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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Palliativ vård syftar till att lindra symtom och ge en god livskvalitet till patienter 
med obotlig sjukdom. En av den palliativa vårdens fyra hörnstenar handlar om stöd till 
närstående, då en svår obotlig sjukdom inte bara drabbar patienten utan även familjen. 
 
Syfte: Syftet var att beskriva närståendes upplevelser av att leva med en vuxen 
familjemedlem som vårdas palliativt på sjukhus eller i hemmet. 
 
Metod: Metoden var en systematisk litteraturstudie med deskriptiv design. Sökningar 
genomfördes i databaserna Amed, Cinahl och PsycINFO. I studien inkluderades 7 kvalitativa 
artiklar som svarade mot syftet. 
 
Resultat: Resultatet sammanfattas i fem kategorier; Ett förändrat liv, Känslomässiga 
reaktioner, Behov, Påfrestningar och Stöd. Dessa innefattar femton subkategorier. 
 
Slutsats: När en familjemedlem blir svårt sjuk förändras livet även för de närstående. Det kan 
vara en påfrestande och känslosam tid och de närstående är i behov av stöd för att lättare 
kunna hantera situationen. Här har sjuksköterskan en del av ansvaret att tillse att de 
närstående får det stöd som de behöver.  
 
Nyckelord: Litteraturstudie, palliativ vård, närstående, upplevelser 
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1. Bakgrund 

1.1 Historik 
1.1.1. Den traditionella, moderna och postmoderna döden 
Förhållningssättet och hur människan ser på döden påverkas av samhället vi lever i och har 
förändrats över tid. Det traditionella förhållningssättet har sitt ursprung i det gamla 
jordbruksamhället då medelåldern var låg, sjukdomar vanliga och barnadödligheten hög. 
Födelse och död skedde i hemmet och blev på så sätt en naturlig del av människans vardag. 
Under denna tid hade kyrkan och prästen stor betydelse i många människors liv (Walter, 
1994).  
 
Så småningom övergick det traditionella förhållningssättet till det moderna synsättet. Från att 
ha varit en naturlig del av vardagen blev döden någonting som skedde på sjukhus. Många 
stora upptäckter inom medicin gjordes under denna tid, vilket gjorde att döden till viss del 
sågs som ett medicinskt misslyckande. När döendet och döden kom att bli mer av en 
professionell angelägenhet blev den inte längre en lika naturlig del av vardagen som tidigare 
(Walter, 1994). 
 
Samhället idag har ett postmodernt förhållningssätt till döden, då självbestämmande anses 
vara av stort värde. Den egna eller en nära anhörigs död kan för många människor idag vara 
den första kontakten med döden (Walter, 1994). 
 
1.1.2 Hospice 
Hospicerörelsen inleddes 1967 i London av Dame Cicely Saunders som öppnade St 
Cristopher’s Hospice för att vårda döende cancerpatienter. Saunders var sjuksköterska, 
kurator och läkare och ville sprida sina tankar om en helhetssyn på vården av döende. Idag 
innefattar hospicerörelsen även personer som är döende på grund av andra sjukdomar och 
tankesättet finns nu även inom hemsjukvård, dagsjukvård och avdelningar på sjukhus. 
Saunders menade att smärta kan ha fyra dimensioner; fysisk, psykisk, social och andlig. Målet 
inom hospicerörelsen är att försöka lindra plågsamma symtom inom alla dessa fyra 
dimensioner och därför arbetar ofta ett multiprofessionellt team runt patienten. Till exempel 
är en präst eller diakon ofta kopplad till teamet för att vara behjälplig med existentiella frågor. 
Även stöd till närstående är en viktig del, för att de ska orka ge stöd till den döende. Stöd skall 
även ges till de närstående efter det att patienten har avlidit (Eckerdal, 2012). 
 

1.2 Palliativ vård 
World Health Organization [WHO] definierar palliativ vård på följande sätt: 

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för 
patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom. 
Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och 
behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem. (Översatt av 
Kenne-Sarenmalm, Fürst, Strang & Ternestedt från WHO, 2002) 
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Ordet palliativ kommer från latinets pallium som betyder mantel. Manteln är en symbol för de 
lindrande åtgärder som ges (Strang & Beck-Friis, 2012). Vid kurativ behandling är 
målsättningen att bota patienten från sjukdom (Glimelius, 2012), medan det vid palliativ vård 
inte längre är möjligt att bota och därför är målsättningen bästa möjliga symtomlindring. Inom 
den palliativa vården betraktas liv, döende och död som normala processer (Strang, 2012). 
 
Den palliativa vården delas in i tidig och sen palliativ fas. Målet med den tidiga palliativa 
fasen är att förlänga livet och ge en god livskvalitet till patienten. Denna tidiga fas kan vara 
allt från månader upp till flera år. När sjukdomen framskrider ytterligare och patienten 
förväntas avlida inom några veckor till någon månad är målet inte längre att förlänga eller att 
förkorta livet, utan endast att ge en god livskvalitet. Patienten befinner sig då i en sen palliativ 
fas (Strang & Beck-Friis, 2012). 
 

1.3 Svenskt perspektiv på palliativ vård 
Under 1980- och 1990-talen började den svenska vården inspireras av den moderna 
hospicerörelsen, vilket bidrog till en ökad medvetenhet om betydelsen av närståendes 
delaktighet i den palliativa vården (Ternestedt, 2004). 
 
I Sverige finns flera olika typer av palliativa verksamheter, bland annat avancerad 
hemsjukvård som ofta är landstingsansluten, palliativa konsult- och rådgivningsteam som ofta 
arbetar konsultativt mot till exempel kommunal hemsjukvård och vård och omsorgsboenden, 
samt vårdplatser för palliativ vård på till exempel sjukhus eller äldreboenden (Lindqvist & 
Rasmussen, 2009).  
 
I Sverige avled nästan 90 000 personer år 2011. Av dessa var 46 346 kvinnor och 43 597 män. 
Drygt 70 procent av de som avled var 75 år eller äldre. Hjärt- och kärlsjukdomar utgjorde den 
vanligaste dödsorsaken och den näst vanligaste var tumörer (Socialstyrelsen, 2012). Av 
personer som är över 65 år avlider drygt 60 procent i hemmet eller på särskilt boende 
(Lindqvist & Rasmussen, 2009). Svenska palliativregistret (2012) beräknar att cirka 9 procent 
av de som avled år 2011 gjorde det på hospice, inom palliativ slutenvård eller avancerad 
hemsjukvård.   
 

1.4 Närstående 
Det finns idag många sätt att beskriva sin familj på och den behöver inte nödvändigtvis 
begränsas till blodsband, äktenskap eller ett delat hushåll. Ofta identifieras familjen som de 
personer som patienten själv definierar som sin familj. Inom omvårdnad är närstående och 
familjemedlemmar två vanliga benämningar på de medlemmar som ingår i en familj 
(Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). I Socialstyrelsens termbank beskrivs närstående 
”person som den enskilde anser sig ha en nära relation till” (Socialstyrelsen, u.å.) och kan 
alltså innefatta exempelvis grannar och vänner.  
 
En svår obotlig sjukdom drabbar inte bara patienten utan även familjen (Strang, 2012). De 
närstående ställs inför många nya frågor, både praktiska, emotionella och existentiella 
(Ternestedt, 2004).  I livets slutskede blir de sociala relationerna ofta viktiga och beroendet 
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ökar både för den sjuke och för de närstående. De närstående ger omsorg till sin svårt sjuke 
familjemedlem samtidigt som de själva är i behov av att ta emot omsorg och stöd. När den 
svårt sjuke familjemedlemmen vårdas i hemmet blir den närstående ofta en vårdgivare som 
måste hjälpa sin familjemedlem med alltifrån personlig hygien till avancerad vård. Detta kan 
påverka relationen emellan dem (Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2012). 
 
Palliativ vård bygger på fyra hörnstenar; symtomkontroll, ett bra samarbete i det 
professionella teamet, en god kommunikation mellan alla parter samt stöd till närstående. 
Detta stöd bör ges både under sjukdomstiden och efter dödsfallet (Socialstyrelsen, 2006). Det 
är viktigt att som vårdgivare se och åtgärda de närståendes oro, tänka på deras behov av 
delaktighet och information och på att de kan behöva både praktiskt och emotionellt stöd 
(Lindqvist & Rasmussen, 2009). Närståendes delaktighet har av Andershed och Ternestedt 
(1998) beskrivits som delaktighet i mörkret respektive delaktighet i ljuset. Delaktighet i 
mörkret kännetecknas av ett otillräckligt samarbete där de närstående inte blir 
uppmärksammade av vårdpersonalen utan får famla i mörkret. Andershed och Ternestedt 
menar att vårdpersonalen har en viktig uppgift i att bland annat informera de närstående och 
skapa en relation byggd på förtroende för att främja deras delaktighet i ljuset. Behovet av 
delaktighet har av Andershed & Ternestedt (1999) sammanfattats i kategorierna att veta, att 
vara och att göra. 
 

1.5 Kari Martinsens omsorgsteori 
Kari Martinsen (1989, refererad i Kirkevold, 2000) menar att människor är beroende av 
varandra och att ingen kan leva isolerad. Detta beroende ökar vid sjukdom och ”kräver” en 
”mänsklig respons”. Den ena individens respons på den andras beroende definierar Martinsen 
som omsorg. Hon menar att denna omsorg utgör grunden för all omvårdnad. Omsorg bygger 
enligt Martinsen på en ömsesidig relation mellan två individer. För att kunna utöva omsorg 
krävs en förståelse och respekt för den andres situation. Relationen mellan den som ger och 
den som får omsorg utvecklas genom praktiska arbetssituationer. Martinsen menar att 
omvårdnadsyrket bygger på en ”generaliserad ömsesidighet” vilket innebär att den som 
utövar omsorg inte förväntar sig att få något tillbaka. Martinsen använder även begreppet 
”generaliserad omsorg” och menar med detta att alla människor kan bli beroende av hjälp från 
andra. 
 

