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Abstrakt 

För att sjuksköterskor ska klara av att stödja och tillgodose närståendes behov behöver de 

kunskap om upplevelsen av att vara närstående. Syftet med denna litteraturstudie var att 

beskriva upplevelsen av att vara närstående till en person som vårdas palliativt. Tolv 

vetenskapliga studier analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys och resulterade i 

fyra kategorier: Att den svåra situationen medför många olika känslor att hantera; Att hantera 

omvårdnaden och det ansvar som följer vid vård i hemmet; Att personalens bemötande och 

vårdmiljön har betydelse och Att ha behov av information kring den palliativa vården och av 

stöd efteråt. Närstående behöver stöd för att klara av att hantera de känslor som följer med den 

svåra situationen, de behöver känna att de är delaktiga i omvårdnaden av den sjuke, 

information som ges måste anpassas efter de individuella behov som närstående har och 

behovet av stöd finns kvar även efter att den palliativa vårdtiden är över.  

 

Nyckelord: Palliativ vård, närstående, upplevelser, kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie, 

omvårdnad. 



2 

 

Att någon i familjen drabbas av en sjukdom som inte går att bota kan enligt Öhman och 

Söderberg (2004) medföra att personer i den sjukes närhet behöver försöka förstå och anpassa 

sig till det faktum att den sjuke inte kommer att kunna återhämtas sig och att livet inte längre 

kommer att bli som förut.  

 

Den palliativa vårdens betydelse kan liknas med en cirkel där omvårdnadsaspekter av 

trygghet, delaktighet och förtroende behöver finnas med för att en helhet ska kunna uppnås 

och för att cirkeln ska kunna snurra (Werkander Harstäde & Andershed, 2004). För att 

familjen ska bli förstådd och dess behov tillgodoses bör hela familjen integreras i omvårdnad. 

Omvårdnadsinterventioner kan utformas för hela familjen, inte bara begränsas till den sjuke. 

Interventioner kan hjälpa till att hålla hela familjen i balans och hjälpa de känna kontroll och 

hålla kontakten med varandra (Mehta, Cohen & Chan, 2009). Cannaerts, Dierckx de Casterlé 

och Grypdonck (2004) beskriver att palliativ vård är en speciell vårdform och till skillnad från 

att fokusera på döden, väljer den istället att fokusera på livet. Det centrala blir att 

omvårdnaden som tidigare ägnats till sjukdomen och dess behandling blir istället inriktad på 

att försöka få ut så hög livskvalitet som möjligt. Genom strategier som tar fokus ifrån den 

sjuka kroppen, bidrar det till att öka livsglädjen hos både den sjuke och dess närstående, samt 

minska upplevelsen av att den sjuke bara känner att denne väntar på döden. Enligt Statens 

offentliga utredningar (SOU 2001: 6) är vård i livets slutskede ett högprioriterat område i 

Sverige och målet är att alla får palliativ vård av samma kvalitet i enlighet med WHO:s 

 definition. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2013) syftar palliativ vård syftar till att 

förbättra livskvaliteten hos den sjuke och deras närstående. Detta kan ske genom att 

förebygga och lindra lidande samt att identifiera och noggrant bedöma och behandla smärta 

och andra problem som kan uppkomma, så väl fysiska som psykosociala och andliga. Det 

innebär att de psykosociala och andliga aspekterna integreras i vården och att den sjuke får 

stöd i att leva så aktivt som möjligt fram till döden, samt att stöd ges till de närstående under 

sjukdomstiden och i deras sorgearbete.  

 

I en studie av Thomsen, Hansen och Wagner (2011) framkom att det vid livets slut var viktigt 

att kunna upprätthålla ett normalt liv, att lära sig leva med den maktlöshet som följde med 

sjukdomstillståndet samt att hitta mod och styrka. Att hitta mod och styrka beskrevs som 

nödvändigt för att kunna fortsätta leva och för att klara av alla utmaningar som följde med 

sjukdomen, så som vetskapen att de närmade sig döden. Att kunna upprätthålla ett normalt liv 

innebar att kunna leva det liv de tidigare levt. Maktlöshet beskrevs som en del av livet med en 
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livshotande sjukdom och tillsammans med maktlöshet följde även känslan av ensamhet, som 

kunde komma då den sjuke inte längre hade förmågan eller styrkan att delta i sociala 

aktiviteter på samma sätt som tidigare.  

 

Att vara sjuksköterska inom palliativ vård innebar enligt Bernard, Hollingum och Hartfiel 

(2006) att försöka göra så mycket som var möjligt för den sjuke och de närstående och 

utveckla en förtrolighet till dem. Det var också viktigt att samarbeta i ett team med andra 

yrkeskategorier. Wallerstedt och Andersheds (2007) beskrev att sjuksköterskor hade en 

övervägande positiv attityd till sitt arbete. Deras ambition var att uppfylla närståendes 

önskemål och bemötandet beskrevs som mycket viktigt. Sjuksköterskor påpekade vidare hur 

viktigt det var att fokusera på den unika personen. Förmågan att arbeta tillsammans med den 

sjuke och de närstående ansågs vara en förutsättning för att kunna uppnå målet för en god 

död. Sjuksköterskor berättade att varje möte gav dem ovärderliga erfarenheter och kunskap 

både för egen vinning såväl som för användning i andra vårdsituationer. De vardagliga 

mötena bidrog till en kontinuerlig utveckling av deras kunskaper, vilket också ökat deras 

känsla av professionell säkerhet och trygghet och gav dem styrka att anta utmaningar.  

 

I en studie av McPherson, Wilson och Murray (2007) framkom att den sjuke som vårdades i 

livets slut försökte hjälpa de närstående som fanns i dess närhet och förbereda dem inför 

faktum att inte själva skulle finnas kvar i livet längre. Att ge närstående tillstånd att gå vidare 

beskrevs som ett försök att hjälpa familjen att göra sig förberedda för att släppa taget, och det 

var viktigt för den sjuke att veta att de närstående skulle klara sig efteråt. Socialstyrelsen 

(2004, s. 72-73) beskriver att i den palliativa vården har de närstående en viktig roll och är en 

stor resurs för vårdpersonalen. Närstående som stödjer och vårdar den sjuke har samtidigt 

själv ett stort behov av stöd. Duhamel och Dupuis (2003) samt Andershed och Ternestedt 

(2001) bekräftar vikten av att se på familjens perspektiv och involvera de närstående i vården. 

