10 av artiklarna  

(25-27, 29, 32-37) användes intervjuer som datainsamling, dessa spelades in och 

transkriberades. När intervjuer spelas in är det viktigt som intervjuare att inge trygghet 

då en del deltagare kan bli nervösa av vetskapen att de blir inspelade. Inge trygghet är 

även viktigt för att deltagarna ska kunna delge sin information och intima detaljer av 

deras historia. Intervjuer är en bra metod, för att få fram upplevelser och erfarenheter 

från deltagarna. Svagheten i detta är att när frågeformulär används, så blir deltagaren 

styrd och man kanske inte får fram hur dennes exakta upplevelse känns (23).  Fem av 

dessa använde sig av semistrukturerade intervjuer (26, 29, 32, 35-36). Att använda 

semistrukturerade intervjuer är något som forskarna använder när de har ett specifik 

ämne som de vill ha svar på, men de vet inte säkert vad svaren från deltagarna blir. 

Forskarna förbereder sig med en ämnesguide med frågor eller områden som de vill ha 

svar på (23). Genom att använda förutbestämda ämnesområden ökar trovärdigheten och 

man får all den information som behövs när denna teknik används (23-24). I en studie 

(29) valdes det att skicka ut en summering av intervjun till deltagarna för att få ett 

godkännande att allt stämmer, detta ökar trovärdigheten (23). I Tallman et al. (36) 

användes även videoinspelningar för att få en djupare förståelse.  

Fem artiklar (25, 27, 33-34, 37) använde sig av ostrukturerade intervjuer. Intervjun 

startas med en bred fråga som är relaterat till deras huvudämne, därefter låter 

intervjuarna deltagarna berätta fritt sin historia. (23). Denna metod gör att frågorna 

styrks genom att ställa följdfrågor och att intervjun kan anpassas efter personens 

specifika situation (24). Detta gör det möjligt att få ett bredare perspektiv, att inte 

begränsa sig med bestämda frågor. I studien av Penrod et al. (37) ökade de 

trovärdigheten genom att göra den sista intervjun i grupp. Angelo et al. (27) bygger på 

intervju och fotografier som deltagarna själv tagit. Detta kan bryta barriären mellan 

intervjuaren och deltagarna och kan innebära att det blir lättare för deltagarna att berätta 

sin historia med stöd av fotografier (23). Polit et al. (23) rekommenderar att kvalitativa 
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intervjuer ska spelas in och transkriberas för att få högkvalitativ data. Två av artiklarna 

(28, 30) var en sekundär analys av tidigare studier, mest effektivt när datainsamling 

kräver mycket tid. Men som forskare till studien kan det innebära att vissa frågetecken 

inte besvaras (23). 

I en artikel Millberg et al. (31) skickades ett frågeformulär ut. Fördelar med detta är att 

deltagarna inte blir påverkad av intervjuaren men använda sig av intervjuer istället för 

frågeformulär gör att man får en större svarsfrekvens (23).   

 
 
4.3 Metoddiskussion  
Syftet med studien var att beskriva hur närstående upplever palliativ vård och vilket 

stöd de anser sig behöva från vården, därför valdes en beskrivande litteraturstudie som 

design. Datainsamlingsmetoden av de 13 valda kvalitativa  artiklar undersöktes. 

Kvalitativa artiklar valdes eftersom frågeställningen var att vi sökte efter upplevelser 

från närstående. Kvalitativ forskning är flexibel och syftar till att beskriva fenomen, 

upplevelser och erfarenheter och gå på djupet. Att en mindre mängd deltagare används i 

kvalitativ forskning kan också vara en svaghet, eftersom det kan vara svårt att 

generalisera resultatet på en större mängd population. Kvalitativ forskning granskas 

bland annat efter äkthet, texten ska ge en känsla för läsaren hur deltagarna upplever 

deras liv (23). Vid granskning av valda artiklar fick författarna en känsla hur det är att 

vara närstående i palliativ vård. Vi valde innan artikelsökning att använda anhörig 

synonymt till närstående, sedan visade det sig att artiklarna använde sig av 

familjemedlemmar. PubMed och Cinahl är stora databaser inom omvårdnadsvetenskap 

(23) och valdes därför ut för att få ett brett sökningsområde. Men att endast använda två 

databaser kan också vara en svaghet i studien. MeSH betyder Medical Subject  

Headings och används för att specificera sökningar (23). I denna studie användes ej 

MeSH termer för att det begränsade sökningen.  

