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Abstrakt 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa närståendes upplevelse av 
hopp när de vårdar en person i livets slutskede. Elva vetenskapliga artiklar 
analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys som resulterade i 
fyra kategorier: Att hoppet stärks genom en inre kraft, tron på Gud och 
mänskliga relationer; att hoppet förändras för att kunna bevaras; att hoppet 
försvagas av förluster och oro för framtiden; att få en bra återstående tid till-
sammans och en meningsfull framtid. Resultatet visade att hoppet kunde 
stärkas eller bevaras genom tron på Gud eller genom mänskliga relationer. 
Däremot olika förluster såsom trötthet, ångest och oro kunde försvaga hop-
pet. Närstående beskrev hur de hoppades ändå in i slutet att det skulle hända 
ett mirakel eller att något bot skulle finnas för personen som var döende. 
Vård i livets slutskede ska involvera både närstående och personen som är 
döende. Sjuksköterskan bör se dem som en helhet, finnas till hands, inge 
trygghet, lyssna och se vilka behov de har för att kunna stärka hoppet hos 
dessa. 
 
Nyckelord: Hopp, närstående, upplevelse, vård i livets slutskede, litteratur-
studie, kvalitativ innehållsanalys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1

I det gamla ordspråket ”Där det finns liv finns det hopp” antyds det att livet och hoppet 

hör ihop för vår existens. Hoppet är det grundläggande mänskliga gensvaret till livet 

självt. Det är dock olika vilken innebörd varje människa lägger i begreppet hopp. Som 

ett resultat av många studier gjorda under en period av 30 år har kunskapen om hopp 

och dess terapeutiska värde kommit att framträda. Likväl, är innebörden av begreppet 

hopp inte självklar (Stephenson, 1991). 

 

Hopp har både en universal eller en individuell dimension. Trots att varje människa 

upplever hopp som en del av att vara människa så är upplevelsen av hopp högst indivi-

duell till sin karaktär. Varje människa har ett personligt sätt att beskriva hopp efter sina 

egna erfarenheter och upplevelser. Svårigheten och utmaningen är att fånga, definiera 

och beskriva det ogripbara i hoppet som är baserat på varje människans unika upplevel-

ser (Nekolaichuk, Jevne & Maguire, 1999). 

 

Hoppet engageras av en aktiv process, ett äventyr, något som rör sig framåt med tillför-

sikt. Hoppet karaktäriseras av en uppriktighet och en kreativ förväntan och involverar 

interaktionen mellan människans känslor, tankar, relationer och handlingar. Ordet hopp 

kommer från det latiniska ordet ”speare” som betyder att hoppas och kan användas både 

som ett verb och som ett substantiv. När ordet hopp används som substantiv (= hopp), 

hoppet, får hopp innebörden, att vad någon upplever, önskar ska hända kommer också 

att hända, ett skäl, en orsak att hoppas eller en person eller ett ting som inger hopp till 

andra eller som andra har hopp till, en grund att stå på. Om ordet hopp används som 

verb (= att hoppas), får hopp innebörden att ha tillit, förtröstan, tillförsikt som åtföljs av 

en förväntan eller tro i dess fullbordan. I båda innebörder finns två kännetecken, en 

önskan om något gott och en förmåga att se på framtiden med förväntan. Närvaron av 

hoppet är förknippat med meningen och värdet i livet (Stephenson, 1991). 

 

I studier rubricerade av Campbell (1987) och Owen (1989) beskrivs människor med 

hopp ha en inneboende energi. De är aktiva och har en förmåga att sätta upp nya mål i 

livet. Däremot människor som saknar hopp uppträder med inaktivitet, apati och en 

oförmåga att skapa nya mål i livet. Efter andra världskriget skriver Frankl (1959) om 

sina upplevelser i koncentrationsläger. Han observerade att människor med hopp kunde 

uthärda mycket svåra psykiska och emotionella förhållanden. Däremot när en person 

förlorade hoppet, så levde hon eller han inte länge. Som ett resultat av sina observatio-

 



 2

ner, likställer han hopp med att hitta en mening i livet och att vara i avsaknad av hopp är 

detsamma som att förlora livets mening. 

 

Det är svårt att mäta hopp. För att kunna mäta upplevelsen av hopp har bland annat 

Herth (1991) utvecklat två attityd- eller upplevelseformulär, Herth Hope Scale (HHS) 

och Herth Hope Index (HHI). Eftersom det i Sverige inte har funnits ett mätinstrument 

för hopp har Benzein och Berg (2003) översatt HHI till det svenska språket (HHI-S). De 

har även validitets- och reliabilitetstestat HHI-S för att se om den översatta skalan kan 

ge likvärdiga resultat när den används på svenska. Enligt Benzein och Berg (2003) ger 

den översatta skalan likvärdiga resultat. 

 

Närstående kan definieras som en människa som har en biologisk eller social relation 

till den som är sjuk (Leske, 1998). Det kan också vara en person som har en intimitet 

och djupa känslor till den som är sjuk, vilket innebär att den som är sjuk känner sig 

trygg och upplever en inre frid och harmoni i den närståendes närvaro. Närstående är en 

människa som bryr sig om och som den som är sjuk kan lita och tro på (Bergbom & 

Askwall, 2000). 

 

Att vara närstående till en person som är döende är en mycket komplicerad och svår si-

tuation (Benzein & Berg, 2005; Lindholm, Rehnsfeldt, Arman & Hamrin, 2002). Den 

döende människan förändras både till sitt sätt och utseende och den närstående både 

känner och inte känner igen sin kära eller käre (Ekeström & Schubert, 1997). Om dess-

utom den närstående inte känner sig delaktig i vårdandet utan bara står vid sidan om och 

iakttar och ser sin kära eller käre tackla av och samtidigt vara oförmögen att ta del i dö-

endeprocessen gör det inte situationen lättare. Den närstående är i en sårbar situation 

och obotlig sjukdom påverkar den närstående på ett negativt sätt och den närståendes li-

dande kanske är större än lidandet för den döende människan. Däremot, att få vara en 

del i den vårdande processen kan styrka erfarenheten av delaktighet och hopp och där-

med minska känslan av hopplöshet hos den närstående. Det har också visat sig att den 

närståendes behov inte är tillgodosedda, i synnerhet när det gäller information och 

kommunikation (Benzein & Berg, 2005). 

 

Närstående är redan i dag en viktig hörnsten i vården, speciellt i den palliativa hemsjuk-

vården och kommer med allsäkerhet att vara det även i framtiden. Närstående är en käl-
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la till både hopp och stöd för personen som är sjuk. I den situationen blir de närstående 

också i stort behov av både hopp och stöd i sina nya situationer. Även från den person 

som är sjuks perspektiv är det viktigt att närstående får stöd. Om de som lever med en 

dödlig sjukdom känner att närståendes hopp försvagas kan detta bli till en extra börda 

för personen som är sjuk och de kan då känna ett ansvar att själva stödja de närstående 

(Bezein & Berg, 2003). De flesta människor, om de får välja, föredrar att få dö hemma, 

snarare än i den främmande miljö som sjukhuset utgör. Ofta är det möjligt att erbjuda 

högkvalitativ vård i hemmet genom ett gott stödsystem, något som kan vara det bästa 

för både personen som är sjuk och de närstående. Begreppet palliativ kommer från det 

latinska ordet pallium som betyder täcke eller kappa. Den palliativ vården består således 

av att ”täcka över” symtom med hjälp av behandlingsåtgärder, vars enda och främsta 

syfte är att främja välbefinnandet hos personen som är döende (Twycross, 1998, s.10, 

16). 