1.6 Problemformulering 
I sjuksköterskans yrkesroll ingår idag uppgifter med stor variation, från förebyggande insatser 
till vård och omsorg om sjuka och döende patienter. Även kontakt och omsorg till närstående 
ingår i arbetsuppgifterna (Northern Nurses Federation [NNF], 2003). Närstående som lever 
med en obotligt sjuk familjemedlem är själva i stort behov av omsorg och stöd. Alla 
människor har olika erfarenheter och olika sätt och möjligheter att hantera de situationer som 
uppstår (Ternestedt et al., 2012) och eftersom sjuksköterskans kontakt med de närstående 
utgör en så stor del i den palliativa vården är det viktigt att belysa deras upplevelser och 
erfarenheter.  
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2. Syfte 

Syftet var att beskriva närståendes upplevelser av att leva med en vuxen familjemedlem som 
vårdas palliativt på sjukhus eller i hemmet. 
 

3. Metod 

Vald metod var systematisk litteraturstudie med en deskriptiv design (Forsberg & 
Wengström, 2008). Arbetet genomfördes med inspiration hämtad från Polit och Becks (2008) 
flödesschema. 
 

3.1 Sökstrategi  
Databaserna som valdes var Cinahl, Amed och PsycINFO då det är databaser som innefattar 
omvårdnadsforskning och har artiklar om palliativ vård. De meningsbärande orden utgår från 
syftet och identifierades till att vara palliativ vård, närstående samt upplevelse. De 
meningsbärande orden översattes med hjälp av MeSH ämnesord till de engelska orden 
palliative care och family. Upplevelse fick inte rätt innebörd i MeSH och översattes istället 
med hjälp av engelskt lexikon till experience. Sökning på de meningsbärande orden i Cinahl 
Headings resulterade i ämnesorden ”palliative care”, ”family” och ”life change events”. I 
Cinahl resulterade life change events i kombination med palliative care och family endast i 
två träffar och därför användes istället experience som fritextsökning med trunkering; 
”experience*”. I Thesaurus i PsycINFO resulterade de meningsbärande orden i ämnesorden 
”palliative care”, ”family members” och ”experiences (events)”. Databasen Amed har inga 
ämnesord och därför gjordes fritextsökning utifrån de tre meningsbärande orden. 
 
Begränsningarna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska då det är det språket 
författarna behärskar, referee granskade samt publicerade år 2002-2012 för att belysa aktuell 
forskning. I Cinahl och PsycINFO begränsades sökningen till att innefatta humans, samt att 
All adult valdes i Cinahl och Adulthood i PsycINFO. I Amed kunde endast begränsningarna 
tidsintervall samt språk väljas. 
 

3.2 Urval 
Inklusionskriterier för studien var vetenskapliga artiklar som svarade mot studiens syfte, det 
vill säga närståendes upplevelser av att leva med en vuxen familjemedlem som vårdas 
palliativt på sjukhus eller i hemmet. De närstående var både ungdomar och vuxna. 
Exklusionskriterier var systematiska litteraturstudier samt studier där både de närståendes och 
de sjukes upplevelser undersöktes, om det inte tydligt framgick vad som var de närståendes 
respektive patienternas upplevelser.  
 
Ett första urval gjordes genom att rubrikerna lästes för att se om de svarade mot syftet. Detta 
resulterade i 53 artiklar i Cinahl, 62 artiklar i Amed och 10 artiklar i PsycINFO. I ett andra 
urval lästes artiklarnas abstract för att få fram de mest relevanta artiklarna. Det resulterade i 
19 artiklar i Cinahl, 11 artiklar i Amed och 6 artiklar i PsycINFO. Vid ett tredje urval lästes 
och granskades dessa kvarvarande artiklar i sin helhet för att på så sätt få fram de artiklar som 
bäst svarade mot syftet. Efter detta urval återstod 15 artiklar, varav 2 par dubbletter, vilket 
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lämnade 13 artiklar för vidare granskning och värdering. I ett fjärde urval granskades 
artiklarna med standardiserade granskningsmallar hämtade från Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2011). Artiklarna granskades var för sig av författarna och sedan jämfördes 
granskningarna mellan författarna. Sex artiklar uteslöts, varav 4 på grund av låg kvalitet och 2 
på grund av att etiskt godkännande eller etiskt resonemang ej framgick. I samband med detta 
utarbetades en artikelmatris (Bilaga 2). Sju artiklar inkluderades i studien (Bilaga 1). 
 

3.3 Dataanalys 
Dataanalysen genomfördes med inspiration hämtad från innehållsanalys (Elo & Kyngäs, 
2008). När artiklarna lästes eftersöktes likheter och skillnader (Polit & Beck, 2008). 
Artiklarna lästes noggrant igenom av författarna var för sig ett flertal gånger för att få en 
helhetsbild och allt som svarade mot studiens syfte i de olika artiklarna markerades. Sedan 
jämfördes och diskuterades dessa markerade stycken mellan författarna. Detta resulterade i 
meningsenheter som skrevs ned. Meningsenheterna sorterades efter det som författarna ansåg 
som likheter, vilket bildade subkategorier. Meningsenheterna flyttades fram och tillbaka 
mellan de olika subkategorierna och diskuterades till författarna nådde en överenskommelse 
om deras placering. Subkategorierna jämfördes med varandra för att sedan organiseras i 
kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Under arbetet med resultatet kontrollerades 
meningsenheterna upprepade gånger mot den ursprungliga texten för att minska risken att 
feltolka dessa. 
 

3.4 Forskningsetiska överväganden 
Omvårdnadsforskning bör utgå från de etiska principerna; principen om autonomi, principen 
om att göra gott, principen om att inte skada och principen om rättvisa. Dessa etiska krav 
utgår från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Helsingforsdeklarationen. I 
denna litteraturstudie har alla resultat som framkommit redovisats (NNF, 2003) och alla 
artiklar som svarade mot syftet inkluderades oavsett om de stämde överens med författarnas 
personliga åsikter eller inte (Forsberg & Wengström, 2008). Där det inte framgick av texten 
att studien fått tillstånd från en etisk kommitté kontrollerades om författarna fört ett etiskt 
resonemang. Om inte, kontrollerades respektive tidskrifts hemsida angående deras etiska krav 
och om det inte framgick exkluderas artikeln. Författarna har strävat efter att göra en så 
ordagrann översättning av artiklarna som möjligt för att inte förvränga texten.  
 

4. Resultat 

Resultatet presenteras i fem kategorier och femton subkategorier.  
 
Tabell 1. 

Kategori Subkategori 

Ett förändrat liv Anpassning 
Förändrade roller 
Förändrade relationer 
Acceptans 
Strävan efter ett normalt liv 
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Känslomässiga reaktioner 
 

Oro 
Osäkerhet 
Sorg 
Hopp 

Behov 
 

Kontroll 
Närvaro de sista timmarna 

Påfrestningar 
 

Brist på ork 
Ansvar 

Stöd Stöd från vårdpersonal 
Stöd från närstående 

 

4.1 Ett förändrat liv 
4.1.1 Anpassning 
När en familjemedlem blev svårt sjuk blev de närstående tvungna att anpassa sitt dagliga liv 
efter den sjukes tillstånd och behov (Brännström, Ekman, Boman & Strandberg, 2007; Dehlin 
& Mårtensson, 2009; Mossin & Landmark, 2011). En del av de närstående kände sig tvingade 
att sätta sig själva i andra hand och göra saker enbart för sin familjemedlems skull 
(Brännström et al., 2007; Dehlin & Mårtensson, 2009), medan andra kände att det inte gjorde 
dem något och att de skulle göra vad som helst för sin älskades skull (Proot et al., 2003). Att 
livet så drastiskt förändrades kunde för en del närstående vara svårt att ta till sig och väcka 
ilska (Jo, Brazil, Lohfeld & Willison, 2007).  
 
För många närstående blev det svårt att fortsätta med sina egna aktiviteter, ibland på grund av 
brist på tid och ibland för att de inte ville eller vågade lämna sin sjuke familjemedlem 
(Brännström et al., 2007; Jo et al., 2007; Proot et al., 2003). En del uttryckte denna 
anpassning som att de var instängda eller fångar i sitt eget hem (Brännström et al., 2007; 
Proot et al., 2003).  
 
4.1.2 Förändrade roller 
Många av de närstående upplevde att deras roll förändrades när deras familjemedlem blev 
sjuk (Dehlin & Mårtensson, 2009; Jo et al., 2007; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Mossin 
& Landmark, 2011; Wong & Chan 2007). I några fall där den svårt sjuke vårdades hemma 
med hjälp av palliativ hemsjukvård upplevde de närstående att deras familjemedlem 
förväntade sig att de skulle ta på sig rollen som informell vårdare. De kände att 
vårdpersonalen tog för givet att de skulle stanna hemma och ta hand om den sjuke och detta 
uppfattades som en förutsättning för hemsjukvård. Det var mer eller mindre frivilligt och med 
blandade känslor de närstående tog på sig denna roll, men de upplevde det som sin skyldighet 
och något som inte ens kunde diskuteras. En del tvivlade och kände oro för hur de skulle 
hantera den förestående rollen som vårdare (Linderholm & Friedrichsen, 2010), medan andra 
kände sig trygga i att ta hand om sin familjemedlem. För många kvinnor kändes det som en 
naturlig roll (Jo et al., 2007). Ungdomarna tog på sig en mer vuxen roll under sin förälders 
sjukdomstid, vilket också kändes naturligt för dem (Dehlin & Mårtensson, 2009). Att kunna 
ge stöd till den sjuke gjorde att de närstående kände sig värdefulla (Mossin & Landmark, 
2011) och många upplevde sin stödjande roll som viktig och central (Linderholm & 
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Friedrichsen, 2010). En del av dem vars familjemedlem vårdades på sjukhus fick kämpa för 
att hitta sin roll. De var engagerade och ville stötta sin familjemedlem, men kände sig osäkra i 
sjukhusmiljön (Mossin & Landmark, 2011; Wong & Chan 2007). 
 