Artiklar från 2010 valdes för att få en så färsk forskning som möjligt inom området. 

Samhället utvecklas hela tiden, idag ser inte den palliativa vården ut som den gjorde för 

10 år sen. För att styrka detta hade man kunnat valt äldre forskning för att kunna 

jämföra, upplevelserna då och idag. En styrka i studien är att valda artiklar kommer från 

olika länder och detta ger därmed ett bredare perspektiv på närståendes upplevelser. 

Fem artiklar kommer från Sverige, resterande kommer från Storbritannien, Irland, USA, 

Nya Zeeland och Kanada. Fem svenska artiklar togs med i studien för att kunna få en 

överblick hur det ser ut i vårat samhälle, resterande länder som inkluderades i studien 
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har liknande socialstruktur. Nackdel är att vi inte har artiklar som visar närståendes 

upplevelser från till exempelvis Asien, detta hade kunnat belysa deras situation ur andra 

vinklar. Eftersom de inte har samma väl uppbyggda välfärdssystem som oss i Sverige. 

Vid granskning av undersökningsgrupperna i studierna framkommer att det är fler 

kvinnor än män som deltog, man kan fråga sig om vårt samhälle inte har ändrat sig så 

mycket som vi själva tycker. I studierna framkommer ingen tydlig skillnad att vara 

närstående som man eller kvinna, men samtidigt bygger de flesta resultaten på kvinnor. 

4.3.1. Kliniska implikationer för omvårdnad  
Tidigare forskning ger inga svar på vad som är det bästa sättet att stödja den närstående 

till en patient inom palliativ vård. Dock har tidigare forskning påvisat att en del av 

sjuksköterskans roll i den palliativa fasen är att förbereda de närstående på processen 

inför döden. I denna studie visar resultatet att närstående till den döende behöver ett 

större stöd. Närstående upplever stor psykisk, fysisk och social påverkan. 

Sjukvårdspersonal bör uppmärksamma närstående i större utsträckning. Denna studie 

vänder sig mot alla yrkesgrupper inom vården och studenter, där de kan ta del av 

närstående upplevelser hur det är att vara närstående samt hur det är att vårda en person 

som är i behov av palliativ vård. Förslag till fortsatt forskning är att ytterligare studier 

skulle kunna göras om på vilket sätt stödet kan utökas till de närstående.  

 

4.4 Slutsats  
Närstående behöver ett större stöd av vårdpersonal för att möta de utmaningar som 

kommer i den sjukes situation. I studien upplevde anhöriga psykiska, fysiska och 

sociala påfrestningar. Att ta sig tid och inte stressa i möten med patient och närstående 

framkommer i denna studie som viktigt, då stress framkallade ångest hos närstående. 

Kommunikationen från vårdpersonalen ska vara rak, ärlig och öppen, framkom som en 

aspekt.  En bristande kommunikation ledde till att de närstående kände en psykisk 

påfrestning. Med mer kunskap om den närståendes upplevelse, kan sannolikt 

vårdpersonal få ökade förutsättningar att tillgodose den närstående med adekvat stöd.  
Denna studie visar att vidare forskning behövs för att kunna hantera mötet med de 

närstående. 
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Bilagor. 
Tabell 2. Sammanfattning av valda artiklar 

Författare/ 
publikations år/ 
Land  

Titel  Design  Undersökningsgrupp Datainsamling Dataanalys 

Andersson M., Ekwall 
A.K. Hallberg I.R & 
Edberg A K 
(2010) Sverige 

The experience of being next of kin 
to an older person 
in the last phase of life 
 

Undersökande design 
med kvalitativ ansats 

Närstående till äldre 
över 75 år som avlidit 
och fått hjälp/vård 
från kommunen i sista 
fasen av livet. 
(N=17) 11 kvinnor 
och 6 män.  