Stroebe, Schut och Stroebe (2007) beskriver att det palliativa synsättet når bortom vården av 

de sjuka och att det syftar till att stödja de närstående under den sista tiden och genom 

efterföljande sorg. Det behov som sörjande närstående har beskrivs som olika och komplexa.   

 

Närstående är en viktig del i den palliativa vården och deras behov får inte falla i glömska i 

vårdandet av den sjuke. För att som sjuksköterska kunna stödja och tillgodose närståendes 

behov behöver hon/han en kunskap om upplevelsen av att vara närstående till en person som 
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vårdas palliativt. Palliativ vård kan innebära att den sjuke personen vårdas så väl på sjukhus 

som i sitt eget hem och av sina närstående. Syftet med studien är att beskriva upplevelsen av 

att vara närstående till en person som vårdats palliativt. 

 

I denna studie användes begreppet närstående med innebörden av en person som är släkt med 

den som vårdas palliativt eller på någon annan sätt har en nära relation till denna. Den person 

som vårdas palliativt benämns i studien som den sjuke. 

 

Metod 

Kvalitativ forskningsmetod har använts i denna litteraturstudie eftersom att denna metod 

enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 3) kan användas för att undersöka människor känslor 

och upplevelser. Inspirerade av Graneheim och Lundman (2004) har en kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats används till denna litteraturstudie.  

Litteratursökning 

För att undersöka om det fanns relevant material som motsvarade studiens syfte genomfördes 

först en pilotsökning i databaserna CINAHL och Medline.  

 

Sedan gjordes en systematisk litteratursökning utifrån studiens syfte. De referensdatabaser 

som användes vid denna litteratursökning var, CINAHL, Medline och PsychINFO. Dessa 

databaser valdes ut eftersom att de är stora och välkända inom området. Enligt Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 72) är CINAHL en stor databas inom omvårdnadsforskning 

medan Medline är den databas som funnits längst och är mest välkänd inom hälso- och 

sjukvård. I PsychINFO finns material som syftar till ett psykologiskt område inom 

exempelvis omvårdnad (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2006, s. 76).  

 

Vid den systematiska sökningen var inklusionskriterier för datasökningen kvalitativa studier 

på svenska eller engelska som motsvarade studiens syfte samt studier som publicerats från 

och med år 2003. Exklusionskriterier var studier som var genomförda på barn eller ungdomar 

under 18 år. De sökord som användes var: experiences, family members, family perspective, 

palliative care och relatives. Sökorden kombinerades sedan med booleska sökoperatorn 

AND. Med hjälp av booleska sökoperatorer kan sökord bindas samma eller delas på, vilket 
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medför att sökandet begränsas till mindre området och ökar relevansen på det material som 

fås fram. Med sökoperatorn AND avgränsas området till de utvalda sökorden kombinerade 

tillsammans (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s.72-74). För att få så hög sensivitet och 

specificitet som möjligt måste alla sökord som har betydelse för problemformuleringen 

användas samtidigt som man undviker de icke relevanta. (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011, s. 68-69).  

 

Sökningen i Medline resulterade inte i något nytt material som inte redan framkommit i 

databasen CINAHL. Vid denna litteratursökning har studier även sökts manuellt då referenser 

som motsvarat studiens syfte har hittats i andra studiers referenslistor. Enligt Willman et al. 

(2011, s. 88) bör litteratursökning inom det utvalda området kompletteras med en manuell 

sökning som kan genomföras i exempelvis referenslistor och tidskrifter. 

 

Summan av artiklar som svarade mot syftet resulterade i tolv stycken, varav tre framkom i 

den manuella sökningen (Tabell 1).  

 

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökningen: Upplevelsen av att vara närstående till en person som vårdas palliativt 

CINAHL 2013-09-23 

Söknr *) Sökord Antal träffar Antal utvalda 

1 CH Palliative care 15 620  

2 CH 1 AND 

Relatives 

194  

3  2 AND 

experiences 

41 4 

4 FT 1 AND 

experiences  

AND Family 

members 

90 3 

5 FT 1 AND family 

perspective 

31 1 

PsychINFO 2013-09-23 

Begränsningar: Kvalitativa studier och adulthood 

Söknr *) Sökord Antal träffar Antal utvalda 

1 FT Palliative care  1235  

2 FT 1 AND 

Relatives 

82  

3 FT 1 AND 

experiences 

AND Family 

perspective 

56  
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Forts. Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Söknr *) Sökord Antal träffar Antal utvalda 

4 FT 2 AND 

experiences 

40 1 

*CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT – fritext sökning. 

Manuell sökning 2013-09-24 

    3 

 

 

Kvalitetsgranskning 

De funna artiklarna från litteratursökningen kvalitetsgranskades med protokoll från Statens 

beredning för medicinsk utvärdering ([SBU], 2012). Det innebär att det utifrån kriterier 

baserat på studiens syfte, urval, datainsamling, analys och resultatet granskar materialets 

kvalitet genom att fylla i ett protokoll där svarsalternativen är ja, nej, oklart eller ej tillämpad. 

De frågeställningar som inte var relevanta i till studierna uteslöts från protokollet. 

 

Studierna värderades sedan enligt (Willman, Stoltz & Bathsevani, 2006, s. 95-96) genom att 

procent-sats beräknades utifrån att varje antalet ja-svar gav ett poäng. Sedan beräknandes det 

totala antalet ja-svar ut i procent efter antalet frågor och delades därefter in efter kriterierna 

hög, medel eller låg kvalitet (Tabell 2). 

 

Tabell 2 Översikt över kvalitetsvärdering 

80-100 % Hög kvalitet 

70-79 % Medel kvalitet 

60-69 % Låg kvalitet 

 

 

Samtliga av de tolv artiklar som granskades bedömdes att vara av hög kvalitet (Tabell 3).  

 

Tabell 3 Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=12)  

Författare, 

år och land 

Typ av 

studie 

Deltagare Datainsamling/

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Borstrand & 

Berg (2009) 

Sverige 

 

 

 

Kvalitativ 

 

n= 13 

närstående 

 

Individuella 

intervjuer/Innehålls

analys 

 

Det framkom att närstående 

var tacksamma för inslag av 

trygghet, men kände 

utsatthet vilket beskrivs som 

ett övergripande tema.  