4.1.3 Förändrade relationer 
För många blev det viktigt att vara tillsammans med sin sjuke familjemedlem (Dehlin & 
Mårtensson, 2009; Mossin & Landmark, 2011; Wong & Chan 2007) och de ungdomar som 
spenderade mer tid med sin sjuke förälder än de gjort innan insjuknandet uttryckte en 
tillfredsställelse över detta. En av de unga drog sig undan från sin sjuke förälder och började 
se denne som död redan under sjukdomstiden. De ungdomar som inte sökte kontakt under 
sjukdomstiden berättade efter dödsfallet att de kände en ånger och stor sorg över att inte ha 
pratat och umgåtts mer med sin döende förälder (Dehlin & Mårtensson, 2009).  
 
Många av de som vårdade sin familjemedlem hemma kände att det hade fört dem närmare 
varandra och att de fick en djupare samhörighet (Jo et al., 2007; Linderholm & Friedrichsen, 
2010). En bra kommunikation upplevdes som en viktig del i detta (Jo et al., 2007). Andra 
uttryckte att det var svårt att prata med sin sjuke familjemedlem om den förestående döden 
(Brännström et al., 2007) och framförallt de som vårdade sin sjuke partner ville inte oroa dem 
och berättade därför inte allting för dem. När den sjuke familjemedlemmen var motsträvig 
eller missnöjd trots allt deras närstående gjorde för dem upplevdes det som att de var 
otacksamma och visade brist på uppskattning, vilket kunde väcka irritation och osäkerhet 
(Proot et al., 2003).  
 
Det togs för givet att ungdomarna i Dehlin och Mårtenssons (2009) studie skulle hjälpa sin 
sjuke förälder, vilket kunde väcka en del negativa känslor. De skämdes ibland över föräldern 
och ville inte att andra ungdomar skulle se när de hjälpte sin mamma eller pappa. Att ständigt 
behöva visa hänsyn kunde väcka ilska, vilket i sin tur medförde att ungdomarna fick dåligt 
samvete. De fick också dåligt samvete och kände skuld av att inte orka hjälpa den friska 
föräldern i dennes sorg. Ungdomarna kände sig ofta ensamma och utanför. För många kändes 
det viktigt att få prata om föräldern men de tyckte att vännerna inte förstod dem och ville 
därför inte prata med dem, vilket bidrog än mer till känslan av ensamhet. Samtidigt uttryckte 
de en önskan om att få vara för sig själva, vilket ledde till att de drog sig undan från sina 
vänner. En del upplevde att de ofta undvek att prata om sin förälders sjukdom, samtidigt som 
de tyckte att det ibland kändes bra att få göra det. 
 
4.1.4 Acceptans 
För en del närstående kom förståelsen om familjemedlemmens förestående död gradvis och 
det var något de själva insåg (Mossin & Landmark, 2011). Ungdomarna upplevde det som 
otänkbart och overkligt att deras förälder var svårt sjuk och därför var det också svårt för dem 
att acceptera att föräldern skulle dö (Dehlin & Mårtensson, 2009). Även några av deltagarna i 
Wong och Chans (2007) studie hade svårt att acceptera att deras familjemedlem var döende. 
Både för dem och för några av ungdomarna berodde detta på att försämringen varit så snabb 
(Dehlin & Mårtensson, 2009; Wong & Chan, 2007). För en del av ungdomarna var 
motståndet till att acceptera så starkt att de ignorerade att föräldern skulle dö. En del försökte 
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intala sig att ingenting hade hänt och att allt var som vanligt (Dehlin & Mårtensson, 2009). 
Vissa av de närstående i Wong och Chans (2007) studie kunde acceptera situationen och deras 
förhoppning blev då istället att familjemedlemmen skulle få en fridfull död. 
 
När det fysiska tillståndet hos föräldern försämrades ökade insikten för de unga om att 
föräldern var döende, men fortfarande kvarstod motståndet till att acceptera situationen. 
Många pendlade mellan att förstå och att inte förstå att deras förälder var på väg att dö. För att 
försöka göra det overkliga mer konkret var det viktigt för ungdomarna att vara med och hjälpa 
föräldern. Ungdomarna upplevde även overklighetskänslor när de såg den avlidna föräldern 
och det var svårt för dem att acceptera att föräldern inte längre levde. Det var enklare att ta till 
sig att föräldern hade avlidit för de ungdomar vars förälder hade avlidit i hemmet (Dehlin & 
Mårtensson, 2009). 
 
4.1.5 Strävan efter ett normalt liv 
De närstående upplevde att det var viktigt att fortsätta med sina vanliga aktiviteter och rutiner 
(Brännström et al., 2007; Dehlin & Mårtensson, 2009; Proot et al., 2003). Det gav dem en 
känsla av trygghet (Dehlin & Mårtensson, 2009) och gjorde att de kunde tänka på något annat 
än sjukdomen för en stund (Proot et al., 2003). De strävade efter att göra vardagen så normal 
som möjligt och hålla ordning i hemmet, vilket underlättades av att de fick en anpassad 
hemsjukvård. Detta gav dem en känsla av frihet (Brännström et al., 2007). 
 

4.2 Känslomässiga reaktioner 
4.2.1 Oro 
Flera av de närstående upplevde att de kände sig oroliga (Brännström et al., 2007; Proot et al., 
2003; Wong & Chan, 2007). En del oroade sig över patientens tillstånd och smärta och andra 
oroade sig över att aldrig få se sin familjemedlem igen ifall denne plötsligt skulle försämras 
(Wong & Chan, 2007). För en del var vetskapen om att familjemedlemmen kunde avlida när 
som helst också en källa till stor oro (Brännström et al., 2007). Att inte veta när 
dödsögonblicket skulle inträffa eller på vilket sätt det skulle ske ledde det till rädsla (Proot et 

al., 2003) och många oroade sig över tanken på att deras familjemedlem skulle behöva 
genomlida en smärtsam död (Proot et al., 2003; Wong & Chan, 2007). Flera närstående 
upplevde den förestående döden som ett hot (Brännström et al., 2007; Dehlin & Mårtensson, 
2009; Linderholm & Friedrichsen, 2010) och ungdomarna upplevde även sjukdomen i sig 
som ett hot (Dehlin & Mårtensson, 2009). 
 
4.2.2 Osäkerhet 
Flera närstående kände en osäkerhet inför hur de skulle göra för att hjälpa sin döende 
familjemedlem (Mossin & Landmark, 2011; Proot et al., 2003; Wong & Chan, 2007). För 
vissa berodde osäkerheten på att de tyckte att vårdpersonalen var otydlig angående vad som 

förväntades av dem (Mossin & Landmark, 2011; Linderholm & Friedrichsen, 2010) och för 
andra berodde det på att familjemedlemmen inte berättade vad de behövde hjälp med. En del 
närstående kände även osäkerhet angående hur familjemedlemmen önskade att dennes 
begravning skulle gå till (Proot et al., 2003). När de närstående upplevde att de blivit 
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övertalade att vårda sin familjemedlem i hemmet kände de sig ofta osäkra i situationen. En del 
närstående tyckte att vårdpersonalen inte uppmärksammade deras okunskap och osäkerhet, 
vilket ledde till känslor av vanmakt (Linderholm & Friedrichsen, 2010). 
 
4.2.3 Sorg 
Många närstående kände sorg (Dehlin & Mårtensson, 2009; Proot et al., 2003; Wong & Chan, 
2007). Några för att deras familjemedlem var på väg att dö (Wong & Chan, 2007), andra över 
att deras förälder inte skulle vara med dem senare i livet och att de inte skulle få dela stora 
händelser tillsammans (Dehlin & Mårtensson, 2009; Proot et al., 2003).  
 
4.2.4 Hopp 
Proot et al. (2003) menar att ett realistiskt hopp, som hoppet att den sjuke familjemedlemmen 
skulle få leva några dagar till eller att den sjuke skulle få en fridfull död, var viktigt för att 
minska rädslan hos de närstående. Ungdomarna i Dehlin och Mårtenssons (2009) studie hade 
under hela sjukdomsperioden ett hopp om att föräldern skulle förbättras och överleva trots att 
de fick information om motsatsen. En bra stämning hemma kunde öka känslan av hopp och 
det var hoppet som gav dem styrkan och modet att fortsätta. 
 

4.3 Behov 
4.3.1 Kontroll 
Känslan av att ha kontroll över situationen upplevdes vara viktigt för de närstående (Dehlin & 
Mårtensson, 2009; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Proot et al., 2003). Vissa tog kontroll 
över sin egen delaktighet i vården genom att sätta gränser angående vad de kunde tänka sig att 
göra (Proot et al., 2003). Andra kände att de hade kontroll när familjemedlemmen vårdades 
hemma och de fick vara delaktiga och kunde följa händelseutvecklingen (Dehlin & 
Mårtensson, 2009). De närstående upplevde att de behövde ha självkontroll för att inte visa 
sin osäkerhet och rädsla eftersom den sjuke familjemedlemmen förlitade sig på dem 
(Linderholm & Friedrichsen, 2010). Att inte veta om den sjuke skulle försämras gjorde att de 
närstående kände att de inte hade kontroll över sina egna liv då de inte kunde planera framåt 
(Proot et al., 2003). 
 
4.3.2 Närvaro de sista timmarna 
De närstående upplevde att det var viktigt att få vara närvarande den sista tiden av 
familjemedlemmens liv och vid dödsögonblicket (Mossin & Landmark, 2011; Wong & Chan, 
2007). I efterhand upplevdes det som positivt att ha varit tillsammans med sin sjuke 
familjemedlem ända tills denne avlidit och att de närstående hade gjort allt de kunnat för att 
göra den sista tiden så bra som möjligt för sin familjemedlem (Mossin & Landmark, 2011). 
De närstående som av någon anledning inte kunde närvara vid dödsögonblicket, blev 
besvikna, upprörda och kände skuldkänslor (Wong & Chan, 2007). Vissa av dem som 
vårdade sin familjemedlem i hemmet de sista timmarna upplevde att det var en väldigt svår 
tid. De kände sig ensamma med ansvaret för den sjuke och dennes symtom (Linderholm & 
Friedrichsen, 2010). När familjemedlemmens tillstånd försämrats såg en del döden som en 
lättnad (Mossin & Landmark, 2011). 
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4.4 Påfrestningar 
4.4.1 Brist på ork 
Den annalkande döden och de livshotande symtomen (Linderholm & Friedrichsen, 2010) 
samt att se en familjemedlem lida och försämras i sitt tillstånd (Jo et al., 2007; Mossin & 
Landmark, 2011) var en påfrestning för de närstående (Jo et al., 2007; Linderholm & 
Friedrichsen, 2010; Mossin & Landmark, 2011). Det upplevdes svårt att se den döende 
familjemedlemmen förändras från att vara en självständig person till att bli helt hjälplös och 
beroende av andra (Linderholm & Friedrichsen, 2010). Vissa av dem som vårdade sin 
familjemedlem hemma kände sig deprimerade och de upplevde även att den sjuke 
familjemedlemmens depression var en stor påfrestning för dem (Jo et al., 2007). Andra tyckte 
att det var svårt att se den sjukes upp och nedgångar i den fysiska och mentala hälsan (Proot et 
al., 2003). 
 