 

Världshälsoorganisationens (WHO:s) definition av palliativ vård är en internationellt 

vedertagen sammanfattande benämning på den vård som ges i livets slutskede. Det in-

nebär en aktiv helhets- vård av personen som är döende och de närstående genom ett 

tvärfackligt vårdlag vid en tidpunkt när förväntningarna inte längre är att förlänga livet. 

Målet för palliativ vård är att ge högsta möjliga livskvalitet åt både personen som är dö-

ende och de närstående. Palliativ vård skall tillgodose fysiska, psykiska, sociala och 

andliga behov. Den skall också kunna ge stöd till närstående i sorgearbetet (WHO, 

2006). 

 

Vårdandet är en kärleksgärning och en yttersta hyllning till människan, livet och det 

eviga. En människa som har generositeten som sin grundhållning i livet har förmågan 

att förmedla kärlek till en annan människa. Framför allt inom vården behöver vi mer än 

någonsin generositet människor emellan. En människa, en vårdare som fungerar i kärlek 

utstrålar kärlekens kraft och ljus. Vårdandet är till sin natur en skönhetsupplevelse, en 

estetisk, andlig relation. Vårdandet är, då det verkligen är fråga om vård som helhet, en 

estetisk akt, oberoende om det i vårdsituationen ingår moment som till sin natur är 

smärtsamma eller oestetiska. Människan som vårdar, måste uppleva någonting av en 

inre kallelse, en hängivenhet, en entusiasm inför uppgiften, för att vårdandet skall vara 

en skönhetsupplevelse, ett skapande. Det har inte samma förutsättningar att framstå som 
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en skönhetsupplevelse om ett vårdande sker enbart utifrån ett yttre incitament, ett krav 

på att vara till nytta (Eriksson, 1987, s.28-30). 

 

Den närstående i denna studie kan vara make eller maka, föräldrar, syskon, barn, barn-

barn, släkt, grannar eller annan person som är viktig för personen som är sjuk. Med när-

stående avses inte enbart anhöriga utan också exempelvis grannar och vänner som har 

en nära relation till personen som är sjuk (SOSFS 1989:14). Lite forskning har fokuse-

rats på upplevelsen av hopp hos de närstående som vårdar en person i livets slutskede. 

Därför skulle det vara betydelsefullt med fler studier utifrån de närståendes upplevelse 

av hopp. 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva närståendes upplevelse av hopp när de 

vårdar en person i livets slutskede. 

 

Metod 
Litteratursökning 

Denna litteraturstudie baserades på både nationella och internationella vetenskapliga ar-

tiklar som publicerats på engelska. Litteratursökningen skedde via databaserna Acade-

mic Search, Medline och CINAHL med en förhoppning att hitta den senaste vetenskap-

liga forskningen. Vi har även sökt manuellt i referenslistor från de redan erhållna veten-

skapliga artiklarna. De sökord som vi använde oss av och kombinerade var: Hope, ca-

rer* caregiver*, spouse*, next of kin*, family member*, terminally ill*, end of life*, 

palliative*, nursing*. Urvalet av artiklar begränsades genom att de skulle vara peer-

reviewed (granskade) med hög relevans. Dessa granskade artiklar är genomgångna av 

experter inom ämnet vilket ger en högre kvalitet på artiklarna (Polit & Hungler, 1999, 

s.623). Studier gällande barn under 18 år exkluderades, därför att vi ville fördjupa oss i 

vuxnas upplevelser av hopp. Vi satte inte några begränsningar gällande årtal för artiklar 

för att vara säkra på att få så mycket datamaterial som vi behövde. Totalt 11 artiklar (ta-

bell 1) svarade mot vårt syfte.  

 

Litteraturgranskning  

De vetenskapliga artiklarna har på ett systematiskt tillvägagångssätt värderats och kvali-

tetsbedömts enligt William och Stoltz (2002 s. 122-123) granskningsprotokoll för studi-
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er med kvalitativ metod. Varje artikel har vi gått igenom för att se vilken metod förfat-

tarna har använt, hur de har beskrivit studien och tillvägagångssättet och hur resultatet 

presenterats. Klemm och Wheelers (2005) artikel saknar ålder på deltagarna, etisk reso-

nemang, den är baserad på online meddelanden, inga intervjuer och kvalitetsbedöms 

därför som låg. I Ferrells, Ervins, Smihts, Mareks och Melancons (2002) studie saknas 

ålder och kön på deltagarna och etisk resonemang och har därför kvalitetsbedömts som 

medel. 

 

Analys 

Eftersom vi arbetat med ett inifrån perspektiv valde vi att använda oss av kvalitativ me-

tod. Den fokuserar sig på människors erfarenheter och den värld de lever i, deras livs-

värld (Holloway & Wheeler, 2002, s.3). I den kvalitativa metoden står forskaren i verk-

ligheten och sätter fokus på upplevelser, meningar, konsekvenser och försöker få en för-

ståelse för den livsvärld som människan har, dennes relationer till omgivningen och det 

sätt de ser på sig själva. Man strävar efter att förstå ett fenomen i sin helhet (Polit & 

Hungler, 1999, s.239 - 240). Vi valde att analysera materialet med manifest innehålls-

analys. Enligt Downe-Wamboldt (1992) och Holloway och Wheeler (2002, s.11-12) är 

målet med innehållsanalys att få ny kunskap och förståelse för upplevelser och beteen-

den, och förhöja kvalitén på slutsatsen av resultaten genom att jämföra kategorierna 

med sammanhanget och omgivningen som har producerat data. Graneheim och Lund-

man (2004) beskriver att manifest ansats används då en önskan är att analysen ska base-

ras på vad texten säger utan att lägga in någon egen tolkning av den. Vi valde att använ-

da oss av en systematisk, stegvis metod inspirerad av Burnard (1991). Analysarbetet 

påbörjades med att läsa igenom artiklarna. Från de artiklarna tog vi ut textenheter, vilka 

vi kondenserade. Vid kondenseringen översatte vi texten till svenska. För att säkerhets-

ställa att all data hade hög trovärdighet har vi kontinuerligt återgått till studiens syfte 

och till originaltexten för att se att vi inte förlorat eller förvrängt någon viktig informa-

tion. De kondenserade textenheterna kodades med ett nummer för att lättare kunna föl-

jas upp under hela arbetet. Sedan sorterades de i olika kategorier. Dessa kategorier re-

ducerades sedan genom sammanslagningar av det som beskrev likartade upplevelser. 

Detta innebar att det stegvis blev färre och bredare kategorier. Processen upprepades 

tills de slutgiltiga kategorierna erhölls och ytterligare sammanslagningar av kategorier 

inte längre kunde göras. Slutkategorierna (tabell 2) utgör resultatet av analysen. 
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Tabell 1 Översikt över artiklar som ingår i analysen ( n=11) 

Författare, år  Typ av 

studie 

Delta-
gare 

Datainsamling/ 
Analysmetod 

Huvudfynd Kva-

litet 
Borneman et al., 
2002 

Kvantitativ 
och Kvalita-
tiv 

51 
10 inter-
vjuer 

Intervjuer/ 
Kvalitativ  
innehålls analys 
 

Närstående kun-
de bevara hoppet 
genom tron och 
relationen med 
Gud, familj och 
vänner. 
 