 

 

Hög 
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Forts. Tabell 3 Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=12) 

Författare, 

år och land 

Typ av 

studie 

Deltagare Datainsamling/

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Brobäck & 

Berterö 

(2003) 

Sverige 

 

 

Kvalitativ 

 

n= 6 

närstående 

 

Intervjuer/Innehålls

analys  

 

Det framkom ett 

genomgripande fenomenet 

otillräcklighet, vilket 

innefattar anpassning, 

medvetenhet, att uppfattas 

som en människa, 

känslomässiga effekter och 

känslor av osäkerhet. 

 

Hög 

 

 

Carlander et 

al. (2010) 

Sverige 

 

Kvalitativ 

 

n= 10 

närstående 

 

Intervjuer/Innehålls

analys 

 

Det framkom att tre mönster 

präglar de närstående i 

omsorgen av den sjuke i 

hemmet. Dessa mönster 

beskrevs som utmanande 

ideal, sträckta gränser samt 

ett beroende. 

 

Hög 

 

Fisker & 

Strandmark 

(2007) 

Sverige 

 

 

 

Kvalitativ 

 

n= 8 

närstående 

 

Intervjuer/Innehålls

analys  

 

Det framkom att kärnan var 

det kärleksfulla löftet till den 

sjuke. Detta löfte bestod av 

att den sjuke skulle kunna 

stanna hemma under 

sjukdomen. Studien visar att 

det är nödvändigt med 

professionell medverkan i 

beslut om 

lindring. 

 

Hög 

 

 

Kelly et al. 

(2009) 

Canada 

 

 

Kvalitativ 

 

n= 10 

närstående 

 

Semistrukturerade 

intervjuer/Innehålls

analys  

 

Det framkom hur närstående 

beskriver palliativ vård som 

en gemenskap och utvidgad 

familjerfarenhet. De 

uttryckte behovet av rum 

och tjänster som speglar 

detta, inklusive utrymme för 

att rymma ett större antal 

besökare. 

 

Hög 

 

 

Linderholm 

& 

Friedrichsen 

(2010) 

Sverige 

 

 

Kvalitativ 

 

n= 13 

närstående 

 

Intervjuer/Innehålls

analys  

 

 

Det framkom att det var 

naturligt att inta en vårdande 

roll då en nära släkting blir 

sjuk. Familjen tog mer eller 

mindre frivilligt på sig rollen 

som vårdare. När det inte 

kunde etablera en relation 

med sjukvårdspersonalen 

kände ett utanförskap och en 

känsla av maktlöshet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 
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Forts. Tabell 3 Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=12) 

Författare, 

år och land 

Typ av 

studie 

Deltagare Datainsamling/

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Lundberg 

et al.  

(2013) 

Sverige 

 

 

Kvalitativ 

 

n= 19 

närstående 

 

Intervjuer med 

öppna frågor/ 

Innehållsanalys  

 

Det framkom att det i 

kontakt med vårdpersonal 

fanns behov av informativt 

stöd, stödjande möten, 

professionell fokus, en 

stödjande miljö samt ett stöd 

i sorgearbetet.  

 

 

Hög 

 

Milberg & 

Strang 

(2003) 

Sverige 

Kvalitativ n= 19 

närstående 

Intervjuer med 

öppna frågor/ 

Innehållsanalys  

Det framkom att 

komponenter som 

innefattade meningsfullhet 

inkluderade bekvämlighet, 

att upprätthålla ett dagligt 

liv, förpliktelser och hopp. 

Dessa komponenter var 

viktiga för att på bästa sätt 

skapa insikt och 

självtranscendens.  

Hög 

 

      

 

Milberg & 

Strang 

(2011) 

Sverige  

 

Kvalitativ  

 

n= 233 

närstående 

 

Skriftligt 

frågeformulär med 

mestadels öppna 

frågor/Manifest 

innehållsanalys 

 

Det framkom att känslan av 

maktlöshet och hjälplöshet 

minskades genom ett 

förtroendefullt förhållande 

till patienten, stöd från 

familj och vänner, tillgång 

till palliativ expertis samt 

stöd från personalen och en 

tro på den egna förmågan att 

klara av den svåra 

situationen. 

 

Hög 

 

Spichiger 

(2009) 

Switzerland 

 

 

Kvalitativ 

 

n= 10 

närstående 

 

Intervjuer/Tematisk 

innehållsanalys 

 

Det framkom att 

sjuksköterskan kan förbättra 

närståendes upplevelse av 

palliativ vård genom en 

medvetenhet av deras 

prioriteringar och genom 

god vård, men de behöver 

även identifiera närståendes 

inställning och göra dem 

delaktiga i vården så mycket 

som de och patienter vill. 

 

Hög  

 

 

Ward-Griffin 

et al. 

(2012) 

UK 

 

 

Kvalitativ 

 

n= 4 

närstående 

 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Tematisk 

innehållsanalys  

 

Det framkom att vård i livets 

slut inte alltid motsvarar de 

krav som närstående har.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 
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Forts. Tabell 3 Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=12) 

Författare, 

år och land 

Typ av 

studie 

Deltagare Datainsamling/

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Wong & 

Chan (2006)  

Kina 

 

 

Kvalitativ 

 

n= 20 

närstående 

 

Semistrukturerade 

intervjuer/Innehålls

analys  

 

Det framkom att närstående 

kände en stor sorg som 

medförde känslor av ilska, 

oro, ledsamhet och 

hjälplöshet, men 

familjemedlemmarna 

accepterade snabbt 

verkligheten och ägnade sig 

istället år att ta hand om 

patienten. 

 

 

Hög 

 

 

Dataanalys 

Analysen genomfördes med kvalitativ manifest innehållsanalys inspirerade av Graneheim och 

Lundman (2004) detta för att målet är att skapa ny kunskap och förståelse för det specifika 

fenomen som valts att studeras. Med manifest ansats avses att beskriva texten som den är utan 

att göra egna tolkningar. 

 

De studier som blev uttagna efter litteraturgranskningen analyserades genom att de först lästes 

igenom flertalet gånger i sin helhet. Utifrån studiens syfte extraherades meningsbärande 

textenheter som beskrev det tydliga och det uppenbara av människors upplevelser. För att den 

meningsbärande textenhetens ursprungliga källa lättare skulle kunna identifieras placerades de 

in i ett dokument där de numrerades efter artikel samt efter den ordning de fanns i artikeln. 