Flera av de närstående som vårdade sin familjemedlem hemma berättade att de ofta var trötta 
(Brännström et al., 2007; Jo et al., 2007). I vissa fall berodde det på sömnproblem som 
orsakats av familjemedlemmens sjukdom. En person beskrev att hon inte vågade sova. Det 
upplevdes även fysiskt påfrestande att hjälpa sin familjemedlem med aktiviteter i det dagliga 
livet (Brännström et al., 2007) till exempel att lyfta (Jo et al., 2007) eller att hjälpa den sjuke 
att förflytta sig i sängen (Mossin & Landmark, 2011). 
 
4.4.2 Ansvar 
Att vårda sin familjemedlem i hemmet innebar att ha ansvaret för den sjuke och dennes 
symtom, vilket ibland upplevdes som en börda av de närstående (Brännström et al., 2007; 
Linderholm & Friedrichsen, 2010). Det var viktigt för dem att ständigt vara uppmärksamma 
på förändringar i familjemedlemmens tillstånd, för att kunna lindra symtomen (Brännström et 
al., 2007). De närstående kände sig ansvariga för den personliga omvårdnaden och den sjukes 
mediciner, vilket de inte var förberedda på (Linderholm & Friedrichsen, 2010). När de inte 
kunde uppfylla sitt ansvar kände de sig otillräckliga (Brännström et al., 2007). Ungdomarna i 
Dehlin & Mårtenssons (2009) studie upplevde att de fick ta ett större ansvar för 
hushållssysslor än tidigare när den sjuke föräldern blev sämre, vilket kändes naturligt för dem. 
 
När de närstående i Brännströms et al., (2007) studie fick dela ansvaret för sin 
familjemedlems vård med den avancerade palliativa hemsjukvården kände de sig trygga. Det 
gav känslan av att bli tröstad när vårdpersonalen var tillgängliga i hemmet och såg och 
lyssnade på deras sjuke familjemedlem. Känslor av ensamhet kunde uppstå om de närstående 
inte fick dela sitt ansvar med någon. 
 

4.5 Stöd
4.5.1 Stöd från vårdpersonal 
Proot et al. (2003) menade att närstående som vårdade en döende familjemedlem var i behov 
av både praktiskt, informationsrelaterat och känslomässigt stöd, vilket även framkom i Wong 
och Chans (2007) studie där de närstående beskrev att de var i stort behov av omsorg. De 
närstående tyckte att det fanns ett behov av emotionellt stöd från vårdpersonalen (Proot et al., 
2003; Wong & Chan, 2007) och när de fick detta stöd upplevde de att det var lättare att 
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hantera den smärtsamma situationen (Wong & Chan, 2007). En del närstående kände att de 
inte skulle ha klarat av situationen utan hjälp från personalen (Linderholm & Friedricshen, 
2010) och de var tacksamma för den hjälp som de fått (Jo et al., 2007). De närstående 
upplevde att vårdpersonalen var duktiga på sina jobb och att de visade medmänsklighet och 
värme (Linderholm & Friedrichsen, 2010). En kvinna uttryckte att det var en lättnad när 
vårdpersonalen var närvarande i hemmet (Brännström et al., 2007). En god relation till 
vårdpersonalen upplevdes som viktigt (Brännström et al., 2007; Linderholm & Friedrichsen, 
2010) då det gav de närstående en känsla av trygghet (Brännström et al., 2007) och en tydlig 
ansvarsfördelning emellan dem (Linderholm & Friedrichsen, 2010). I de fall där den sjuke 
familjemedlemmen vårdades på sjukhus upplevde några av de närstående att de fick omtanke 
från vårdpersonalen i form av småprat och fysisk kontakt som till exempel en kram. En god 
vård och behandling till den sjuke gav indirekt stöd till de närstående (Mossin & Landmark, 
2011). 
 
En del av de närstående upplevde att de inte fick det emotionella stöd som de tyckte att de var 
i behov av (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Proot et al., 2003; Wong & Chan, 2007). Vissa 
beskrev att deras behov kom i andra hand, vilket ledde till en känsla av utmattning (Mossin & 
Landmark, 2011). De närstående berättade att det kändes som att personalen inte var där för 
dem (Lindmark & Friedrichsen, 2010) och att de ville att personalen skulle bry sig om dem 
mer (Wong & Chang, 2007). En del uttryckte att de ville vara i centrum och bli sedda för den 
de var (Brännström et al., 2007). Vissa uppgav att bristen på stöd skapade känslor av 
frustration (Linderholm & Friedrichsen, 2010). Ungdomarna berättade istället att de inte ville 
ha något stöd från vårdpersonalen, för de kände att ingen kunde hjälpa dem (Dehlin & 
Mårtensson, 2009). 
 
4.5.2 Stöd från närstående 
Att ha vänner och andra familjemedlemmar som stöttade under den svåra perioden upplevdes 
som något positivt (Dehlin & Mårtensson, 2009; Mossin & Landmark, 2011; Proot et al., 
2003). Kvinnorna i Mossin och Landmarks (2011) studie upplevde att det viktigaste stödet 
kom från deras sjuka partner. I en annan studie framkom att även om vänner och släktingar 
inte hade möjlighet att komma och hälsa på var det positivt att de exempelvis ringde för att 
höra hur det var. Men en del berättade att stödet också kunde bli för mycket, så 
överväldigande att man helt enkelt inte orkade med det (Jo et al., 2007).  
 
En del närstående kände att deras släkt och vänner inte fanns där för dem vilket upplevdes 
som brist på stöd (Jo et al., 2007; Proot et al., 2003). Några tyckte också att det var ett 
problem att de bara gav sin uppmärksamhet till den sjuke (Proot et al., 2003) och inte frågade 
hur den närstående mådde (Dehlin & Mårtensson, 2009; Proot et al., 2003). En del närstående 
upplevde att deras familjemedlemmar var okänsliga inför den sjukes och den närståendes 
behov. Andra tyckte att det kunde vara svårt att fråga släkt och vänner om hjälp (Jo et al., 
2007). 

 
4.6 Resultatsammanfattning 
När en familjemedlem blev svårt sjuk innebar det en stor förändring för de närstående. Att 
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behöva anpassa sig till detta nya liv där den närstående tvingades sätta sina egna behov åt 
sidan och låta den sjukes behov styra kunde väcka många känslor. Relationer och roller 
förändrades och de närstående kände sig osäkra och rädda i den nya och ovana situationen där 
det var oklart vad som förväntades av dem. Det kunde vara svårt att ta till sig och acceptera att 
ens familjemedlem var döende och att se sin svårt sjuke familjemedlem lida och försämras 
kunde upplevas mycket påfrestande. För många var det viktigt att få vara delaktiga i vården 
men att vårda sin familjemedlem i hemmet var också påfrestande och förenat med ett stort 
ansvar som den närstående ofta inte var redo att bära själv. De närstående var i stort behov av 
praktiskt och känslomässigt stöd både från den sjuke, sina vänner och bekanta samt från 
vården. När de närstående fick detta stöd kunde de lättare hantera situationen. 
 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Databaserna som användes var Cinahl, Amed och PsycINFO då det är databaser som 
innefattar omvårdnadsforskning och har artiklar om palliativ vård. Det finns även fler 
databaser som kan vara användbara inom omvårdnadsforskning men då sökning i de tre 
nämnda databaserna resulterade i ett stort antal träffar som var relevanta för studien ansågs 
det tillräckligt med dessa tre. Det kan vara en svaghet att andra databaser valdes bort då 
artiklar som svarar mot studiens syfte på så sätt inte hittats. 
 
De meningsbärande orden översattes till engelska med hjälp av MeSH ämnesord. Vid sökning 
på ordet närstående i MeSH översätts det till ”Home Nursing”. Då syftet inte bara innefattade 
upplevelser hos närstående vars familjemedlem vårdas i hemmet utan även på sjukhus 
användes istället ordet anhörig, vilket i MeSH översattes till ”family”. I övrigt anses valet av 
meningsbärande ord vara relevant, då det resulterade i många artiklar som var intressanta för 
studien och svarade mot syftet. 
 
I databasen Amed finns inga ämnesord och därför användes fritextsökning på orden terminal 
care, family, experience*, family member, relative*, next of kin, palliative care och life 
change event i olika kombinationer. Den sökning som gav flest resultat som svarade mot 
syftet var en kombination av orden palliative care, family och experience* (Bilaga 1). 
Sökning kunde också ha utförts på end of life care och med trunkering på family, att detta inte 
gjordes kan eventuellt ha orsakat att artiklar som svarade mot syftet föll bort, vilket kan ha 
påverkat resultatet. I efterhand har det framkommit att Amed har så kallade nyckelord, vilket 
författarna inte var medvetna om vid tiden för sökningen. Att dessa nyckelord inte användes 
kan ha medfört att relevanta artiklar missats. 
 
Författarna var intresserade av att belysa upplevelser hos närstående i alla åldrar, både barn, 
unga och vuxna, för att se eventuella variationer i de olika åldrarna. Ett inklusionskriterie var 
att den sjuke familjemedlemmen skulle vara vuxen och därför valdes begränsningen vuxna 
vid sökning av artiklar. Dock har författarna insett i efterhand att denna begränsning 
oavsiktligt kan ha medfört att artiklar där barn och unga var närstående inte kom med, vilket 
kan ha påverkat studiens resultat. Den enda artikeln som belyser ungdomars upplevelser 
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hittades i Amed där begränsningen vuxna ej kunde väljas.  
 