 

Hög 

      

Borneman et al., 
2003 

Kvantitativ 
och Kvalita-
tiv 

45  
9 intervjuer

Intervjuer/ 
Kvalitativ innehålls-
analys 

Närstående be-
hövde stöd och 
uppmuntran under 
den svåra tiden. 
 

Hög 

      
Clayton et al., 
2005  

Kvalitativ 24  
16 kvinnor 
8 män 

Intervjuer/ 
Kvalitativ innehålls-
analys 
 

Närstående fann 
olika sätt som gav 
näring till hoppet 
och utvecklade 
coping strategier. 
 

Hög 

      
Ferrell et al., 
2002 

Kvalitativ  1100 Kvalitativ innehålls-
analys av brev 

Närstående be-
hövde mycket 
stöd från vård 
teamet. 
 

Medel 

      
Herth, 1993 Kvalitativ  25 

19 kvinnor 
6 män 

Intervjuer/ 
Hermeneutisk tri-
angulär metod 
 

 Närstående kun-
de bevara hoppet 
om personen som 
var sjuk blev väl 
omhändertagen. 

Hög 

      
Holmberg, 2006 Kvalitativ  1 kvinna Dagboksanteck-

ningar/ Kvalitativ 
innehållsanalys 

När hoppet varie-
rade hos närstå-
ende och perso-
nen som var sjuk 
påverkade det 
kommunikatio-
nen mellan dessa. 
 

Hög 

      
Hudson et al., 
2002 

Kvalitativ 2 grupper 
med 7 i en 
och 6 i den 
andra. 

Intervjuer/ 
Kvalitativ innehålls-
analys 

Närstående be-
hövde mer stöd 
och information 
för att klara av si-
tuationen. 
 

Hög 
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Tabell 1 (fortsättning) Översikt över artiklar som ingår i analysen ( n=11) 

Författare, år  Typ av 

studie 

Delta-
gare 

Datainsamling/ 
Analysmetod 

Huvudfynd Kva-

litet 
Johnston & Ab-
raham, 2000 

Kvalitativ 14 närstå-
ende  
(16 patien-
ter 
22 kvinnor 
8 män) 

Intervjuer/ Groun-
ded theory 
 
 

Vid en livshotan-
de sjukdom be-
hövde personen 
som var sjuk och 
närstående hjälp 
för att kunna 
kommunicera 
med varandra. 

Hög 

 

 

Klemm & Whee-
ler, 2005 

Kvalitativ 38 kvinnor 330 oneline medde-
landen/Kvalitativ 
innehålls analys  

Närstående be-
hövde uppmunt-
ran från andra för 
att bevara hoppet 
och fortsätta vår-
dandet. 

Låg 

      
Mok et al., 2003 Kvalitativ 24 

21kvinnor 
3 män 

Intervjuer/ Groun-
ded theory 

För närstående 
var vårdandet 
ingen börda trots 
trötthet, sorg och 
olika förluster. 

Hög 

      
Proot et al., 2003 Kvalitativ 13  

11kvinnor 
2 män 

Intervjuer/ 
Grounded theory 
 

Närstående be-
fann sig i en sår-
bar situation och 
behövde stöd av 
olika slag från 
vårdpersonalen. 

Hög 

 

 

 

Resultat 
Analysen av de vetenskapliga artiklarna resulterade i fyra slutkategorier (tabell 2). Ka-

tegorierna presenteras i texten nedan och illustreras med citat från artiklarna vi använt i 

analysen. 

 

Tabell 2 Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier  
Att hoppet stärks genom en inre kraft, tron på Gud och mänskliga relationer 

Att hoppet förändras för att kunna bevaras 

Att hoppet försvagas av förluster och oro för framtiden 

Att få en bra återstående tid tillsammans och en meningsfull framtid  
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Att hoppet stärks genom en inre kraft, tron på Gud och mänskliga relationer 

Enligt närstående i studier, var hoppet alltid närvarande oavsett hur nära döden personen 

som var sjuk var (Herth, 1993). Närstående diskuterade ofta om förmågan att kunna be-

hålla hoppet när de stod inför det faktum att personen som var sjuk hade en dålig dia-

gnos (Ferrell, Ervin, Smiht, Marek & Melancon, 2002). Hoppet upplevdes av närståen-

de som en dynamisk inre kraft som gjorde det möjligt att klara av den rådande situatio-

nen och få en ny medvetenhet av tillvaron (Borneman, Stahl, Ferrell & Smith, 2002; 

Herth, 1993; Klemm & Wheeler, 2005). Närstående beskrev också hur en inre kraft, en 

upplyftande energi gav näring till hoppet. Ibland kände närstående ett behov av hjälp för 

att lära sig balansera den inre kraften, energin, med de yttre kraven som de ställde på sig 

själva, för att det var inte alltid var lätt att prioritera och bestämma vad som var väsent-

ligt och vad som gick att släppa taget om (Herth, 1993). 

 

“Hope is like a rose with many petals, each petal different and each petal un-
folding in its own time. Initially, the rose is just a bud, but eventually each 
petal will open and a new beauty, never before envisioned, will be seen.” 
(Herth, 1993, s. 544) 

 

 
”Probably the heart. I think my love for him, our love for each other.” (Bor-
neman et al., 2002, s.21) 

 

De flesta närstående beskrev att det andliga livet, tron på Gud och/eller tron på en högre 

makt, gav styrka och var en av de starkaste källorna till hopp som aldrig sinade (Bor-

neman et al. 2002; Borneman, Chu, Wagman, Ferrell, Juarez, McCahill & Uman, 2003; 

Ferrell et al. 2002; Herth, 1993; ). Många närstående upplevde även att hopp och tro var 

sammanflätade med varandra (Herth, 1993). Genom sin tro upplevde närstående att de 

fick tröst, hjälp och styrka att se positivt på tillvaron och att de fann en mening i den rå-

dande situationen (Ferrell et al., 2002; Herth, 1993). Några närstående berättade att de 

hoppades att leva i Guds vilja och att relationen med Gud gjorde att de kände en mening 

med livet, trots att livet förändrades (Borneman et al., 2002). 

 

”You can’t have hope without having faith or you can’t have faith without 
hope. I think your faith supports the hope… You believe in God. And God gives 
you the strength for hope.” (Borneman, et al., 2002, s.29) 
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“I have a lot of faith that God won’t take her from us yet…But if she had to go, 
she had to go. We’re really in touch with things like that. Like God and angels 
and stuff.” (Borneman et al., 2003, s.1001) 

 

Närstående beskrev att relationen med familj och vänner var en stor källa till att kunna 

bevara hoppet (Borneman et al., 2002; Ferrell et al. 2002; Herth, 1993). Närstående be-

rättade om hur bibehållna relationer som var varma, uppmuntrande och som visade om-

sorg kunde fungera som ett ankare och ett stöd i tillvaron för att bevara hoppet (Herth, 

1993). Närstående beskrev hur de genom stöd från familjen, anhöriga, vänner, kolleger 

och vårdpersonal blev mindre sårbara och kunde bevara hoppet (Proot et al., 2003). 