Efter det utfördes översättning och kondensering. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

innebär kondensering att meningsbärande textenheter kortas ned utan att de förlorar sitt 

ursprungliga innehåll och sin innebörd. Vidare grupperades och indelades textenheterna i 

kategorier efter likheter och skillnader. Kategorisering genomfördes i flera steg där kategorier 

som passade tillsammans fördes ihop till bredare kategorier tills det inte längre var möjligt att 

kategorisera dem i fler steg. Under kategoriseringen återblickades det vid flertalet tillfällen 

tillbaka till ursprungstexten, för att säkerhetsställa att textenheterna hade placerats i rätt 

kategori och att data inte riskerade att bli exkluderad eller att irrelevant data blev inkluderad.  
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Resultat 

Resultatet av analysen slutade i fyra slutliga kategorier (Tabell 4) som beskrivs i löpande text, 

med citat från originalstudierna.  

Tabell 4 Översikt över slutliga kategorier (n=4) 

Kategorier 

Att den svåra situationen medför många olika känslor att hantera 

Att hantera omvårdnaden och det ansvar som följer vid vård i hemmet 

Att personalens bemötande och vårdmiljön har betydelse 

Att ha behov av information kring den palliativa vården och av stöd efteråt 

 

Att den svåra situationen medför många olika känslor att hantera 

Studier Linderholm och Friedrichsen (2010) samt Wong och Chan (2007) beskrev att 

närstående kunde känna desperation, frustration och rädsla inför den sjukes död, vilket bidrog 

till att de upplevde situationen som svår att hantera. De kände hopplöshet över att inte veta 

vad de skulle göra. Studier (Lundberg, Olsson & Fürst, 2013; Milberg & Strang, 2011; Wong 

& Chan, 2007) beskrev vidare att närstående var medvetna om att det var en begränsad tid 

kvar och kände oro över det. Enligt (Milberg & Strang, 2003, 2011; Ward-Griffin, 

McWilliam & Oudshoorn, 2012) upplevde närstående att de inte visste hur de skulle klara av 

dagarna på grund av känslomässiga påfrestningar och därför försökte de hålla sig upptagna 

och leva som tidigare.  

 

I have no idea how I’m coping . . . I just don’t know, I just try to get through each day and 

hope the world doesn’t fall apart around me (Ward-Griffin et al., 2012, s. 505). 

 

I studier (Kelly et al., 2009; Milberg & Strang, 2011) beskrev närstående att de aldrig talade 

om döden med den sjuke men önskade möjlighet att tala om situationen för att så småningom 

acceptera den. Milberg och Strang (2011) samt Wong och Chan (2007) beskriver att 

närstående försökte tänka att döden var förutbestämt men de kände obehag över att se den 

sjukes väntan på döden. Studien Kelly, Linkewich, Cromarty, StPierre-Hansen, Antone och 

Gilles (2009) beskrev att närstående inte ville få falskt hopp medan Borstrand och Berg 

(2009) menade att de närstående hoppades att den sjuke skulle leva några år till. Studier 

(Milberg & Strang, 2003; Spichiger, 2009; Ward-Griffin et al., 2012; Wong & Chan, 2007) 

beskrev att närstående kunde se den sjuke förändras hela tiden, vilket var svårt att se och 
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medförde att de inte kände igen den sjuke. Det var påfrestande för de närstående och de 

upplevde att de inte kunde koncentrera sig och att de tappade all sin kraft (Fisker & 

Strandmark, 2007; Linderholm & Friedrichsen 2010; Spichiger, 2009). Ward-Griffin et al. 

(2012)  menade att de närstående försökte sköta sitt jobb men behövde ta ledigt för att orka 

vårda den sjuke.  

 

I do think about . . . how long I will be able to manage? If it comes to the point where I have 

to take time off work in order to cope, if he gets worse, that’s what I’ll have to do. I don’t 

think there will be too many options . . . it’s a matter of survival (Ward-Griffin et al., 2012, s. 

504). 

 

I en studie Milberg och Strang (2003) beskrev närstående att de upplevde att de kunde hantera 

situationen för att de själva var friska och kunde ibland ryckas med den sjukes positiva attityd 

och övertygelse om att överleva (Carlander, 2010). I studier av Carlander (2010) samt Ward-

Griffin et al. (2012) beskrevs att de närstående kunde känna att den gemensamma tillvaron 

med den sjuke blev bättre när de kunde dela känslorna med den sjuke. Närstående menade i 

studien Fisker och Strandmark (2007) att det var en tung och sorglig tid men samtidigt en bra 

och kärleksfull tid och de ville göra det bästa av tiden som var kvar (Milberg och Strang, 

2011; Ward-Griffin et al., 2012).  

 

Att hantera omvårdnaden och det ansvar som följer vid vård i hemmet 

I studier (Brobäck & Berterö, 2003; Kelly et al., 2009; Linderholm & Friedrichsen, 2010; 

Milberg & Strang, 2003; Ward-Griffin et al., 2012) ville närstående att den sjuke skulle vara 

nöjd och må bra och att det var en självklarhet att ta hand om den sjuke i hemmet om de 

önskade det (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Fisker & Strandmark, 2007; Milberg & 

Strang, 2003). Vidare beskrev närstående enligt Milberg och Strang (2011) samt Ward-Griffin 

et al. (2012) att de ville spendera så mycket tid som möjligt tillsammans med den sjuke. 

Närstående beskrev i studier Spichiger (2009) samt Wong och Chan (2007) att det kändes 

betungande när den sjuke inte mådde bra och de inte kunde hjälpa. Närstående upplevde 

enligt Spichiger (2009) samt Wong och Chan (2007) oro över den sjukes smärta och det 

framkom i Lundberg et al. (2013) samt Fisker och Strandmark (2007) att närstående upplevde 

att det var viktigt att hålla den sjuke smärtfri. Enligt Carlander et al. (2010) hade närstående 

som vårdade den sjuke hemma övervägt att ge en överdos, men förmådde inte göra det. 

Närstående menade i studier Borstrand och Berg (2009) samt Wong och Chan (2007) att det 
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kändes bra att uppfylla den sjukes sista önskningar och hoppades att den sjuke skulle få 

somna in bekvämt samt att de fick möjlighet vara med (Wong och Chan, 2009). 

 

…on one occasion… I was actually down by the morphine ampoules and then my brother 

came and said ‘what are you going to do?’ – ‘no, I’m not going to do anything’. But it felt like 

I could have given my husband an overdose (Carlander et al., 2010, s. 1101). 