Ett stort antal träffar i Amed och Cinahl kan ha gjort att artiklar som svarade mot syftet 
missades då genomläsningen av titlar och abstract var arbetsam. Det är också möjligt att 
artiklar som svarade mot syftet kan ha missats på grund av författarnas begränsade kunskaper 
i engelska. Dessa begränsade språkkunskaper kan även ha medfört att vissa delar i artiklarnas 
resultat kan ha misstolkats, trots noggrant översättande med hjälp av lexikon. Då författarna 
inte har någon vana att kvalitetsgranska artiklar kan kvalitetsbedömningen ha vissa brister, 
vilket kan innebära att artiklar med låg kvalitet kan ha inkluderats, samt att artiklar av god 
kvalitet kan ha uteslutits, vilket kan ha påverkat studiens kvalitet. 
 
Artiklarna kvalitetsgranskades, genomlästes flera gånger och relevanta stycken markerades av 
författarna var för sig innan de diskuterades och jämfördes mellan författarna, vilket ger 
studien styrka. Meningsenheterna diskuterades och flyttades fram och tillbaka mellan de olika 
subkategorierna ett flertal gånger (Graneheim & Lundman, 2004) och bidrog till att resultatet 
utvecklades över tid vilket kan ses som en styrka. Genom att meningsenheterna upprepade 
gånger kontrollerades mot den ursprungliga texten ökar trovärdigheten i analysen, vilket är en 
styrka för studien. Enligt Polit och Beck (2008) ska forskaren sträva efter att vara objektiv och 
utföra studien på ett sådant sätt att deltagarnas upplevelser framkommer utan att forskarens 
motiv eller perspektiv påverkar resultatet. Författarna till föreliggande studie har försökt 
eftersträva detta i analysen och därmed ökar studiens trovärdighet. 
 
I studien ingår endast kvalitativa artiklar. Kvantitativa artiklar var inte ett exklusionskriterie, 
men merparten av de artiklar som kom fram vid sökningarna var kvalitativa. Två kvantitativa 
artiklar återstod vid tredje urvalet, varav en sedan uteslöts på grund av att det vid 
genomläsandet av hela artikeln upptäcktes att den inte svarade mot studiens syfte. Den andra 
uteslöts vid kvalitetsvärderingen på grund av låg vetenskaplig kvalitet. Kvalitativ forskning 
betonar förståelsen av människors upplevelser (Forsberg & Wengström, 2008) och då 
studiens syfte är att beskriva just upplevelser kan det vara en förklaring till varför de flesta 
artiklar som hittats samt svarar mot syftet är kvalitativa. 
 
Tiden för intervjuerna varierade mycket mellan studierna. En del utfördes under 
sjukdomstiden och alldeles efter dödsfallet, andra upp till flera år efter händelsen. Dehlin och 
Mårtensson (2009) utförde sina intervjuer med ungdomarna 8 månader upp till 3 år efter 
dödsfallet. Detta kan ha ändrat ungdomarnas syn på det inträffade och då lång tid passerat har 
de förmodligen fått perspektiv på händelsen. 
 
Proot et al. (2003) intervjuade en deltagare utan att spela in intervjun, trots att de andra 
spelades in. De tog istället fältanteckningar under denna intervju. Detta kan ha gjort att de 
missade viktig information då de inte kunde gå tillbaka och kontrollera vad som sagts. Vid 
flera intervjuer närvarade den närståendes partner eller vän, vilket kan ha påverkat vad de 
närstående vågade berätta och kan därför ha bidragit till en förvrängd bild av situationen. En 
intervju gjordes också med två döttrar samtidigt, vilket kan ha haft samma effekt och på så 
sätt påverkat resultatet i studien. 
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5.2 Resultatdiskussion 
I studiens resultat framkommer att när någon blir svårt sjuk påverkas hela familjen, vilket 
även Strang (2012) påvisar. Resultatet visar att det blir en förändring av både roller, relationer 
och av livet i sig när de närstående tvingas anpassa sig till den nya situationen, vilket också 
Ternestedt et al. (2012) belyser. För många är det svårt att anpassa sig till denna förändring av 
livet där den sjuke familjemedlemmens behov hela tiden är det som står i centrum. I Mossin 
och Landmarks (2011) studie framhåller några av de närstående vikten av att bli bemött som 
en person med egen identitet och inte bara sedd i rollen som patientens närstående, samt att 
kunna prata med personalen om annat än sin sjuke familjemedlem. De upplevde att detta 
gjorde situationen lättare att hantera. Detta tycker författarna visar på vikten av att 
sjuksköterskan uppmärksammar de närstående som individer. Även om sjuksköterskan 
upplever att hen kanske har bråttom och dåligt med tid så kan en så enkel sak som lite småprat 
och en klapp på axeln vara av stort värde för de närstående. 
 
Resultatet i studien visar att då det är den sjuke familjemedlemmens önskan att vårdas hemma 
förväntar sig både vårdpersonalen och den sjuke att den närstående ska ta på sig rollen som 
informell vårdgivare, vilket för många närstående kan kännas mer eller mindre som ett tvång 
och som en förutsättning för att hemsjukvården ska fungera. Ternestedt et al. (2012) 
framhåller att det blir en moralisk fråga hur mycket av vården som egentligen kan läggas över 
på de närstående. Ternestedt et al. menar vidare att när en närstående behöver hjälpa en 
familjemedlem med både personlig och mer avancerad vård kan det påverka relationen mellan 
dem negativt, vilket även studiens resultat visar. Dock så visar studiens resultat även det 
motsatta, då flera närstående upplever att deras relation till den sjuke ändrades på ett positivt 
sätt då det förde dem närmare varandra. En reflektion från författarnas sida är att när någon 
blir svårt sjuk och i behov av palliativ hemsjukvård kan sjuksköterskan oftast inte veta hur 
relationen mellan den sjuke och dennes närstående varit före insjuknandet. Därför är det 
viktigt att känna av situationen och uppmärksamma om den sjuke eller de närstående känner 
sig obekväma. Författarna anser att det är sjuksköterskans ansvar att ta reda på vad den 
närstående vill göra i form av omvårdnad och hur mycket ansvar denne vill ta på sig, för att 
minska risken att det inte känns bra och på så sätt påverkar relationen emellan dem negativt.  
 
Enligt Ternestedt (2004) vill många närstående vara delaktiga i vården av den sjuke och detta 
är också något som framgår av flera av artiklarna som inkluderats i studien. Som nämnts i 
bakgrunden är det viktigt att som sjuksköterska tänka på de närståendes behov av delaktighet 
(Lindqvist & Rasmussen, 2009) men en reflektion är att även om detta behov kan vara stort 
hos många av de närstående är det också viktigt att komma ihåg att det kan vara väldigt 
individuellt och att långt ifrån alla vill vara delaktiga i omvårdnaden. Här blir 
kommunikationen mellan vårdpersonalen och de närstående av största vikt så att man kan föra 
en dialog med de närstående kring vad de vill och klarar av att göra. En bra kommunikation 
med vårdpersonalen uppges av närstående i flera studier vara viktig (Jo et al., 2007; Mossin & 
Landmark, 2011), då det gör att de kan ställa frågor, prata om sina bekymmer och få 
information. En del närstående upplever att vårdpersonalen inte lyssnar på dem och deras 
behov (Jo et al., 2007) och problem i kommunikationen upplevs frustrerande (Linderholm & 
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Friedrichsen, 2010). Här anser författarna att sjuksköterskan har ett ansvar att skapa 
förutsättningar för en god kommunikation med de närstående för att på så sätt skapa en god 
relation och därmed främja de närståendes delaktighet i ljuset. När de närstående inte kan 
skapa en relation med vårdpersonalen känner de sig utlämnade och maktlösa (Linderholm & 
Friedrichsen, 2010), vilket kan tolkas som att de är delaktiga i mörkret.  
 
Att främja de närståendes delaktighet i ljuset handlar som tidigare nämnts också om 
information (Andershed & Ternestedt, 1998). Att få information om den sjukes tillstånd och 
prognos upplevs av många närstående som positivt, då det bidrar till att de lättare förstår och 
kan relatera till vad som händer (Dehlin & Mårtensson, 2009; Mossin & Landmark, 2010). En 
del närstående tycker att vårdpersonalen bättre skulle ha informerat dem om den sjukes 
tillstånd, då de anser att förståelse hade kunnat minska deras oro (Wong & Chan, 2007). Dock 
kan många vara ambivalenta till om de vill ha information eller inte (Dehlin & Mårtensson, 
2009; Mossin & Landmark, 2011). Några närstående vill inte ha den negativa information 
men känner samtidigt att det är en ännu större påfrestning att inte veta (Mossin & Landmark, 
2011). Denna aspekt tycker författarna är viktig för sjuksköterskan att tänka på i mötet med de 
närstående då hen inte kan utgå från att alla närstående vill veta lika mycket. Med vetskapen 
om de närståendes ambivalenta känslor kring detta kan sjuksköterskan först ta reda på hur 
mycket information de närstående vill ha och på så sätt anpassa informationen utifrån deras 
olika behov. Information om vad som händer gör att de närstående känner sig delaktiga, vilket 
kan bidra till en känsla av kontroll. Resultatet visar att de närstående i många avseenden har 
ett behov av kontroll, vilket författarna tänker att sjuksköterskan kan försöka tillgodose 
genom att dela med sig av sin kunskap och låta de närstående ta del av det hen vet. Att veta 
gör också att de närstående har större förutsättningar att kunna vara med och fatta beslut. De 
närstående i Proots et al., (2003) studie belyser just vikten av detta.  
 
Proot et al., (2003) har kommit fram till att de närstående som vårdar sin familjemedlem i 
hemmet hamnar i en sårbar situation. Resultatet visar att dessa närstående har ett större ansvar 
för familjemedlemmens omvårdnad och medicinska tillstånd och att de upplever mer 
sömnproblem och trötthet än dem vars familjemedlem vårdas på sjukhus. Författarna tänker 
att detta kan förklaras av att det på sjukhus hela tiden finns personal på plats, medan de 
närstående som har sin familjemedlem hemma är ensamma större delen av tiden, då 
personalen bara finns i hemmet vid de tillfällen då den sjuke behöver vård. Detta kan göra att 
de närstående känner sig utmattade och utlämnade vilket kan bidra till denna sårbarhet. 
 