Även genom det stöd som närstående kände från andra närstående i en liknande situa-

tion, upplevde de att deras eget välbefinnande ökade och att det fick hopp. De kunde re-

latera till och stödja varandra genom den känslomässigt svåra tiden (Ferrell et al. 2002). 

 

”…She stayed with me even in difficult times…Sharing my feelings seem to lift 
the load…She encouraged me… She was always available…” (Herth, 1993, s. 
542-543) 

 

Närstående berättade att både praktiskt och känslomässigt stöd från vårdpersonalen var 

av största vikt för att de skulle kunna behålla hoppet (Clayton, Butow, Arnold & Tatter-

sall, 2005). Närstående beskrev att det praktiska stödet lättade deras omvårdnads börda 

genom att de fick tid till sina egna aktiviteter. Det känslomässiga stödet var viktigt för 

att närstående skulle kunna bevara hoppet. Närstående upplevde att de fick det stödet 

när sjukvårdspersonal visade närstående respekt för de val de gjorde angående hur in-

volverade de skulle vara i vården av personen som var sjuk (Proot et al., 2003). 

 

Hoppet stärktes för närstående när de blev välomhändertagna av vårdpersonal, och när 

vårdpersonal gjorde sitt yttersta för att ge personen som var sjuk den allra bästa om-

vårdnaden (Clayton et al. 2005; Klemm & Wheeler, 2005). Att vårdpersonal lyssnade 

och bejakade närståendes känslomässiga oro över personen som var sjuk och att de ald-

rig, inte ens i slutet, skulle överge personen som var döende och den närstående, ingav 

hopp. Närstående uttryckte vikten av att vårdpersonal var ärliga emot dem och inte in-

gav ett falsk hopp. Det var också viktigt för närstående hur vårdpersonal uttryckte sig 

när de gav information. Att de inte var för framfusiga och okänsliga och berättade för 

detaljerad information. Men det var också viktigt att varje positiv aspekt i sjukdomstill-

stånd betonades så att närstående kunde behålla hoppet. Med hjälp av vårdpersonals 
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finkänslighet och väl valda tidpunkt för information kände närstående att de kunde klara 

av det dagliga livet (Clayton et al. 2005). 

 

”… they told me that they would be with me through the whole of the time, and 
that was what they initially said, they said we walk through this with you and  
we don’t want you to feel that you’re left alone…” (Clayton et al., 2005, s. 
1969) 

 

 

Att hoppet förändras för att kunna bevaras 

Förmågan att kunna omvärdera sina förväntningar i varje föränderlig situation beskrev 

närstående var nödvändigt för att kunna bevara hoppet. En annan källa till hopp som be-

skrevs av närstående i studien var uppnåeliga förväntningar. De beskrev vikten av att ha 

möjliga mål i sikte, men även vikten av att inse när det var tid att ställa om eller släppa 

taget om förväntningarna (Herth, 1993). Några närstående berättade att de med hjälp 

från vårdpersonal kunde sätta upp små mål och förverkliga dem och det i sin tur ingav 

dem nytt hopp (Clayton et al., 2005). 

 

Närstående använde sig av ”cognitive reframing”, vilket betydde, att de gav något en 

annan ram, för att ge näring till hoppet. Det innebar att medvetet använda sig av tanke-

kraft för att omvärdera, omstrukturera och förändra hotande känslor till något mer posi-

tivt. Närstående kunde exempelvis fokusera på något positivt som en solnedgång eller 

på barnbarnen. De försökte även se med humor på den rådande situationen eller tänka 

på att det fanns de som hade det ännu värre än dem själva (Herth, 1993). 

 

Alla närstående i tre studier hoppades på ett tillfrisknande från början (Borneman et al., 

2002; Clayton et al., 2005; Herth, 1993). Flera närstående hoppades in i det sista på ett 

mirakulöst tillfrisknande eller att sjukdomen spontant skulle försvinna, även om de viss-

te att något sådant sällan hände och dessutom hade läkaren berättat att sjukdomen var 

obotlig (Borneman el al., 2003; Clayton et al. 2005; Hudson, Aranda, & McMurray, 

(2002); Mok, Chan, Chan & Yeung, 2003). Närstående hoppades ändå ha oddsen på sin 

sida och vinna över sjukdomen (Clayton et al. 2005). En närstående berättade hur han 

för en stund kunde acceptera sjukdomen för att i nästa stund hoppas att personen som 

var sjuk skulle tillhöra den grupp av människor som skulle klara sig (Borneman et al., 

2003). Ovissheten och otillförlitligheten i diagnosen av personen som var sjuk gav hopp 
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för närstående att personen som var döende skulle leva lite längre än väntat, för ingen 

kunde med exakthet säga hur länge personen hade kvar att leva (Clayton et al. 2005). 

Närstående provade också på olika alternativa metoder i hopp om ett mirakulöst till-

frisknande (Mok et al., 2003). 

 

”Well, I know what the situation is. And I know there’s no hope for her to get 
any better even thought I still hope and pray for her every night that she will 
get better…So I’m looking at it from both sides. It could either be or it couldn’t 
be and it’s most likely not to be.” (Borneman et al., 2002, s.28) 
 
”Every time they gave her new medicine, I have hope. I still hope that my wife 
will not die, some miracle will happen.” (Mok et al., 2003, s. 270) 

 

Hoppet förändrades för närstående från att vara något specifikt, att de skulle finnas ett 

botemedel, till en mer generell känsla av hopp. Några närstående beskrev att det genom 

att skifta fokus på tid och rum, funnit en källa till hopp, genom att inte se för långt in i 

framtiden utan leva i nuet. Att ta vara på varje ögonblick och ta en timme eller en dag i 

taget gjorde närvaron av döden i livet mindre överväldigande (Herth, 1993; Clayton et 

al., 2005; Hudson et al., 2002). Många närstående började mäta tiden genom planerade 

aktiviteter och händelser (Herth, 1993; Clayton et al., 2005). De flesta närstående i en 

studie upplevde att de pendlade mellan ett hopp om ett tillfrisknande och till ett accepte-

rande av den dödliga sjukdomen (Mok et al., 2003). 

 

 

Att hoppet försvagas av förluster och oro för framtiden 

Närstående beskrev att isolering störde eller försvagade deras hopp. Isoleringen involve-

rade det fysiska, psykiska och det emotionella området. Den fysiska isoleringen be-

skrevs ofta av närstående. Den uppkom på grund av det ansvarfulla arbetet att vårda 

personen som var sjuk. Det var svårt att behålla kontakten med sina vänner eller att ta 

nya initiativ på det sociala planet. Isoleringen relaterade närstående till frånvaro av vän-

ner, familj eller stöd från något nätverk (Borneman et al., 2002; Herth, 1993). Närståen-

des känsla av ensamhet kunde leda till ökad sårbarhet (Proot et al., 2003). Den emotio-

nella isoleringen beskrev närstående uppstod när ingen tog sig tid att lyssna eller säga 

att arbetet som de utförde var bra. Den andliga isolering för närstående kretsade kring 

frågor som rörde de prioriteringar och värderingar de gjorde och frågorna om Gud 

(Borneman et al., 2002; Herth, 1993). 
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”That there are not a lot of people who are really there for you. That’s what 
makes it more difficult, because you really have to do it all alone… Often when 
you are having a really hard time, in the dark and lonely hours, you just can’t 
phone everybody.” (Proot et al., 2003, s. 116) 

 

Det som störde eller hämmade hoppet beskrev närstående var förluster som involverade 

mer än en förlust av en annan betydelsefull person, ett förhållande, hälsa, inkomst, arbe-

te eller värdefull ägodel (Borneman et al., 2002; Herth, 1993). Förlusterna för närståen-

de ledde till en känsla av utsatthet, överväldigande sorg och försvagning av hoppet. En 

del närstående beskrev att på grund av flertalet förluster fanns det liten tid till att sörja 

en förlust innan en annan förlust inträffade. Deras sorgearbete blev i och med det aldrig 

färdigt (Herth, 1993). 