Ostrukturerade 
intervjuer 

Innehållsanalys.  

Angelo J. & Egan R. 
(2015) Nya Zeeland 
 

Family caregivers voice their needs: 
A photovoice study.  

Undersökande design 
med kvalitativ ansats 

Deltagarna var (N=10) 
8 kvinnor och 2 män 
som levde med den 
sjuka 
familjemedlemmen 
och bar huvudansvaret 
av vården i hemmet. 

Deltagarna fick 
varsin kamera att 
dokumentera sin 
vardag. 
Ostrukturerade 
intervjuer, enskilt 
med deltagarna med 
underlag av 
bilderna.  

Narrativ 
innehållsanalys 

Donnelly S. & Battley 
J. 
(2010) Irland  

Relatives’ experience of the 
moment of death in a tertiary 
referral hospital 

Beskrivande design 
med kvalitativ ansats 

Anhöriga som var 
med fram till 
dödsögonblicket. 
15 familjer (N=24) 17 
kvinnor och 7 män.  

Ostrukturerade 
intervjuer 
genomfördes så nära 
tidpunkten efter 
dödsfallet.  

Innehållsanalys 

Holm M., Henriksson 
A., Carlander I., 
Wengström Y. & 
Öhlen J.  
(2014) Sverige  

Preparing for family caregiving in 
specialized palliative home care: An 
ongoing process 

Tolkade beskrivande 
design med kvalitativ 
ansats 

Anhörigvårdare för en 
patient som har 
specialiserad palliativ 
vård  i hemmet.  
(N=12) 7 kvinnor och 
5 män.  

Semistrukturerade 
intervjuer som 
bestod av öppna 
frågor. Intervjuerna 
lästes flera gånger 
för att få en helhet.  

Intervjuerna 
analyserades med en 
konstant komparativ 
analytisk teknik.  

Jack B.A., O’Brien 
M.R., Scrutton J. 
Baldry C.R. & Groves 
K.E.  
(2014) Storbritannien  

Supporting familycarers providing 
end-of-life homecare: a qualitaitives 
tudy on the impact of a hospice at 
homeservice 

Undersökande design 
med kvalitativ ansats 

Deltagarna hade 
huvudansvaret för 
patienten som tog 
emot hemservice 
(N=20) 5 män  och 15 
kvinnor.  

Semistrukturerade 
intervjuer.  

Innehållsanalys 

Janze A. & 
Henriksson A.  
(2014) Sverige  

Preparing for palliative caregiving 
as a transition in the awareness of 
death: family carer experiences 

Beskrivande och 
tolkande design med 
kvalitativ ansats 

Deltagarna var partner 
till den sjuke som var 
inskriven i 
specialiserad palliativ 
hemsjukvård (N=6) 

Ostrukturerade 
intervjuer 

Innehållsanalys 
 

Lundberg T., Olsson 
M. & Fürst C-J. 
(2013) Sverige 

The perspectives of bereaved family 
members on their experiences of 
support in palliative care  

Undersökande design 
med kvalitativ ansats 

Sörjande 
familjemedlemmar 
(N=25) 12 kvinnor 
och 13män. 

Semistrukturerad 
intervjuguide 
Individuella 
intervjuer 
genomfördes med 
deltagarna, 8 
månader efter deras 
förlust.  