Martinsen (1989, refererad i Kirkevold, 2000) menar att alla människor kan hamna i 
situationer där de är i behov av omsorg från andra, vilket blir tydligt i studiens resultat där 
många av de närstående uttrycker att de är i behov av stöd samt att de vill att vårdpersonalen 
ska bry sig om dem. Resultatet visar att när de närstående får emotionellt stöd har de lättare 
att hantera den svåra situationen. Ungdomarna ville inte ha stöd under förälderns sjukdomstid 
för de kände att ingen kunde hjälpa dem. I efterhand när de tänker tillbaka på situationen 
känner de dock att stöd från vårdpersonalen hade kunnat vara till hjälp för dem. Martinsen 
menar att det i utövandet av omsorg krävs en förståelse och respekt för den andres situation, 
vilket författarna tänker blir viktigt framförallt i mötet med ungdomar. Då ungdomarna 
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känner att de inte vill ha stöd, trots att de faktiskt är i stort behov av det, blir det extra viktigt 
att försöka nå fram till dem. 
 
De närstående som intervjuats i studierna var övervägande kvinnor, vilket innebär att 
litteraturstudiens resultat inte speglar mäns upplevelser i lika stor utsträckning. I de flesta 
studier framkommer dock inte vem som har sagt vad. Eftersom kvalitativ forskningsmetod 
inte syftar till att jämföra, utan till att se variationer kan författarna inte dra några slutsatser 
om eventuella likheter och skillnader mellan könen. Enligt Carlsson (2012) har kvinnliga 
närstående sämre sömnkvalitet än manliga. Detta är inget som utmärkt sig i de artiklar som 
ingår i litteraturstudien, dock framkommer i Brännströms et al. (2007) studie där deltagarna 
endast är kvinnor att de ofta var trötta och upplevde sömnproblem, vilket inte framgår i någon 
av de andra studierna. I Jos et al., (2007) studie beskrev både kvinnor och män att de var 
trötta. I en annan studie framkommer att kvinnliga närstående som vårdar sin sjuke 
familjemedlem i hemmet upplever det som en större påfrestning än män (Brazil, Thabane, 
Foster & Bédard, 2009) vilket författarna inte kan dra som slutsats utifrån föreliggande studie. 
 
Något som utmärker sig i studiens resultat är att det för ungdomarna är svårare att förstå och 
acceptera situationen än för de vuxna. Ungdomarna har ett orealistiskt hopp om att föräldern 
ska bli frisk igen, trots att de fått information om motsatsen och är medvetna om att föräldern 
är obotligt sjuk. En tanke från författarnas sida är att detta kan bero på att ungdomarna tycker 
att hela situationen är overklig och otänkbar och därmed inte kan acceptera att deras förälder 
är döende. Detta kan ha att göra med att föräldrarna inte dör på grund av ålder utan en, i 
ungdomarnas tyckte, onaturlig död relaterad till sjukdom. Jakobsson, Andersson och Öhlén 
(2009) beskriver att dödsfall i förtid ofta ses som ett hot medan dödsfall i högre ålder anses 
vara mer acceptabelt. Ungdomarna i Dehlin och Mårtenssons (2009) studie tycker att det är 
orättvist att det är just de som drabbats. En reflektion är att många tänker att det inte är 
meningen att ens föräldrar ska dö när man själv fortfarande är så ung. Barn och ungdomar är 
fortfarande beroende av sina föräldrar och därför är inte ungdomarna redo att förlora dem. En 
vuxen är oftast inte längre i beroendeställning till sin förälder på samma sätt som någon yngre 
och ju äldre föräldern är desto mer förberedd är man kanske på att de inte kommer leva för 
alltid. Något som också utmärker sig i resultatet är att de yngre deltagarna uttrycker en sorg 
inför framtiden och över att de inte kommer få dela stora händelser med den sjuke senare i 
livet.  
 
Kvåle (2001) menar att det är viktigt att förbereda unga vars förälder är obotligt sjuk på den 
okända situationen, som annars kan verka mycket skrämmande för dem. Om den sjuke 
föräldern vårdas hemma kan ungdomarna följa försämringarna och detta gör det lättare för 
dem att ta till sig och förstå vad som händer, vilket även beskrivs i studiens resultat. Kvåle 
belyser också vikten av att de unga regelbundet får besöka den sjuke föräldern om denne 
vårdas någon annanstans än hemma, så att de kan följa händelseförloppet. 

 
 



 

17 
 

5.3 Slutsats 
När en familjemedlem blir svårt sjuk förändras livet även för de närstående. Att se sin älskade 
försämras och leva i vetskapen om att denne snart kommer dö kan vara mycket påfrestande 
och ge upphov till flera olika känslor. De närstående är i stort behov av stöd, delaktighet och 
information för att lättare kunna hantera situationen. Här har sjuksköterskan en stor del av 
ansvaret att tillse att de närstående får det stöd som de är i behov av genom uppmärksamma 
dem som individer, göra dem delaktiga i vården och dela med sig av sin kunskap. 
 
5.4 Kliniska implikationer till förbättringsarbete 
Då kontakten med närstående utgör en så stor del i den palliativa vården kan denna studie 
vara till nytta för sjuksköterskor som arbetar med patienter i palliativ fas, då den kan ge en 
djupare förståelse för hur de närstående upplever situationen. Studien visar på vikten av att 
sjuksköterskan ger de närstående information och främjar deras delaktighet i vården av den 
sjuke. Det är viktigt för de närstående att bli uppmärksammade som individer och även om de 
vill ta del i omvårdnaden av den sjuke har de ett behov av att dela sitt ansvar med vården. 
Detta kan vara betydelsefullt för sjuksköterskan att vara medveten om och tänka på i mötet 
med de närstående.  
 
Även om det i studien finns mycket likheter är det viktigt att komma ihåg att alla människor 
är individer och upplever situationen på olika sätt. Att ta del av dessa olika upplevelser kan ge 
sjuksköterskor och övrig vårdpersonal en kunskap och förståelse för hur de närstående kan 
uppleva situationen, vilket gör att de kan reflektera över sitt förhållningssätt och sträva efter 
att bemöta de närstående utifrån deras individuella behov. 
 
Flera av studierna är gjorda i Norden, vilket kan öka tillämpbarheten inom svensk sjukvård. 
 
5.5 Förslag till fortsatt forskning 
Då resultatet visar att unga som har en svårt sjuk förälder kan uppleva situationen annorlunda 
jämfört med vuxna kan mer forskning där ungdomar är närstående vara till hjälp för 
sjuksköterskan i arbetet med patienter i palliativ vård. 
 
Deltagarna i studierna är övervägande kvinnor och därför kan det behövas mer forskning där 
män är närstående, för att belysa deras upplevelser.  
 
Socialstyrelsen (2006) menar att stödet till de närstående bör ges även efter dödsfallet och 
därav anser författarna att forskning om hur de närstående upplever tiden och livet efter 
familjemedlemmens död skulle kunna vara till nytta för sjuksköterskor i deras arbete. Om 
sjuksköterskan har en förståelse för hur de närstående upplever tiden efter dödsfallet kan hen 
lättare tillgodose deras behov av stöd.  

 

  



 

18 
 

6. Referenser 
* Artiklar som ingår i litteraturstudiens resultat 
 
Andershed, B. & Ternestedt, B.-M. (1998). Involvement of relatives in the care of the dying 
in different care cultures: Involvement in the dark or in the light? Cancer Nursing, 21(2), 106-
116. Hämtad från databasen CINAHL. 
 
Andershed, B. & Ternestedt, B.-M. (1999). Involvement of relatives in the care of the dying 
in different care cultures: Development of a theoretical understanding. Nursing Science 
Quarterly, 12(1), 45-51. doi:10.1177/08943189922106404 
 
Benzein, E., Hagberg, M. & Saveman, B.-I. (2009). Familj och sociala relationer. I F. Friberg 
& J. Öhlén (Red.), Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt (s. 67-87). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Brazil, K., Thabane, L., Foster, G. & Bédard, M. (2009). Gender differences among canadian 
spousal caregivers at the end of life. Health and social care in the community, 17(2), 159-166. 
doi:10.1111/j.1365-2524.2008.00813.x 
 
* Brännström, M., Ekman, I., Boman, K. & Strandberg, G. (2007). Being a close relative of a 
person with severe, chronic heart failure in palliative advanced home care: A comfort but also 
a strain. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 21(3), 338-344. Hämtad från databasen 
CINAHL. 
 
Carlsson, M.E. (2012). Sleep disturbance in relatives of palliative patients cared for at home. 
Palliative and Supportive Care, 10(3), 165-170. doi:10.1017/S1478951511000836 
 
* Dehlin, L. & Mårtensson, L. (2009). Adolescents' experiences of a parent's serious illness 
and death. Palliative and Supportive Care, 7(1), 13-25. doi:10.1017/S1478951509000042 
 
Eckerdal, G. (2012). Sluten palliativ vård och hospice. I. P. Strang & B. Beck-Friis (Red.), 
Palliativ medicin och vård (s. 162-168). Stockholm: Liber. 
 
Elo, S. & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced 
Nursing, 62(1), 107-115. doi:10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x 
 
Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, 
analys och presentation av omvårdnadsforskning (2. uppdat. utg.). Stockholm: Natur & 
Kultur. 
 
Glimelius, B. (2012). Kuration eller palliation?. I. P. Strang & B. Beck-Friis (Red.), Palliativ 
medicin och vård (s. 15-22). Stockholm: Liber. 
 
Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 



 

19 
 

Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 
24(2), 105-112. doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001 
 
Jakobsson, E., Andersson, M. & Öhlén, J. (2009). Livets slutskede: Välbefinnande och död. I 
F. Friberg & J. Öhlén (Red.), Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt (s. 
327-354). Lund: Studentlitteratur. 
 