 

I studien Ward-Griffin et al. (2012) framkom att närstående upplevde att de fick bortse från 

sina egna behov då den sjuke var den främsta prioriteringen och de upplevde att de fick sätta 

sina liv på paus och inte hade tid för aktiviteter som de tidigare uppskattat. Närstående 

beskrev enligt Spichiger (2009) att de tackade nej till vänner eftersom de inte längre hade 

samma intressen. I studien Ward-Griffin et al. (2012) beskrev närstående att de kunde känna 

sig arga för att vännerna inte ringde men att det samtidigt kändes fel att känna så. Närstående 

behövde enligt Fisker och Strandmark (2007) stöd från vänner och vårdpersonal när de kände 

att det var svårt att vara ensam och då de kände att de inte kunde hjälpa den sjuke. I studien 

Ward-Griffin et al. (2012) beskrev närstående att de inte visste hur länge de skulle orka, men 

de försökte rycka upp sig och fortsätta ändå. De sov enligt studierna (Fisker & Strandmark, 

2007; Milberg och Strang, 2003; Ward-Griffin et al., 2012) dåligt och upplevde rädsla över att 

inte vakna när den sjuke behövde dem. Milberg och Strang (2003) beskrev vidare att de 

närstående tappade aptiten vilket också påverkade deras ork. 

 

I don’t sleep a lot. And I think about going to the doctor and getting sleeping pills and then I 

think, no, that would not work because if I go into too deep of a sleep and he got into distress, 

I wouldn’t be able to hear him so it is important that I am aware . . . you have to be prepared 

to put your own life on hold. To realize that your first and main priority is your spouse, or 

whoever you are taking care of (Ward-Griffin et al., 2012, s. 499). 

 

I studier (Borstrand & Berg, 2009; Brobäck & Berterö, 2003; Linderholm & Friedrichsen, 

2010; Ward-Griffin et al., 2012) upplevde närstående att de i den svåra situationen behövde ta 

ett ansvar de tidigare inte haft både för hemmet och vissa fall för omvårdnaden. Linderholm 

och Friedrichsen (2010) beskrev att närstående upplevde att de inte hade något annat val än att 

vårda den sjuke i hemmet och enligt studien Brobäck och Berterö (2003) upplevde närstående 

att de måste ta hand om sin make eller maka eftersom att det bara var döden som kunde skilja 

dem åt. 
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When your husband is afflicted with cancer, you should care for him . . . because it is only 

death that can separate us . . . (Brobäck & Berterö, 2003, s. 343) 

 

I studier Brobäck och Berterö (2003) samt Milberg och Strang (2011) beskrev närstående att 

de hade behov av hjälp för att få komma bort en stund och att kunna ta en paus. Enligt studie 

Ward-Griffin et al. (2012) beskrev närstående även en önskan om att få möjlighet att vara 

med då sjuksköterskan var närvarande hos den sjuke och därigenom bli mer involverad i den 

sjukes vård. Studier (Borstrand & Berg, 2009; Carlander et al., 201; Linderholm & 

Friedrichsen, 2010; Wong & Chan, 2007) visade att närstående önskade stöd och handledning 

i vårdandet i hemmet då de inte visste om de gjorde på rätt sätt. Fisker och Strandmark (2007) 

samt Milberg och Strang (2011) beskrev att närstående upplevde att de inte klarat vården utan 

ett stöd från personalen och när vården upplevdes otillräcklig kände närstående maktlöshet. I 

studien Kelly et al. (2009) beskrev närstående att de behövde göra val och fatta beslut mot sin 

vilja och att de då upplevde att det var smidigare att bara gå med på det som föreslogs av 

vårdpersonalen.  

 

Att personalens bemötande och vårdmiljön har betydelse 

Närstående till personer som vårdats palliativt upplevde enligt studier (Linderholm och 

Fredrichsen, 2010; Ward-Griffin et al., 2012) en känsla av att inte vara delaktiga när 

sjuksköterskan kom. De beskrevs att de kände att han eller hon enbart kom för den sjuke, 

vilket fick dem att känna utanförskap. Enligt Brobäck och Berterö (2003) beskrev även 

närstående att de upplevde att sjukvårdspersonal aldrig frågade dem hur de mådde. Studier 

(Brobäck & Berterö, 2003; Ward-Griffin et al., 2012) beskrev vidare att närstående upplevde 

att de bara förväntades finnas till för den sjuke och trots att de hade ett behov av att prata ville 

de inte störa vårdspersonalen med sina problem. Carlander (2010) beskrev i sin tur att 

närstående känt att de ibland blev uppfattade på fel sätt av vårdspersonalen. Enligt studie 

Lundberg et al. (2013) upplevde närstående att personalens stressande påverkade det 

bemötande de gav, vilket medförde ilska och upprördhet då de kände att de hade nog med att 

hantera sin sorg. Spichiger (2009) beskrev vidare hur närstående upplevt att personalen ställt 

frågor till dem som varit sårande och enligt Lundberg et al. (2013) framkom det att närstående 

känt sig upprörda över sjuksköterskans bemötande då de vid efterfrågan av mänsklig beröring 

fått till svar att en luftmadrass ansågs ersätta detta.  
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Now we have to ask you to hurry up because we cannot have her lying here, so 

you have to call a funeral agency right away ..." when we were about to leave 

after mum had died. So you got really stressed and started to chase that ... You 

almost got pissed off. Isn't it enough that we can have our grief for a while, and 

then take care of that? (Lundberg et al., 2013, s.285). 

 

There was no touching ... Mother's friends asked about giving her some massage, 

or something like that. "No, there's no need, because she has an air bed." But we 

thought, this can't make up for human touch' (Lundberg et al., 2013, s. 285). 

 

Studier (Borstrand & Berg, 2009; Kelly et al., 2009; Linderholm & Friedrichsen, 2010; 

Lundberg et al., 2013) visade att närstående upplevde att personalen bemötte dem på ett bra 

sätt och studier (Borstrand och Berg, 2009; Kelly et al., 2009; Milberg och Strang, 2011; 

Spichiger, 2009) visade även att närstående tyckte att det kändes bra då sjukvårdspersonal 

kom till den sjuke. Fisker och Strandmark (2007) samt Spichiger (2009) beskrev i sin tur att 

närstående ansett att sjuksköterskorna varit oersättliga, och att de agerat uppmärksamt och 

ansvarstagande. Studier (Borstrand och Berg, 2009; Lundberg et al., 2013; Milberg och 

Strang, 2003) visade att närstående uppskattade att få känna sig medräknade och vara 

delaktiga i personalens arbete med den sjuke.  