 

”Money isn’t everything. But I worry about it you know, how I’m going to take 
care of everything by myself”. (Borneman et al., s. 29, 2002) 

 

De flesta närstående i studierna upplevde att det som hindrade eller störde hoppet var 

relaterat till deras eget fysiska och emotionella tillstånd, såsom trötthet, oro, vrede, be-

svikelse, förtvivlan och stress (Borneman et al., 2002; Ferrell et al., 2002; Herth, 1993; 

Klemm & Wheeler, 2005; Proot et al., 2003). En del närstående beskrev en omåttlig ut-

tömning av energi på grund av det ansvar det var att vårda personen som var sjuk och 

behovet av att balansera sin egen inre tillgängliga energi med yttre krav (Herth, 1993). 

Att vårda personen som var döende hemma beskrev närstående innebar psykiska och 

fysiska bördor som i sin tur orsakade en känsla av utbrändhet som ibland kunde leda till 

depression (Klemm & Wheeler, 2005; Proot et al., 2003). När personen som var döende 

inte fick den behandling som krävdes för att lindra symtom, försvagades hoppet. När-

stående beskrev en tydlig fruktan och förlust av hopp som en följd av att varken de eller 

de professionella vårdarna kunde tillgodose de behov av omvårdad som personen som 

var döende hade inom ramen av vad som var en rimlig tidsperiod (Herth, 1993). För 

andra närstående var det oron över när deras kära eller käres symptom kom tillbaka och 

det faktum att inget bot fanns, som störde eller försvagade hoppet (Borneman et al., 

2002). Närstående kände även en stor rädsla när de tänkte på deras kära eller käres död. 

Skulle den vara förskräcklig, smärtsam, när skulle den komma och i vilken skepnad? 

(Holmberg, 2006; Proot et al., 2003). 
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“I think we lose hope particularly when we become fatigued and anxious and 
you know just to the point where you can’t take anymore. You tend to lose that 
hope. Regardless of how religious you are. When you become overwhelmed. 
You tend to forget God. You tend to wonder if there’s any hope. What’s the 
point of going on.” (Borneman et al., s. 29, 2002) 

 

 

Att få en bra återstående tid tillsammans och en meningsfull framtid 

Bland närstående var hoppet det som betonades mest, kommenterades och figurerade 

som samtalsämne (Klemm & Wheeler, 2005). De uttryckte hopp för speciella stunder 

med den kära eller käre och hopp för framtiden (Borneman et al., 2003; Klemm & 

Wheeler, 2005). En närstående uttryckte att se in i framtiden var att kunna se att varje 

dag skulle innehålla hopp, inte en enda dag utan att hoppet alltid skulle vara närvarande 

(Borneman et al., 2002). En del närstående undvek avsiktligt från att skaffa sig informa-

tion och kunskap om symtom och framåtskridande av sjukdomen, för att kunna bevara 

hoppet för framtiden, även om de kände på sig att det var ett falskt hopp (Johnston & 

Abraham, 2000). Närstående hoppades att personen som var döende skulle få slippa lida 

och få en fridfull död (Borneman et al., 2002; Holmberg, 2006; Mok, et al., 2003; Proot 

et al., 2003). Förberedelse för döden inkluderade att säga adjö och planera för den. 

Många närstående hoppades att personen som var döende skulle vara fri från smärta och 

lidande och vara omgiven av nära och kära när döden ägde rum. De flesta närstående 

ansåg att det var deras skyldighet att personen som var döende fick god omvårdnad och 

att det var deras sista chans att som närstående göra saker rätt. För många närstående 

var vården i livets slutskede det slutliga uttryckssättet för deras kärlek. Närstående tyck-

te att det var viktigt för dem att vara involverade i vården under döendeprocessen och 

att vara närvarade när personen dog (Mok, et al., 2003). 

 

“The only thing I would be grateful for is that he would not have to suffer 
much pain, and just maybe one evening will fall asleep and not wake up. (…) 
That would be hard for me, to come downstairs and find him then. But I think 
that’s what he would want.” (Proot et al., 2003, s.118) 
 
”I guess that it’s changed a lot. I was more hoping for just like a good quality 
of time to be with him… A hope of him not suffering and I hope the kids feel a 
sense of closeness with their father before it is to late. So it’s different, it’s not 
a hope that he’s going to live a long time. It’s more a hope that his going will 
be peaceful.” (Borneman et al., 2003, s.30) 
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Hoppet beträffande framtiden bekräftade att livet går vidare. En närstående sa att för-

väntningarna på framtiden var att kunna leva ett meningsfullt liv utan personen som var 

sjuk och vara fri från bördan att vårda (Proot et al., 2003). Närstående beskrev att hop-

pet kunde ge liv till positiva bilder av framtiden samtidigt som de kunde förbereda sig 

att klara av olika omställningar (Clayton et al., 2005). 

 

 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva närståendes upplevelser av hopp när 

de vårdar en person i livets slutskede. Analysen baserades på 11 vetenskapliga artiklar 

och resulterade i fyra kategorier: Att det stärks genom en inre kraft, tron på Gud och 

mänskliga relationer; att det förändras för att kunna bevaras; att det försvagas av förlus-

ter och oro för framtiden; att få en återstående bra tid tillsammans och en meningsfull 

framtid. Resultatet kommer att diskuteras i den följd som kategorierna är presenterade. 

 

I kategorin att hoppet stärks genom en inre kraft, tron på Gud och mänskliga relationer 

beskriver Glass och Cluxton (2004) att hoppet har sitt ursprung från själen för att ge en 

menig i tillvaron och mening till livet. Hoppet är en känsla som kan ge stöd till helheten 

och läkande. Även om sjukdom och lidande skadar hoppet, kan hoppet ändå vara närva-

rande. Rustøen (1995) beskriver att hoppet är en inre källa, en styrka för att orka fortsät-

ta framåt för att behålla modet och motivationen. 