* Jo, S., Brazil, K., Lohfeld, L. & Willison, K. (2007). Caregiving at the end of life: 
Perspectives from spousal caregivers and care recipients. Palliative and Supportive Care, 
5(1), 11-17. doi:10.10170S1478951507070034 
 
Kenne-Sarenmalm, E., Fürst, C.J., Strang, P. & Ternestedt, B.-M. (2006). Definition av 
palliativ vård enligt WHO, 2002. Hämtad 18 oktober, 2012, från Nationella rådet för palliativ 
vård, http://www.nrpv.se/pages/590.asp?menuID=254 
 
Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier: Analys och utvärdering (2. omarb. och utvidgade 
uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
 
Kvåle, K. (2001). Familjen och den svårt sjuke. I S. Kaasa (red.), Palliativ behandling och 
vård (s. 91-99) Lund: Studentlitteratur. 
 
* Linderholm, M. & Friedrichsen, M. (2010). A desire to be seen: Family caregivers’ 
experiences of their caring role in palliative home care. Cancer Nursing, 33(1), 28-36. 
doi:10.1097/NCC.0b013e3181af4f61 
 
Lindqvist, O. & Rasmussen, B.H. (2009). Omvårdnad i livets slutskede. I  A. Edberg & H. 
Wijk (red.), Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa (1. uppl., s. 793-835). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
* Mossin, H. & Landmark, B.-T. (2011). Being present in hospital when the patient is dying: 
A grounded theory study of spouses experiences. European Journal of Oncology Nursing, 
15(5), 382-389. doi:10.1016/j.ejon.2010.11.005 
 
Northern Nurses Federation. (2003). Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden. 
Hämtad 23 oktober 2012 från 
http://www.sykepleien.no/ikbViewer/Content/337889/SSNs%20etiske%20retningslinjer.pdf 
 
Polit, D.F. & Beck. C.T. (2008). Nursing research: Generating and assessing evidence for 
nursing practice (8. ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 
Wilkins. 
 
* Proot, I.M., Abu-Saad, H.H., Crebolder, H.F., Goldsteen, M., Luker, K.A. & Widdershoven, 
G.A. (2003). Vulnerability of family caregivers in terminal palliative care at home: Balancing 
between burden and capacity. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 17(2), 113-121. 



 

20 
 

Hämtad från databasen Amed. 
 
Socialstyrelsen. (2006). Vård i livets slutskede: Socialstyrelsens bedömning av utvecklingen i 
landsting och kommuner. Stockholm: Socialstyrelsen. 
 
Socialstyrelsen. (2012). Dödsorsaker 2011: Causes of death 2011. Stockholm: 
Socialstyrelsen. 
 
Socialstyrelsen. (u.å.). Socialstyrelsens termbank. Hämtad 23 oktober, 2012, från 
Socialstyrelsen, http://app.socialstyrelsen.se/termbank/QuickSearchBrowse.aspx 
 
Strang, P. & Beck-Friis, B. (2012). Inledning. I. P. Strang & B. Beck-Friis (Red.), Palliativ 
medicin och vård (4. rev. uppl., s. 12-14). Stockholm: Liber. 
 
Strang, P. (2012). Symtomkontrollens betydelse i den palliativa vården. I. P. Strang & B. 
Beck-Friis (Red.), Palliativ medicin och vård (4. rev. uppl., s. 186-189). Stockholm: Liber. 
 
Svenska Palliativregistret. (2012). Årsrapport för Svenska Palliativregistret verksamhetsåret 
2011. Kalmar: Landstinget i Kalmar län. Från: http://palliativ.se/?page_id=51 
 
Ternestedt, B.-M. (2004). God vård i livets slut: En kunskapsöversikt om vård och omsorg om 
äldre. Stockholm: Socialstyrelsen. 
 
Ternestedt, B.-M, Österlind, J., Henoch, I. & Andershed, B. (2012). De 6 s:n: en modell för 
personcentrerad palliativ vård (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 
Walter, T. (1994). The revival of death. London: Routledge. 
 
Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan 
forskning & klinisk verksamhet (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 
* Wong, M.-S. & Chan, S.W.-C. (2007). The experiences of Chinese family members of 
terminally ill patients: A qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 16(12), 2357-2364. 
doi:10.1111/j.1365-2702.2007.01943.x 
 
World Health Organization. (2002). WHO Definition of Palliative Care. Hämtad 17 
september, 2012, från World Health Organization, 
http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ 



 

 
 

Sökmatris           Bilaga 1 

  

 

Databas Avgränsning Sökord Träffar Urval 
1 

Urval 
2 

Urval 
3 

Urval 
4 

Cinahl 
 
120906 

Peer 
reviewed 
 
Engelska 
 
2002-2012 
 
Humans 
 
All adult 

1. Palliative care 
 
2. Family 
 
3. Experience* 
 
4. 1 AND 2 AND 3 
 
 

2472 
 
19543 
 
33858 
 
230 

   
  
 
 
 
 

53 

 
 
 
 
 
 

19 

 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
4 

PsycInfo 
 
120906 

Peer 
reviewed 
 
Engelska 
 
2002-2012 
 
Human 
 
Adulthood 

1. Palliative care 
 
2. Family members 
 
3. Experiences 
(events) 
 
4. 1 AND 2 AND 3 
 
 

3961 
 
8654 
 
9137 
 
 
19 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 

2(1) 

 
 
 
 
 
 
 
1 

Amed 
 
120907 

Engelska 
 
2002-2012 
 
 

1. Palliative care 
 
2. Family 
 
3. Experience* 
 
4. 1 AND 2 AND 3 
 
 

6943 
 
5390 
 
8577 
 
394 

 
 
 
 
 
 

62 

 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 

4(1) 

 
 
 
 
 
 
2 

Siffran inom parentes visar hur många artiklar som är dubbletter. 
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Studien syftade till 
att illustrera 
betydelsen av att 
vara nära anhörig till 
en person med svår, 
kronsik hjärtsvikt 
inom palliativ 
avancerad 
hemsjukvård. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Design/Metod: Kvalitativ 
 
Population: Närstående till patienter med svår, 
kronisk hjärtsvikt grad III-IV. 
 
Urvalsförfarande:Strategiskt urval 
 
Slutlig studiegrupp: 3 kvinnor, 50-75 år, varav 2 
st fruar & 1 dotter 
 
Datainsamlingsmetod:  
Intervjuer med öppna frågor som spelades in och 
sedan transkriberades ordagrant. 
 
Analysmetod: Fenomenologisk-hermeneutisk. 

Styrkor: Tydligt 
presenterat resultat. 
Urvalsförfarandet är 
tydligt beskrivet. Urvalet 
är relevant. Intervjuarna 
har använt sig av probing. 
 
Svagheter: Data- samt 
analysmättnad framgår ej. 

Innebörden i att vara 
närstående är att följa 
personen med kronisk 
hjärtsjukdom genom både 
upp- och nedgångar, alltid i 
beredskap att förmedla 
trygghet och 
tillfredsställelse. 

 
 



 

 
 

Artikelmatris        Bilaga 2 
         Sid 2(7) 

Författare  
Artikelns titel, 
tidskrift, Land , 
årtal  

Syfte Design Värdering Resultat 

Dehlin, L. & 
Mårtensson, L.  
 
Adolescents' 
experiences of a 
parent's serious 
illness and death.  
 
Palliative and 
Supportive Care.  
 
Sverige. 
 
 
2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att beskriva 
ungdomars 
upplevelser av 
allvarlig sjukdom 
och död hos en 
förälder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Design/Metod: Kvalitativ metod, förklarande 
och beskrivande 
 
Population: Inklusionskriterier: Pojkar och 
flickor mellan 13-19 år (när föräldern dog) vars 
förälder dog för mindre än 3 år sedan vid tiden 
för intervjuerna. Föräldrarna låg på sjukhus i 
västra Sverige. 
Exklusionskriterier: De som hade svårt att 
uttrycka sig på svenska. 
 
Urvalsförfarande:Strategiskt urval 
 
Slutlig studiegrupp: 2 pojkar, 3 flickor, 16-18 år 
 
Datainsamlingsmetod 
Kvalitativa intervjuer på mellan 60-90 min med 
öppna frågor som spelades in. 
 
Analysmetod: 
Kvalitativ 

Styrkor: Relevant urval. 
Urvalet tydligt beskrivet. 
Datainsamling samt 
analys tydligt beskriven. 
Tydligt beskrivet resultat. 
Det råder analysmättnad.  
 
Svagheter: Datamättnad 
framgår ej. Intervjuerna 
gjorda lång tid efter 
dödsfallet. 

Förälderns sjukdom var ett 
stort hot, då ungdomarna 
förstod att både deras eget 
och familjens liv skulle 
genomgå en stor förändring 
p.g.a. sjukdomen/dödsfallet. 
Ungdomarna strävade efter 
att göra det ofattbara mer 
begripligt för att förstå vad 
som hände. De beskrev att de 
kände behov av att hitta olika 
sätt att hantera hoten, som att 
återställa ordningen, söka 
närhet, anpassa sig, ta 
kontroll, undvika att prata 
om sjukdomen, inte 
acceptera. Ungdomarna 
kände sig ensamma och 
utanför även om de var nära 
familj och vänner. Livet 
förändrades av upplevelsen. 
De kände sig mer vuxna än 
sina vänner.   

 



 

 
 

Artikelmatris        Bilaga 2 
         Sid 3(7) 

Författare  
Artikelns titel, 
tidskrift, Land, 
årtal  

Syfte Design Värdering Resultat 

Jo, S., Brazil, 
K., Lohfeld, L. & 
Willison, K. 
 
Caregiving at the 
end of life: 
Perspectives from 
spousal caregivers 
and care recipients. 
 
Palliative & 
Supportive Care. 
 
Kanada. 
 
2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
upplevelsen av 
palliativ vård i 
hemmet från både 
anhörigvårdarnas och 
vårdtagarnas 
perspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Design/Metod: Kvalitativ. 
 
Population: Inklusionskriterier: Patienten skulle 
vara över 50 år, vårdas palliativ i hemmet, kunna 
kommunicera på engelska och att de gett 
informerat smatycke. 
 
Urvalsförfarande: Strategiskt. 
 
Slutlig studiegrupp: 10 st anhörigvårdare (make 
el maka till vårdtagaren) varav 7 kvinnor och 3 
män, 58-87 år. 
10 st vårdtagare varav 7 män och 3 kvinnor, 60-
88 år. 
 