 

Studier (Kelly et al., 2009; Lundberg et al., 2013) visade att närstående upplevde att det var 

bra att vara på sjukhuset tillsammans med den sjuke. Enligt studie Lundberg et al. (2013) 

ansåg de att sjukhusmiljön var trevlig och Kelly et al. (2009) samt Lundberg et al. (2013) 

beskrev i sin tur att närstående tyckte att det var positivt att den sjuke fick ett eget rum där 

flera kunde vistas samtidigt.   

 

Att ha behov av information kring den palliativa vården och av stöd efteråt 

Studier (Borstrand & Berg, 2009; Brobäck & Berterö, 2003; Kelly et al., 2009; Lundberg et 

al., 2013; Wong & Chan, 2007) visade att närstående uttryckt en önskan om att få bättre 

information. Vidare visade studier (Kelly et al., 2009; Linderholm & Friedrichsen 2010; 

Lundberg et al., 2013; Wong och Chan, 2007) att när närstående inte fick den information de 

behövde medförde det en känsla av osäkerhet kring vad som hade gjorts med den sjuke. 

Studier (Borstrand & Berg, 2009; Milberg & Strang, 2011; Wong & Chan, 2007) beskrev 

vidare att närstående önskade information tidigare om att de inte var långt kvar för den sjuke. 

Studier (Milberg och Strang, 2011: Wong och Chan, 2007) beskrev i sin tur att närstående 

upplevde sig vara förberedda på vad som skulle hända tack vare att de fått den informationen 
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de ansett sig behöva. Enligt Lundberg et al. (2013) upplevde närstående att den information 

som getts kändes bra att få och bidrog till att minska en känsla av dåligt samvetet.  

 

I wish that I had received information about how everything will proceed, something about 

the prognosis . . . you never hear anything, you do not know anything . . . everything is secret 

regarding such things (cancer) . . . (Brobäck & Berterö, 2003, s. 342). 

 

Studier (Borstrand & Berg, 2009; Lundberg et al., 2013) visade att dödstillfället medförde att 

många frågor kring vad som hade skett väcktes. Lundberg et al. (2013) beskrev även att 

närstående undrade över vad som gått fel och upplevde känslor av rädsla över att själva gjort 

någonting som varit fel. Tiden efter att den sjuke somnat in beskrevs i studier (Fisker & 

Strandmark, 2007; Linderholm & Friedrichsen, 2010) som en tid förknippad med känslan av 

ensamhet och de beskrevs hur närstående inte längre upplevde sig vara behövda. Borstrand 

och Berg (2009) beskrev vidare att närstående önskade mer uppföljning efter att den sjuke 

somnat in. 

 

No, now I’ve been totally forgotten. After the death of my ex-husband, all the children were 

altogether here…it was something natural…but then when it was all over, it was quiet and it 

still is. It is like a vacuum around me…it feels hard because now I’m not needed anymore 

(Linderholm & Friedrichsen, 2010, s. 33). 

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av att vara närstående till en person som 

vårdats palliativt. Analysen resulterade i fyra kategorier: Att den svåra situationen medför 

många olika känslor att hantera; Att hantera omvårdnaden och det ansvar som följer vid vård i 

hemmet; Att personalens bemötande och vårdmiljön har betydelse och Att ha ett behov av 

information kring den palliativa vården och av stöd efteråt.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att den svåra situationen medförde många olika 

känslor att hantera för de närstående. Detta beskrevs även i studien av Aoun, Kristjanson, 

Hudson, Currow och Rosenberg (2005) där närstående upplevde känslor av skuld, rädsla, 

frustration, ilska, bitterhet, ångest, depression, förlust av kontroll och känslan av 

otillräcklighet, då omvårdnaden av den sjuke var oförutsägbar, en berg- och dalbana av 

känslor. Litteraturstudiens resultat visade att närstående undvek att tala om döden men hade 
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ett behov av att tala om situationen och för att kunna acceptera den. Att närstående hade ett 

behov av att kunna prata med någon framkom även i en studie av Bolmsjö och Hermerén 

(2003).  Att vara nära den sjuke och observera sjuksköterskornas arbete och se försämringarna 

i den sjukes tillstånd allt eftersom hjälpte dem att acceptera situationen (Lind, Lorem, 

Nortvedt & Hevroy, 2012). Litteraturstudien visade även att det var påfrestande för 

närstående att försöka klara av vardagen. Att arbeta blev svårt och det visade sig kunna 

innebära andra svårigheter. Studien Wasner, Paal och Borasio (2013) visade att närstående 

arbetade mindre, vilket påverkade deras ekonomi. Aoun et al. (2005) beskrev att de 

närstående upplevde utbrändhet och många var tvungna att ge upp arbetet, använda sina 

besparingar eller lita på statliga stöd om de vårdade den sjuke hemma. Kielhofner, Braveman, 

Baron, Fisher, Hammel & Littleton (1999) menar att alla människor inte har samma syn på 

innebörden av arbetet. Det fanns stora skillnader på hur personer värderade arbetet. Vissa 

personer tyckte att arbetet är nästan oumbärlig del livet, medan andra skulle hellre vara utan 

den. Skillnaderna i hur de värderade arbete hade att göra med huruvida det arbetet hade 

nödvändigt psykologiskt värde i form av struktur, sociala kontakter, känslan av kompetens 

eller innebar kreativitet. Värdet av arbete kan påverkas på många olika sätt för personer som 

hindras att arbeta. De som värderar arbetet högre ansträngde sig mer för att kunna återgå till 

arbetet. I litteraturstudiens resultat framkom det att närstående behövde ta ledigt från sina 

arbeten då all deras kraft gick till att vårda den sjuke, vilket kunde medföra att vårdandet av 

den sjuke blev en heltidssyssla som påverkade närståendes möjlighet att upprätthålla det liv 

de tidigare levt. Närstående kunde inte arbeta på samma sätt som tidigare, vilket i sin tur kan 

tänkas kunna påverka såväl den ekonomiska situationen som den sociala.  