 

Det andliga livet, tron på Gud och/eller tron på en högre makt, gav styrka och var en av 

de starkaste källorna till hoppet för närstående. Följaktligen, skriver Rustøen (1995) är 

tron en del av hoppet. Hoppet är en kraftkälla som gör det möjligt att fortsätta och tron 

ger styrka att hantera och möta svåra situationer. Enligt Weavers och Flannellys (2004) 

studie kan religion och andlighet användas som coping strategi av närstående. Närståen-

de till döende personer möter ofta på svåra fysiska, sociala och känslomässiga svårighe-

ter och allt tyder på att de finner en förtröstan i tron, som gör det möjligt att handskas 

med svårigheterna. Närstående som tillhör en församling upplever att människor ställer 

upp för varandra och tar ansvar och visar medkänsla som hjälper dem genom den käns-

lomässigt svåra situationen. En positiv relation till Gud kan ge människan en känsla av 
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acceptans och tillhörighet, men det kan även vara en källa till en känslomässig trygghet, 

när man står ansikte mot ansikte med en livshotande sjukdom. 

Närstående beskrev i denna litteratur studie att relationen till familj och vänner var även 

en stor källa till att kunna bevara hoppet. Rustøen (1995) beskriver att mänskliga relatio-

ner är betydelsefulla för hoppet hos närstående. Familj och vänner kan ge stöd och på-

minna om framtiden och värdet av att leva. Enligt Weaver och Flannelly (2004) kan so-

ciala kontakter fungera som en framgångsrik coping strategi. Även i Murrays, Kendalls, 

Boyds, Worths och Bentons (2004) studie beskriver många närstående styrkan som de 

fick när de kunde behålla relationen med familjen. 

 

I resultatet av denna litteraturstudie kom det fram att både det praktiska och det känslo-

mässiga stödet från vårdpersonal var viktigt för att bevara hoppet för närstående. 

Rustøen (1995) beskriver att närståendes relation med vårdpersonal och stödet från dem 

är betydelsefullt för att hoppet ska stärkas. Det skiljer sig från vad Wennman-Larsen och 

Tishelman (2002) kom fram till i deras studie, att ingen av närstående spontant nämner 

att vårdpersonal kan vara till känslomässigt stöd för dem. 

 

Närstående i denna litteraturstudie beskrev hur hoppet stärktes när de blev väl omhän-

dertagna av vårdpersonal, och när vårdpersonal gjorde sitt yttersta för att ge personen 

som var döende den allra bästa omvårdnaden. Detta kan jämföras med Kirks, Kirks, och 

Kristjansons (2004) studie som visar att, för närstående är det viktigt att vårdpersonal 

inger hopp under alla sjukdomsstadier och det gör de genom att fortsätta att ge personen 

som är döende god omvårdnad och att visa att de inte ger upp. Glass och Cluxton (2004) 

förklarar att det hjälper närstående att släppa taget både i sorgen före och efter döden, 

när de vet att den käre eller kära är tillfreds. 

 

Denna litteraturstudie visade att det var viktigt för närstående hur vårdpersonal uttryckte 

sig för att behålla hoppet, att de inte var för framfusiga och okänsliga. Morris och Tho-

mas (2002) finner att närstående får sin huvudsakliga information från vårdpersonal. In-

formation kan hjälpa närstående att finna olika coping strategier för att motverka oro. 

Närstående kan även känna behov av kunskap för att kunna medverka i medicinska be-

slut. Vårdpersonal har inte bara ett krav på sig att ge information, utan även ge den med 

respekt för person och värdighet i situationen och på ett sakkunnigt sätt. Enligt Anders-

hed och Ternestedt (2001) och Main (2002) behöver närstående mycket information 
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från vårdpersonal. En positiv attityd och atmosfär kan öka närståendes medverkan i om-

vårdnaden på ett ljust och meningsfullt sätt. Glass och Cluxton (2004) och Main (2002) 

påstår att om vårdpersonal misslyckas med att ge dåliga nyheter på ett ärligt och fin-

känsligt sätt, kan det hindra närståendes förmåga att handskas med den allvarliga sjuk-

domen och/eller förbereda inför den döende personen död. Även Kirk et al. (2004) stu-

die visar att hopp förmedlat av vårdpersonal på ett stressigt och okänsligt sätt är negativt 

för närstående. Glass och Cluxton (2004) finner i deras studie att vårdpersonals motiv 

till att inte ge all information till närstående och personen som är sjuk, är att de vill be-

vara dem hoppfulla och optimistiska. Att inte ge tillräckligt med information kan med-

föra negativa resultat för familjen och personen som är sjuk, som då inte riktigt vet vad 

som händer och därmed saknar underlag för att fatta bra beslut. 

 

I kategorin att hoppet förändras för att kunna bevaras beskrev närstående att en källa 

till hopp var förväntningar som gick i uppfyllelse, att ha möjliga mål i sikte men även 

vikten av att inse när det var tid att ställa om eller släppa taget om förväntningarna. Blu-

vol och Ford-Gilboe (2004) förklarar att hoppet är en positiv kraft som motiverar och 

hjälper närstående när de står inför ett flertal utmaningar, att sätta upp små mål och vara 

anpassningsbara när livet förändras. Enligt Rustøen (1995) kan hoppet användas som en 

coping strategi vid allvarliga sjukdomar både för personen som är sjuk och för närståen-

de som vårdar personen. I Murrays et al. (2004) studie finner närstående olika coping 

strategier, till exempel, genom att ge sig själv tid, att vara ute med hunden, tända ljus, be 

eller att se på TV. Även i Wennman-Larsen och Tishelman (2002) studie betonar när-

stående betydelserna av att ha tid för sig själva för att orka fortsätta. Rustøen (1995) 

finner att hoppet karaktäriseras genom uppnåeliga förväntningar, att ha mål och olika al-

ternativ beträffande framtiden kan motivera människor att nå dem och påminna dem om 

möjligheterna som är öppna för dem. 

 

I denna litteraturstudie hoppades alla närstående från början att personen som var sjuk 

skulle mirakulöst tillfriskna. Kirchhoff et al. (2002) påstår att närstående litade på mo-

dern teknologi och genom det hoppades på ett mirakel. Kirk et al. (2004) beskriver att 

det är viktigt för närstående att bevara hoppet och att de har ett behov av hoppingivande 

rapporter på alla stadier av sjukdomen. Närstående beskriver hur de såg möjligheten på 

ett tillfrisknande eller att personen som var sjuk skulle leva längre. Ända in i slutet ville 

närstående alltid ha en dörr öppen för ett mirakel. I Winterlings, Wastesons, Climelius’, 
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Sjödens och Nordins (2004) studie säger närstående att de hoppas att personen som är 

döende ska bli botad. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att hoppet var i ständig rörelse. Från början var 

närståendes hopp fokuserat på att personen som var sjuk skulle bli frisk, men ändrades 

till att det var viktigt att leva i nuet. Eriksson (2001, s. 31) finner att leva här och nu är 

nödvändigt för närstående, för att överleva. Det inger hopp att leva här och nu med rea-

listiska val och acceptans av sin situation, trots begränsningar i deltagandet. I Hunt Ra-

leigh, Hoey Robinson, Marold och Jamison (2006) och Winterling et al. (2004) studier 

beskriver närstående hur de lever från dag till dag och försöker njuta av livet just nu. Att 

leva i nuet kan användas som en coping strategi för att orka med ovissheten och pro-

blemen. Enligt Rustøen (1995) är hoppet inte ett statiskt tillstånd utan ett fenomen som 

kan växla. Hoppet är multidimentionellt och framtids orienterat där även nuet och dåti-

den inkluderas. Det överensstämmer med vad Little och Sayers (2004) förklarar i sin 

studie, att när den framtid som vi hoppats på har anlänt och förverkligats, förflyttar sig 

hoppet till en ny framtid. I enlighet med Rustøen (1995) förändras hoppet genom vad 

som händer en människa eller vad som händer i människans närhet, när nya situationer 

eller ett stressat händelseförlopp inträffar. Även Glass och Cluxton (2004) beskriver hur 

hoppet är föränderligt och utvecklas över tiden. Trots att hoppet är föränderligt finner 

Little och Sayers (2004) i sin studie att hopp inger trygghet i människan. Hopp innebär 

även en grad av ovisshet. En del av svårigheten med att möta en dödlig sjukdom är att 

inse att hoppet är bräcklig och att slutet är ovisst. 