Innehållsanalys  

Millberg A. & Strang 
P.  
(2011) Sverige  

Protection against perceptions of 
powerlessness and helplessness 
during palliative care: The family 
members’ perspective 

Beskrivande design 
med 
kvalitativ ansats 

Familjemedlemmar 
som är i pågående 
palliativ vård och 
familjemedlemmar där 
dess anhöriga avlidit 
3-9 månader senare. 
(N=233) 148 kvinnor 
och 84 män  

Ett frågeformulär 
med öppna frågor 
som blev 
hemskickat.  

Innehållsanalys 

Murray S.A., Kendall 
M., Boyd K., Grant L., 
Highet G. & Sheikh 
A.  
(2010) Storbritannien 

Archetypal trajectories of social, 
psychological, and spiritual 
wellbeing and distress in family 
care givers of patients with lung 
cancer: secondary analysis of serial 
qualitative interviews 

Undersökande design 
med kvalitativ ansats 

Deltagarna 
rekryterades av en 
lungcancerspecialist.  
19 patienter med 
lungcancer och deras 
19 anhörigvårdare 
varav 11 var kvinnor 
och 8 var män.  

Informationen för 
denna studie är 
hämtad från en 
tidigare studie, som 
är gjord på 
semistrukturerade 
intervjuer i hemmet. 

Sekundär innehålls 
analys 
 



 

23 
 

 
 
 
 
 
 
  

Penrod J., Hupcey 
J.E., Baney B.L. & 
Loeb S.J  
(2011) USA 

End-of-Life Caregiving Trajectories Undersökande design 
med kvalitativ design 

Informella 
anhörigvårdare som 
ger vård i livets 
slutskede, utan lön 
(N=46) varav 9 män 
och 37 kvinnor.  
 

Ostrukturerad 
intervju med öppna 
frågor. På slutet 
genomfördes en 
intervju i grupp, för 
att öka 
trovärdigheten.  

Instrumentell 
fallstudiemetod och  
Grounded Theory 
  

Stajduhar K., Martin 
W. & Cairns M. 
(2010) Kanada 
 

What makes grief difficult? 
Perspetives from bereaved family 
caregivers and healthcare providers 
of advanced cancer patients  

Beskrivande design 
med kvaltativ ansats 

Anhörigvårdare i 
livets slut av 
cancervård (N=19) 5 
män och 14 kvinnor.  

Informationen för 
denna studie är 
hämtad från en 
större pågående 
studie.  

Sekundär 
Innehållsanalys 

Tallman K., Greewald 
R., Reidenouer A. & 
Pantel L. 
(2012) USA 

Living With Advanced Illnes: 
Longitudinal Study of Patient, 
Family, and Caregivers Needs 

Undersökande design 
med kvalitativ ansats 

12 patienter som fick 
vård på tre 
vårdcentraler och 
deras familjer och 
vårdare  

Observerat genom 
videoinspelning och 
semistrukturerade 
intervjuer. 

Innehållsanalys 
 

Totman J., Pistrang 
N., Smith S. & Martin 
J. 
(2015) Storbritannien  

`You only have one chance to get it 
right`: A qualitative study of 
relatives` experiences of caring at 
home for a family member with 
terminal cancer 

Undersökande design 
med kvalitativ ansats 

Anhöriga som har  
vårdat sin cancersjuka 
familjemedlem i 
hemmet. (N=15) 4 
män och 11 kvinnor.  

Semistrukturerade 
intervjuer.  

Innehållsanalys 
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Tabell 3. Sammanfattning av valda artiklars syfte och resultat 
Författare Syfte  Resultat 
Andersson M., Ekwall A.K. Hallberg I.R 
& Edberg A K. (2010) 

Syftet med studien var att undersöka 
upplevelsen av att vara anhörig till en 
äldre person i den sista fasen i livet.  

Upplevelserna från de anhöriga skulle 
kunna uppfattas som den tillgivna 
följeslagaren mot det oundvikliga slutet. 
Som omfattar kategorierna; Leva i 
skuggan av döden, fokus på behoven hos 
den döende, göra justeringar i det 
vardagliga livet, känna ett stort ansvar, 
kämpa med vård och omsorgssystemen 
och få styrka från stöd.  