 

I resultatet av litteraturstudien framkommer det att närstående upplevde att omvårdnaden av 

den sjuke medförde ett ansvar de inte hade haft tidigare. I en studie av Bolmsjö och Hermerén 

(2003) menade närstående som var ansvariga både hemmet och vården att det inte upplevdes 

som en börda då det låg i deras natur att göra det. Dock tog de ofta på sig mer än de borde. I 

litteraturstudiens resultat framkom att närstående upplevde att de fick sätta sina liv på paus 

och inte hade tid för aktiviteter som de tidigare uppskattat. Att placera den sjuke framför sina 

egna behov påverkade livssituationen för närstående på många sätt beskrevs även i studier 

(Aoun et al., 2005; Bolmsjö och Hermerén, 2003; Wasner et al., 2013) där närstående 

berättade om sin begränsade frihet och minskade möjligheter för sociala och fysiska 

aktiviteter, vilket ledde till sämre fysiskt välbefinnande och social isolering. I studien Aoun et 

al. (2005) beskrev närstående att omvårdnaden var fysiskt betungande och de fick lära sig nya 
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färdigheter. I studien Wasner et al. (2013) beskrevs vidare att de närstående upplevde 

hälsoproblem relaterade till deras vårdgivande roll, belastningsskador, sömnstörningar och 

humörsvängningar var vanliga problem. De närstående hade även ökad risk för 

psykosomatiska besvär. Trots den negativa belastningen rapporterade närstående enligt Aoun 

et al. (2005) även positiva aspekter av omvårdnadsrollen. Dessa inkluderade känslan av närhet 

till den sjuke och ansvar och stolthet. Att vara en närstående och vårda den sjuke beskrevs 

som en av de största gåvor de kunde ge.  

 

Vårdandet av den sjuke kan därmed innebära att närstående behöver åsidosätta sig själva som 

individer. Deras egna intressen påverkades likväl som det fysiska och psykiska 

välbefinnandet. Samtidigt framkom det även i litteraturstudiens resultat att det hos närstående 

fanns en stark önskan att vilja göra det bästa för den sjuke, och det var svårt för dem att se den 

sjukes försämrade tillstånd. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att personalen bemötande och vårdmiljön hade 

betydelse. De negativa upplevelser som beskrevs i litteraturstudiens resultat i samband med 

vårdpersonalens bemötande var faktorer som att personalen enbart kom för den sjuke och inte 

uppmärksammade de närstående. Att inte känna sig bekväm med personalen beskrevs i sin tur 

av Syren et al. (2006) där det framkom att närstående inte kände sig trygga med vad de kunde 

fråga personalen om, och de kände en osäkerhet kring att störa personalen när det undrade 

eller behövde någonting, och Kaarbø (2010) beskrev att vårdpersonal visade respekt genom 

att visa äkta intresse och att vilja göra det rätta.  

 

Därmed kan personalens bemötande ses som en viktig komponent i närståendes upplevelse av 

den sjukes palliativa vård. Närstående behöver kunna känna trygghet och tillit till personalen 

och personalen bör uppmärksamma närstående lika mycket som den sjuke. I litteraturstudiens 

resultat framkom det även att bristen på delaktighet medförde känslor av utanförskap, vilket 

indikerar att vårdpersonalen med fördel kan inbjuda närstående till delaktighet i vårdandet och 

det som sker kring den sjuke personen.  

 

Att den sjuke fick möjlighet att ha ett eget rum där man kunde vara många samtidigt, beskrevs 

i litteraturstudiens resultat som en positiv upplevelse. Studien Donnelly och Battley (2010) 

visade i sin tur att patienten och familjen inte nödvändigtvis föredrog ett enkelrum, men de 
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var tacksamma över att få möjlighet att välja. Samtidigt uppskattades gemenskapen med 

andra patienter som kunde hålla ett öga på den sjuke.  

 

Resultatet av litteraturstudien visade att närstående hade ett behov av information kring den 

palliativa vården och av stöd efteråt. Detta framkom även i en studie av Bolmsjö och 

Hermerén (2003) som beskrev att närstående upplevde den information som de fick i 

samband med den sjukes vård som otillräcklig. Wasner et al (2013) beskrev i sin tur att 

personalen var under tidspress vilket medförde att de närstående fick söka information och 

stöd på annat håll. Enligt Donnelly och Battley (2010) kunde närstående inte heller ta in det 

som sades och önskade att personalen kunde ha förklarat det bättre. Vidare uttryckte 

närstående enligt studie Holdsworth och King (2011) en oro över bristen på information om 

vad som väntade i slutet, de menade att information skulle gjort situationen lättare att hantera 

och planera. I resultatet av litteraturstudien framkom det vidare att tiden för döden kunde 

medföra att frågor väcktes, och närstående kunde undra vad som gått fel och om de gjort 

någonting fel. Detta är jämförbart med studie Kaarbø (2010) som beskriver att om närstående 

inte hade befunnit sig på plats vid dödsögonblicket väckte det oroande frågor såsom hur den 

sjuke avlidit eller om den sjuke haft smärtor, och det framkom ett missnöje över att de inte 

blivit kallade till sjukhuset i tid. Utifrån detta kan det tillsammans med litteraturstudiens 

resultat dras slutsatsen att det finns stora brister i den information som närstående får under 

den sjukes palliativa vårdtid, och att bristen på information har en starkt negativ påverkan på 

närståendes upplevelse samt medför att frågor lämnas obesvarade. 

 

Metoddiskussion  

Trovärdigheten i en kvalitativ studie kan bedömas utifrån pålitlighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och bekräftbarhet (Holloway & Wheeler, 2002, s.254-255; Polit & Beck, 2012, 

s.584- 585). Enligt Graneheim och Lundman (2004) är forskningsresultatets trovärdighet 

beroende av fokus på forskningsfrågan, hur bra datainsamlingen gjorts, datas kvalitet, mängd, 

innehåll samt analysprocessen.  

 

För att uppfylla trovärdigheten i den här litteraturstudien beskrivs alla delar av studiens 

uppbyggnad tydligt. Styrkan i litteratursökningen är att författarna försökte göra sökningarna 

systematiskt i databaser som var erkänt lämpade för ämnet, var stora och välkända inom 

området. En svaghet i sökningen var att författarna hade kunnat använda fler sökord och 

databaser för att hitta fler studier som motsvarade syftet. Sökorden hade även kunnat 
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kombineras med sökoperatörerna OR och NOT, vilket hade medfört att litteratursökningen 

blivit mer systematisk. Material till studien kunde även hittas manuellt efter sökning i 

referenslistor i artiklar, vilket i sig ökar tillförlitligheten i vår sökning. Noggrann redovisning 

gjordes för att öka pålitligheten i studien. I denna studie har författarna var för sig och sedan 

tillsammans granskat artiklarna vilket också anses stärka pålitligheten i denna litteraturstudie. 