 

I kategorin att hoppet försvagas av förluster och oro för framtiden, betättade närstående 

att de kände sig isolerade och det försvagade deras hopp. Rossi Ferrario, Cardillo, Vica-

rio, Balzarini och Zotti (2004) finner att de flesta närstående i deras studie hade slutat 

att träffa sina vänner och utöva sina hobbyn, därför att omvårdnaden av personen som 

var sjuk tog sådan tid. Wennman-Larsen och Tishelman (2002) beskriver i sin studie att 

många av närstående visserligen hade vänner och andra familjemedlemmar att prata 

med om de ville, men flera valde att inte göra det. De kände sig mycket ensamma i sin 

situation och att ingen kunde hjälpa dem igenom det. 

 

Andra förluster som störde eller hämmade hoppet för närstående, som ledde till en käns-

la av utsatthet och en överväldigande sorg, finner Wennman-Larsen och Tishelman 
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(2002) i sin studie kunde vara, förlust av en annan betydelsefull person, ett förhållande, 

hälsa eller inkomst. Grunfeld et al. (2004) och Rossi Ferrario et al. (2004) kom fram till 

att, omvårdnaden av personen som var sjuk, gjorde att närstående var tvungna att dra 

ner på sitt arbete eller sluta helt, eftersom de inte längre kunde arbeta regelbundet. I fle-

ra studier (Grunfeld et al., 2004; Hunt Raleigh et al., 2006; Murray, Grant, Grant & 

Kendall, 2003; Rossi Ferrario et al., 2004) nämnde närstående att ekonomin blev lidan-

de. 

 

Denna litteraturstudie visade att de flesta närstående upplevde att det som hindrade eller 

störde hoppet var relaterat till deras eget fysiska och emotionella tillstånd. Att vårda per-

sonen som var döende hemma beskrev närstående både psykiskt och fysiskt påfrestande 

som kunde orsaka utbrändhet och ibland även depression. Detta styrks av Ferrell et al. 

(1998) som skriver att oro och rastlöshet är vanligt hos närstående som vårdar en person 

som är sjuk. Trötthet påverkar inte bara fysiskt utan även psykiskt, socialt och andlig 

välbefinnande. Även Clarke (2003), Thomas och Morris (2002) och Winterling et al. 

(2004) upptäckte i sin studie att många närstående till svårt sjuka hade ångest, oro och 

ibland även depression. I Thomas och Morris (2002) studie beskrev närstående en tydlig 

fruktan och förlust av hopp som en följd av att varken de eller de professionella vårdarna 

kunde tillgodose de behov av symtom kontroll och omvårdad som personen som var dö-

ende behövde. Närstående kände stor rädsla när de tänkte på deras kära eller käres död. 

Ferrell et al. (1998) kom fram i sin studie att för närstående var smärtan det största be-

kymret av alla symtom. Smärtor hos personen som är sjuk får även närstående att tappa 

kontrollen. Smärta påverkar inte bara fysiskt utan alla aspekter av livskvalitet. Smärta 

påverkar även relationer och orsakar ångest och depressioner. 

 

I den sista kategorin att få en bra återstående tid tillsammans och en meningsfull fram-

tid beskrev närstående att de hade hopp om speciella stunder tillsammans med personen 

som de älskade. I Clarkes (2003) och Kirchhoffs et al. (2002) studier uttrycker närstå-

ende ett behov av att vara med personen som är sjuk och se till att han eller hon känner 

sig tillfreds. Att närstående fortfarande kände att det fanns tid att planera och sätta upp 

små mål som de såg framemot att genomföra. Little och Sayers (2004) förklarar i sin 

studie att under sjukdomen uppstår en relation mellan närstående och personen som är 

sjuk som är utöver den vanliga. Där det kan sägas saker och ting som i vanliga fall inte 

skulle sägas. Närstående i Winterling et al. (2004) studie beskriver hur de hoppas att 
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kunna göra saker tillsammans med personen som är sjuk och att hon eller han ska leva 

så länge som det är möjligt. 

 

Vidare i denna litteraturstudie hoppades närstående att personen som var sjuk skulle få 

slippa lida och få en fridfull död och vara omgiven av nära och kära när döden inträffa-

de. Main (2002) beskriver i sin studie att en god död är när människan kan ha kontroll 

över vissa händelser. Detta får stöd av Ferrell et al. (1998) som i deras studie fann att 

när närstående fick vara involverade i personen som var döendes fysiska omvårdnad 

hjälpte det dem i sorgeprocessen och att få ett värdigt avslut. Enligt Main (2002) skiljer 

sig uppfattningen om vad som är en god död när det gäller närstående och vårdpersonal. 

Kirchhoff et al. (2002) finner i sin studie att för närstående var en viktig del av att säga 

adjö, att få tid tillsammans med personen efter att döden inträtt. 

 

I denna litteraturstudie framkom det att närstående hade hopp om en ljus framtid vilket 

bekräftade att livet går vidare. Närstående beskrev att hoppet var en viktig del i fram-

tidstron och så de kunde se positivt framåt. Enligt Rustøen (1995) är hoppet för framti-

den viktigt för den färgar synen på nutiden och dåtiden. 

 

 

Metodkritik 

En litteraturstudie innebär alltid begränsningar av den orsaken att viktig data går förlo-

rad vad det gäller tonläget, kroppsspråket och uttrycket. Dessutom finns inte intervjuer-

na med i sin helhet. En svaghet med studien kan vara att alla artiklar var på engelska så 

risken finns att författarna har tappat nyanser i texten vid översättningen. En annan 

svaghet är att det endast är ett litet urval artiklar (n=11) som är analyserade. Ytterligare 

en svaghet är att två författare Ferrell och Smith är medförfattare (Borneman et al. 2002, 

2003; Ferrell et al. 2002) i tre av studierna och en författare Borneman finns med i två 

av dessa studier. Vi kunde ändå inte bortse från dessa artiklar eftersom innehållet i artik-

larna besvarade vårt syfte. Författarna till denna litteraturstudie har på ett systematiskt 

tillvägagångssätt värderat och kvalitetsbedömt de vetenskapliga artiklarna enligt Willi-

am och Stoltz (2002) granskningsprotokoll för studier med kvalitativ metod. Varje arti-

kel har vi gått igenom för att se vilken metod författarna har använt, hur de har beskrivit 

studien och tillvägagångssättet och hur resultatet presenterats (William och Stoltz, s. 