Angelo J. & Egan R. (2015) 
 

Syftet med studien var att undersöka 
anhörigvårdares upplevelser ur deras 
perspektiv medans de vårdade en döende 
familjemedlem. 

Resultaten grupperades i sju teman: 
fysiska krav, emotionell/själslig stress, 
förberedelser för framtiden, säkra hjälp, 
medicinering, navigera bland olika 
myndigheter och relationer. De teman 
som uppkom visades vara sammanflätade 
och därmed komplexiteten i vårdarens 
roll 

Donnelly S. & Battley J. (2010) 
  

Syftet var att beskriva hur släktingar 
upplevde dödsögonblicket på ett sjukhus. 

Resultatet presenterades i följande fyra 
teman och det som framkom under 
intervjuerna var; Sjukhus en plats att dö, 
kvalitet på kommunikation, plats inom 
sjukhuset, utmärkande egenskaper hos 
personalen.   

Holm M., Henriksson A., Carlander I., 
Wengström Y. & Öhlen J.  (2014) 
  

Syftet med studien var att undersöka 
anhörigvårdarnas egna erfarenheter av att 
förbereda sig för omvårdnad i 
specialiserad palliativ vård i hemmet.  

Anhörigvårdare beskrev sina erfarenheter 
av att förbereda sig för omvårdnad som 
en pågående process. Processen 
illustrerades genom tre delprocesser; 
medvetenhet (inse allvaret i situationen), 
justering( hantera en utmanade situation) 
och förutse( planering för den 
oundvikliga förlusten).  

Jack B.A., O’Brien M.R., Scrutton J. 
Baldry C.R. & Groves K.E.  (2014) 
 

Att utforska sörjande anhörigvårdares 
uppfattningar och erfarenheter av ett 
hospice med hemservice.  

Alla deltagare rapporterade positiva 
effekter av tjänsten. Anhörigvårdare 
kommenterade att tjänsten som 
tillhandahållits uppskattades, de kände sig 
i goda händer och viktigast att stödja dem 
till att få ett normalt liv.  

Janze A.& Henriksson A. (2014) Att undersöka anhörigvårdares 
erfarenheter genom att granska partnerns 
berättelser om att förbereda sig för 
omvårdnad.  

Anhörigvårdaren försökte hela tiden 
förbereda sig på olika sätt, till följd för 
deras partners sjukdom. Förberedelser för 
omvårdnad innebar att frivilligt eller 
ofrivilligt förbereda sig för den döende 
och döden. Medvetenheten av detta var 
alltid närvarande på något sätt och 
påverkade hela upplevelsen.  

Lundberg T., Olsson M. & Fürst C-J 
(2013) 

Att undersöka familjemedlemmars 
stödjande interaktioner i palliativ vård 
och de känslomässiga upplevelser som de 
förknippar med dessa interaktioner. 

Fem kategorier av stödjande interaktioner 
med personal var kopplade med 
emotionella konsekvenser: informativt 
stöd, stödjande möten, professionell fokus 
av personal, en stödjande miljö och 
efterlevandestöd. Att ha en dialog med 
familjemedlemmarna ingav säkerhet och 
trygghet, stödjande möten gav en varm 
och tröstande känsla och efterlevandestöd 
bidrog till en känsla av styrka. 

Millberg A. & Strang P. (2011) 
  

Syftet var att beskriva 
familjemedlemmars aspekter som 
upplevs som ett skydd mot maktlöshet 
och/ eller hjälplöshet under avancerad 
palliativ vård, eller som en hjälp att 
kunna hantera sådana uppfattningar.  