Datainsamlingsmetod: Halvstrukturerade 
intervjuer som spelades in och sedan 
transkriberades ordagrant. 
 
Analysmetod: Framgår ej. 

Styrkor: Två forskare 
som inte var med vid 
intervjuerna läste 
intervjuerna var för sig 
innan de kodades. 
Relevant urval. Tydligt 
presenterad kontext.  
 
Svagheter: Data- el 
analysmättnad framgår ej. 
 

Anhörigvårdarna upplevde 
många negativa 
konsekvenser, som fatigue el 
trötthet, depression, ilska och 
sorg, tidsbrist och ekonomisk 
stress. De var tacksamma för 
hemtjänsten men de uttryckte 
behov av ytterligare insatser. 
De upplevde svårigheter i 
kommunikationen med de 
formella vårdgivarna och en 
dålig samordning mellan 
vårdenheterna. De anhöriga 
upptäckte positiva effekter 
av vårdandet, som en stärkt 
relation till sin partner, 
känslomässig styrka och 
fysiska förmågor att klara av 
vårdandet. 

 



 

 
 

Artikelmatris        Bilaga 2 
         Sid 4(7) 

Författare  
Artikelns titel, 
tidskrift, Land , 
årtal  

Syfte Design Värdering Resultat 

Linderholm, M. & 
Friedrichsen, M. 
 
A desire to be seen: 
Family caregivers’ 
experiences of their 
caring role in 
palliative home care. 
 
Cancer Nursing. 
 
Sverige. 
 
2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet med studien 
var att utforska hur 
de informella 
vårdgivarna till en 
döende närstående i 
palliativ 
hemsjukvård 
upplevde sin roll som 
vårdgivare och stödet 
under patientens sista 
sjukdomstid samt 
efter dödsfallet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Design/Metod: Kvalitativ. 
 
Population: Inklusionskriterier: Anhörigvårdare 
till en patient inskriven i palliativ hemsjukvård. 
Patienten hade avlidit 3-12 månader före 
intervjuerna. Deltagarna hade en adekvat fysisk 
och mental kapacitet enl. dem själva. Kunna 
kommunicera på svenska. Godkände att bli 
inspelade på band under intervjuerna. 
 
Urvalsförfarande: Strategiskt. 
 
Slutlig studiegrupp: 13 st, varav 5 män och 8 
kvinnor, 38-78 år, 
 
Datainsamlingsmetod: Intervjuer på 45-120 min 
med öppna frågor som spelades in och sedan 
transkriberades ordagrant. 
 
Analysmetod: Hermeneutisk. 

Styrkor: Kontexten är 
tydligt presenterad. 
Datainsamling samt 
analys tydligt beskriven. 
Resultat tydligt 
presenterat. Relevant 
urval. 
 
Svagheter: Data- och 
analysmättnad framgår ej. 

Att vara en informell 
vårgivare var naturligt när en 
närstående blev allvarligt 
sjuk. Familjemedlemmen tog 
kontroll och ansvar och tog 
på sig rollen som vårdgivare 
mer el. mindre frivilligt. De 
kände sig utlämnade och 
kände sig maktlösa när de 
inte kunde etablera en 
relation med de 
professionella vårdgivarna. 
Det var naturligt för dem att 
berätta om sin egen 
vårdgivarroll för att känna 
sig sedda. 

 
 



 

 
 

Artikelmatris        Bilaga 2 
         Sid 5(7) 

Författare  
Artikelns titel, 
tidskrift, Land, 
årtal  

Syfte Design Värdering Resultat 

Mossin, H. 
& Landmark, B.-T. 
 
Being present in 
hospital when the 
patient is dying - A 
grounded theory 
study of spouses 
experiences. 
 
European Journal of 
Oncology Nursing. 
 
Norge. 
 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studien syftade till 
att få en fördjupad 
förståelse för 
anhörigas 
upplevelser av att 
vara närvarande på 
sjukhuset under sina 
familjemedlemmars 
sista dagar i livet, för 
att främja kunskap 
och förbättra palliativ 
vård i förhållande till 
vårdgivare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Design/Metod: Kvalitativ. 
 
Population: Inklusionskriterier: Över 20 år, 
kunna skriva och prata flytande norska, 
tillbringat tid på sjukhuset. Patienten till den 
anhöriga skulle ha varit inskriven på sjukhus 
minst 2 dagar före dödsfallet. 
 
Urvalsförfarande: Närstående till patienter som 
vårdats på en onkologisk/palliativ avdelning 
tillfrågades om att delta. 
 
Slutlig studiegrupp: 8 st fruar mellan 55-82 år, 
haft en relation på mellan 20-60 år med den 
sjuke,  
 
Datainsamlingsmetod: Halvstrukturerade 
djupgående intervjuer som spelades in. 
 
Analysmetod: 
Grounded theory. 

Styrkor: Tydligt beskrivet 
urval. Tydliga 
inklusionskriterier. Det 
råder datamättnad. 
Tydligt resultat. Relevant 
urval.  
 
Svagheter: 
Analysmättnad framgår 
ej.  

Behålla närvaron för andras 
och sin egen skull. Att hitta 
sin plats. Att veta. Att stödja 
varandra och avsluta. Även 
när patienten är på sjukhus är 
det viktigt med fysisk och 
emotionell kontinuitet för 
paren.  

 

 



 

 
 

Artikelmatris        Bilaga 2 
         Sid 6(7) 
Författare  
Artikelns titel, 
tidskrift, Land , 
årtal  

Syfte Design Värdering Resultat 

Proot, I.M., Abu-
Saad, H.H., 
Crebolder, H.F., 
Goldsteen, M., 
Luker, K.A. & 
Widdershoven, G.A.  
 
Vulnerability of 
family caregivers in 
terminal palliative 
care at home; 
balancing between 
burden and capacity. 
 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences.  
 
Nederländerna. 
 
2003 
 
 
 
 

Att utforska 
upplevelser hos 
anhörigvårdare, deras 
behov av hemtjänst 
och vilken sjukvård 
de mottagit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Design/Metod: Kvalitativ 
 
Population: Inklusionskriterier: Förväntat 
dödsfall inom 3 månader, bor hemma, vara 
mental kompetent och över 18år. 
Exklusionskriterier: Fysiska, psykosociala eller 
andra problem som förhindrar möjligheten att ge 
informerat samtycke. 
 
Urvalsförfarande: 
Patienter i en annan studie som vårdades i 
palliativ hemsjukvård och förväntades avlida 
inom tre månader fick uppge sin närstående. 
 
Slutlig studiegrupp: 13 st, varav 11 kvinnor och 
2 män, 28-80 år, varav 9 partner, 3 döttrar och 1 
son. 
 
Datainsamlingsmetod: Intervjuer som spelades 
in. 
 
Analysmetod: Grounded theory. 

Styrkor: Relevant urval. 
Tydligt beskrivet resultat. 
Urvalsförfarande tydligt 
beskrivet.  
 
Svagheter: Data- samt 
analysmättnad framgår ej. 
Intervjuat två st 
samtidigt. En intervju ej 
inspelad.  
 
 

Att vårda någon i hemmet 
som är i ett terminalt skede 
kräver en balans mellan 
bördan och kapaciteten till 
coping. Vårdgivarens 
sårbarhet samt förmåga att 
hålla denna balans påverkas 
av flera olika faktorer, som 
vårdtyngd, begränsade 
aktiviteter, rädsla, osäkerhet, 
ensamhet, att möta döden 
samt brist på emotionellt, 
pratiskt och 
informationsrelaterat stöd. 
Dessa faktorer ökade 
sårbarheten, vilket var en 
riskfaktor för fatigue och 
utbrändhet. Att fortsätta 
aktiviteter, hopp, att hålla 
kontrollen, tillfredställelse 
och bra stöd är faktorer som 
minskar sårbarheten och 
skyddar mot fatigue och 
utbrändhet. Stödet var inte 
tillräckligt. 

    
 
    



 

 
 

Artikelmatris        Bilaga 2 
         Sid 7(7) 
Författare  
Artikelns titel, 
tidskrift, Land, 
årtal  

Syfte Design Värdering Resultat 

Wong, M.‐S. & 
Chan, S.-W.  
 
The experiences of 
Chinese family 
members of 
terminally ill 
patients: A 
qualitative study. 
 
Journal of Clinical 
Nursing. 
 
Kina. 
 
2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att beskriva och 
förstå upplevelsen 
hos kinesiska 
familjemedlemmar 
till terminalt sjuka 
patienter i livets 
slutskede på en 
palliativ enhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Design/Metod: Kvalitativ. 
 
Population: 
Inklusionskriterier: Familjemedlemmar el. 
närstående till en patient som nyligen avlidit vid 
en palliativ enhet, över 18 år, kunna 
kommunicera på kantonesiska samt villiga att 
dela med sig av sina tankar och känslor. 
 
Urvalsförfarande: Strategiskt. 
 
Slutlig studiegrupp: 20 st, varav 4 fruar, 9 
döttrar, 4 söner och 3 svärdöttrar, mellan 18-60 
år vars närstående hade avancerad cancer. 
 
Datainsamlingsmetod: Halvstrukturerade 
intervjuer som spelades in. 
 
Analysmetod: Colaizzi’s fenomenologiska 
metod. 

 Styrkor: 
Inklusionskriterier tydligt 
beskrivna. Tydligt 
beskrivet resultat. Alla 
intervjuer var gjorda av 
en och samma person. 
Forskarna var medvetna 
om sin förförståelse och 
intog en öppen attityd. 
Relevant urval. Använt 
sig av probing. 
 
Svagheter: Otydligt urval. 

Familjemedlemmarna 
upplevde föregripande sorg. 
De reagerade med ilska, 
ledsamhet och hjälplöshet, 
speciellt den första tiden på 
den palliativa enheten. De 
accepterade snart 
verkligheten och sökte 
information och emotionellt 
stöd från sjuksköterskorna. 
De engagerade sig i vården 
av patienten och vill försäkra 
sig om att patienten fick en 
bra vård och inte kände 
smärta. Det var viktigt att 
vara med patienten under 
döendeprocessen. 

 
 

 