122-123, 2002). Emellertid har författarna till denna studie för lite erfarenhet och kun-
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skap för att med säkerhet bedöma artiklarnas kvalité och det kan vara en nackdel för 

studiens trovärdighet. I denna studie är insamlat material dock analyserat av båda förfat-

tarna vilket minskar risken för ensidighet och egna tolkningar och det i sin tur höjer till-

förlitligheten (Polit & Hungler, 1999, s.426-428). Kondenseringen har genomförts med 

försiktighet så att ingen viktig information har förändrats eller gått förlorad. Under ana-

lysen gång har författarna hela tiden gått tillbaka till artiklarna som ingick i analysen för 

att garantera att innehållets ursprungliga betydelse inte förändrats och det i sin tur gör 

att trovärdigheten för studien har stärkts. Författarna till studien har beskrivit tillväga-

gångssättet från insamlad data till resultatet vilket gör att läsaren kan följa processen 

och studien får bekräftelse (Holloway & Wheeler, 2002, 255). Författarna anser att litte-

raturstudien kan vara överförbar och kan förstås av personer som befinner sig i liknande 

situationer. 

 

I denna litteraturstudie valde vi att använda oss av kvalitativ metod som fokuserar sig på 

människors erfarenheter och upplevelser i den värld de lever i (Holloway & Wheeler, 

2002, s.3). Materialet analyserades med manifest innehållsanalys för att få ny kunskap 

och förståelse, baserad på vad texten säger utan att lägga in någon egen tolkning av den 

(Downe-Wamboldt, 1992; Graneheim & Lundman, 2004). Vi inspirerades av Burnards 

(1991) metod men valde att inte ta med alla 14 steg. För att säkerhetsställa att all data 

har hög validitet har vi kontinuerligt återgått till studiens syfte. Författarna har haft en 

ambition att vara textnära i analysen och undvika tolkningar för att uppnå trovärdighet. 

 

Trovärdigheten har stärkts ytterligare genom tre seminarier med handledare och andra 

författare där data har granskats. Enligt Holloway och Wheeler (2002, s.254-255) be-

dömer forskaren trovärdigheten genom bekräftbarhet, följsamhet, rimliga fynd och 

överförbarhet. Bekräftbarhet betyder att forskaren ska vara öppen och ärlig om egna 

åsikter och sedan bortse från dessa under det att studien pågår och överförbarhet innebär 

att studien ska kunna göras om med andra deltagare i liknande situationer och att resul-

tatet skulle bli det samma. Denna litteraturstudie är möjlig att utföra igen eftersom för-

fattarna har redogjort tillvägagångssättet, vilken litteratur som använts och i vilka data-

baser litteratursökning skett. 
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Avslutande reflektion 
Det är mer forskat om upplevelse av hopp hos personer som lever med svår sjukdom än 

om närståendes upplevelse av hopp. När en person blir sjuk så drabbas hela familjen 

och människorna som finns i deras närhet, därför finns det ett behov av att söka mer 

kunskap om hur närstående upplever hoppet. Hoppet kan fungera som en coping strategi 

för både närstående och person som är sjuk. 

 

Denna litteraturstudie har gett oss en fördjupad insikt i närståendes upplevelse av hopp 

när de vårdar en person i livets slutskede och hur vi som sjuksköterskor kan hjälpa dem 

i denna svåra situation. Vi finner att resultat kan tillämpas även på andra områden efter-

som de flesta människor som är eller blir akut sjuka, har närstående runt omkring sig. 

 

Gång på gång sägs det att hoppet måste bevaras. Ibland hävdas det med sådan styrka att 

det aktivt döljer det som sker och till och med rättfärdigar osanningar. Det är inte främst 

beskedet som krossar utan det sätt det meddelas på och hur uppföljningen sker. Hoppet, 

som en människa lever av, föds oavbrutet. Det är ingen statisk storhet utan måste för att 

kunna födas få kontakt med verkligheten. 

 

Vi vill sätta fokus på kommunikationen och information och på vilket sätt vi som vård-

personal kommunicerar och informerar närstående, för att om möjligt stärka hoppet hos 

dem och inte vara en orsak till att hoppet försvagas. Även detta område är eftersatt och 

skulle behöva utvecklas inom vården. En källa till hopp för närstående var i vårt resultat 

information och på vilket sätt den framfördes av vårdpersonalen. Wilkes, White och 

O’Riordan (2000) fann i sin studie att närstående tog förgivet att de skulle få all den in-

formation som de behövde från berörd vårdpersonal, angående sjukdomen och om de 

behandlingar som var aktuella. När de inte fick det kände de sig hjälplösa och frustrera-

de. Vissa närstående kände att även om de fick information, var det ofta för mycket på 

en gång och de behövde både tid och fortgående stöd för att kunna fatta de beslut som 

krävdes i de olika situationer som uppstod. 

 

Vår uppgift som sjuksköterskor är att finnas till närstående och för personen som är sjuk 

och möjliggöra att hoppets inriktning kan förändras. Goda förutsättningar för detta ska-

pas genom att närstående och personen som är sjuk inte känner sig övergivna. Det får 
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inte heller förmedlas en känsla av att inget mer går att göra för personen som är sjuk 

utan istället ska smärta och andra symtom snabbt åtgärdas. Omvårdnaden för personen 

som är sjuk ska vara lättillgänglig och möjlighet till samtal ska alltid finnas för närstå-

ende och personen som är sjuk. Det är helt avgörande att vårdpersonals egna reaktioner 

inte står i vägen, för närstående och personen som är sjuks berättigade behov. Sjukskö-

terskans uppgift är alltså inte främst att ge hopp utan att skapa förutsättningar för hopp 

genom verklighetsförankring, trygghet, kunskap, närhet, respekt för närstående och per-

sonen som är sjuk och ge smärtlindring till personen som är sjuk när det behövs. 

 

Enligt Ferrells et al. (1998) studie är det en enorm börda för de närstående att vårda en 

person som är döende i livets slutskede. Målet för omvårdnad i livets slutskede ska vara 

att ge så bra livskvalité som möjligt för både närstående och personen som är döende, 

samtidigt som tryggheten ska ökas och deras värdighet bevaras. Därför tycker vi att det 

finns ett behov av att söka mer kunskap på detta område som i sin tur leder till ökad 

kunskap om hur vi som sjuksköterskor kan stödja närstående så att de kan bevara eller 

stärka hoppet i svåra livssituationer. I litteraturstudien framkom att närstående kände 

hur deras hopp minskade när personen som var döende inte fick god omvårdnad. 

 

Hayes (2004) fann i sin studie att sjuksköterskor ofta gjorde onödiga omvårdnadshand-

lingar för personen som var döende, för att försöka tillmötesgå närståendes känslomäs-

siga behov. Det bästa är att direkt ta hand om närståendes känslomässiga behov genom 

att söka förstå deras situation och möta deras behov där. 

 

Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att omhändertagande av närstående är lika viktigt 

som att ta hand om personen som är döende för vårdpersonal. För att närstående ska 

kunna fungera som en hörnsten som de oftast vill vara, i den palliativa vården är det av 

största vikt att stödja närstående. Vissa situationer kan vara svårare än andra är beroen-

de på vilken relation personen som är döende och närstående har till varandra. Sjukskö-

terskor måste vara öppna för detta, eftersom ingen situation som uppstår i livets slutske-

de är den andra lik. Varje människa är unik med olika erfarenheter, känslor och funder-

ingar. 
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