Det som framkom var att ett skydd mot 
maktlöshet och hjälplöshet hade 
underlättats av en stabil patients tillstånd, 
att patienten klarar sig bra, en 
förtroendefull relation med patienten, 
praktisk och känslomässigt stöd från 
familj och vänner, tillgång till palliativ 
kompetens och stöd från personalen.  
Tolv kategorier framkom i analysen av 
svaren på de öppna frågorna och det fanns 
inge större skillnader mellan de aspekter 
som familjemedlemmarna hade upplevt 
som skydd och hjälpsamhet. 
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Murray S.A., Kendall M., Boyd K., 
Grant L., Highet G. & Sheikh A.  (2010) 
 
  

Syftet var för att bedöma anhörigvårdare 
av patienter med lungcancer, och hur de 
upplever mönster av sociala, 
psykologiska, själsligt välbefinnande och 
ångest som är typiskt hos patienten, från 
diagnos till död.  

Vårdarna följde tydliga mönster av social, 
psykologiska, själsligt välbefinnande och 
ångest som speglade erfarenheterna hos 
dem de gav omsorg. Men vissa 
anhörigvårdare upplevde också 
försämring av fysiska hälsa som 
påverkade deras förmåga att vårda.  

Penrod J., Hupcey J.E., Baney B.L. & 
Loeb S.J. (2011) 
 

Syftet med denna studie är att belysa 
variationer i omvårdnadsbanor som 
beskrivs av informella anhörigvårdare 
som ger vård i livets slutskede.  

Den röda tråden som framkom var att 
omvårdnaden i livets slut hos 
anhörigvårdare var att arbeta mot att 
uppnå ett stabilt tillstånd, eller en känsla 
av normalt under deras 
omvårdnadserfarenhet.  

Stajduhar K., Martin W. & Cairns M. 
(2010) 
 

Syftet var att rapportera resultat från en 
sekundär analys av kvalitativ data från en 
studie som undersökte anhörigvårdares 
hanterbarhet i livets slut av cancervård. 
Att beskriva deras perspektiv av vad som 
gjorde deras sorg svår.  

Fynden tyder på tre breda områden som 
gör anhörigvårdares sorg svår var; 
Hanterar händelser i vardagen, hantera 
utmaningar som är specifika för 
omvårdnadssituationen och befatta sig 
med hälso -och sjukvården 

Tallman K., Greewald R., Reidenouer A. 
& Pantel L. (2012) 
 

Syftet med denna studie var att 1) 
sammanfatta i litteraturen om behoven 
hos patienter med avancerad sjukdom och 
behoven hos deras familjer och 
vårdgivare.2) Att identifiera de primära 
behoven hos patienter familjer och 
vårdgivare genom hela vårdkedjan från 
deras utgångspunkten. 3) att lära sig hur 
palliativ slutenvårdsteamet påverkar 
upplevelsen. 

Patient, Familj och vårdgivares behov:  
Fem stora teman identifierades som 
centrala för patient, familj och vårdgivare 
upplevelser. 1) känslig, effektiv 
kommunikation om avancerad sjukdom. 
2) Snabb tillgång till samordnad sjukvård. 
3) respekt för och uppfylla vårdbehov. 4) 
Psykologiska, social och andliga behov. 
5) Stöd till vårdaren.  

Totman J., Pistrang N., Smith S. & 
Martin J. (2015) 
 
 

Att utforska de känslomässiga 
utmaningar som anhörigvårdaren möter i 
hemmet, och deras upplevelser av hälso – 
och sjukvårdspersonal, ur ett existentiellt 
psykologiskt perspektiv.  

Deltagarnas erfarenheter av att vara 
vårdgivare och av professionellt stöd 
varierade mycket. Analysen generade 15 
teman som organiserades enligt Yaloms 
fyra existentiella förhållanden; Ansvar, 
isolering, död och meningsfullhet. 
Sjukvårdspersonal uppfattades som 
inflytelserik men både att de hindrade och 
hjälpte släktingarna i att möta de 
utmaningar de stod inför.  

 
 