Artiklarna i analysen bedömdes alla hålla hög kvalitet vilket ökar pålitligheten.  

 

Sverige är idag ett mångkulturellt land och det är viktigt att ta hänsyn till de eventuella 

kulturella olikheterna och skillnader i traditioner för att kunna ge palliativ vård ur ett 

helhetsperspektiv. Till denna litteraturstudie valdes kvalitativa artiklar, högst tio år gamla för 

att få så aktuell forskning som möjligt. Av artiklar som valdes var sju genomförda i Sverige, 

en i Danmark en i Schweiz, två i Canada och en i China. Artiklar som huvudsakligen innehöll 

liknande resultat och hade tillräckligt brett fokus ingick i litteraturstudien. Detta anser vi vara 

en styrka i vår litteraturstudie.  

 

Analysarbetet har utförts i små steg och översättning har utförts med stor noggrannhet för att 

undvika att nyanser i texten gått förlorade. Då flera deltagare beskrev sina upplevelser i 

metaforer eller ordspråk fanns risken att översättningen inte överensstämde i sin helhet. 

Trovärdigheten i analysen stärks av att textdelarna kontrollerades mot originaltexten 

upprepade gånger under analysprocessen för att inte förlora den ursprungliga innebörden och 

undvika egna tolkningar. Vidare delades textenheterna först efter översättning för att inte 

förlora innebörder i ursprungstexten, eftersom engelska inte är författarnas modermål kunde 

text ha förlorat nyanser i språket om de meningsbärande textenheterna hade delats före 

översättningen. Trovärdigheten är också att placera textenheterna i rätt kategori, och att data 

inte blir exkluderad och irrelevant data inkluderad (Graneheim & Lundman, 2004). 

Kategorisering genomfördes i 4 steg med återkommande återblick till originalkällan, för att 

säkerhetsställa att textenheterna har placerats i rätt kategori och att data inte riskerade att bli 

exkluderad eller att irrelevant data blev inkluderad. Resultatet redovisas i löpande text samt 

med representativa citat från de analyserade artiklarna vilket enligt Graneheim & Lundman 

(2004) ökar trovärdigheten i resultatet. I studien är den löpande texten refererad till källorna 

som redovisas i referenslistan. Författarna har varit medvetna om sin förförståelse för ämnet 

och diskuterat och reflekterat detta under arbetets gång för att detta inte ska påverka 

tillförlitligheten. Egna tolkningar undveks genom att använda manifest ansats i analysen. 

Medvetenheten om egna tolkningar har hållits närvarande genom hela analysprocessen. 
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Slutligen är det enligt Graneheim och Lundman (2004) läsarens beslut om detta kan överföras 

i en annan situation.  

 

Omvårdnadsinterventioner  

För sjuksköterskor är det viktigt att vara lyhörda på närståendes behov, för de utrycks kanske 

inte alltid i ord. I en studie av Henriksson och Andershed (2007) framkom att närstående till 

patienter som vårdats palliativt och som fått möjlighet att delta i ett stödprogram upplevde det 

som fördelaktig att få möjlighet att träffa och prata med andra personer som befann sig i 

samma situation som de själva. Det hjälpte dem att förstå och acceptera situationen. Att få 

möjlighet att identifiera och jämföra sig med andra gav dem en känsla av gemenskap och 

delaktighet. Genom stödprogrammet fick de även information och praktiska råd vilket gjorde 

dem tryggare i vårdandet av den sjuke. Det framkom vidare att det för närstående kunde vara 

svårt att ta till sig av information som gavs och att informationen kunde upplevas som 

avlägsen och inte anpassad till deras situation.  

 

Omvårdnadsinterventioner för närstående till patienter som vårdats palliativt behöver inte 

innebära ett deltagande i ett stödprogram, men kan med fördel innebära ett stöd i att försöka 

hitta strategier som gör de känslor som följer med den svåra situationen och det dagliga livet 

lättare att hantera. Närstående behöver därför få möjlighet att prata om den svåra situationen 

och deras känslor och behov bör bekräftas som lika viktiga som den sjuke personens. Det är 

även viktigt att inbjuda och göra närstående delaktiga i det som sker kring den sjuke och att 

informera och undervisa de närstående som önskar vara delaktiga i omvårdnaden av den sjuke 

i hur de ska göra och att stötta dem till att kunna känna trygghet i vårdandet. Sjuksköterskor 

bör även anpassa den information som ges kring den sjukes vård och sjukdomstillstånd 

individuellt utifrån de olika behov som närstående har, samt ha i åtanke att närståendes behov 

vid många tillfällen finns kvar även efter att den sjukes vårdtid är över, vilket innebär att 

information kring var närstående kan vända sig för stöd efter att den palliativa vårdtiden 

avslutats bör ges.  

 

Slutsats 

I denna studie beskrevs upplevelsen av att vara närstående till en person som vårdas palliativt. 

Resultatet visade att det fanns en stor inverkan på de närståendes upplevelser av det dagliga 

livet. Förhållandet till andra människor förändrades. Personalens bemötande och vårdmiljön 
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påverkade upplevelsen, likaså var behovet av information en viktig del i de närståendes 

upplevelser. Framtiden var osäker men trots detta lärde personerna sig att hantera förändringar 

i livet när de fick tillräckligt med stöd, behovet av stöd fortsatte även efter den sjuke avlidit. 

 

Resultatet i denna studie ger en kunskap om upplevelsen av att vara närstående till en person 

som vårdas palliativt och resultatet i studien ger en möjlighet till ökad förståelse för den 

innebörd detta kan ha för närstående som finns i den sjukes närhet. Med en ökad kunskap 

inom området kan sjuksköterskor därmed få en större förståelse för hur de på bästa sätt kan 

vara ett stöd och tillgodose närståendes behov.  

 

Författarna till denna litteraturstudie anser sig ha fått en god uppfattning av hur det upplevs att 

vara närstående till en person som vårdas palliativt och fått ny kunskap som de kan omsätta i 

arbetet som blivande sjuksköterskor. Författarna till denna litteraturstudie har stark tilltro att 

resultatet kan överföras eller användas där det förekommer sjuksköterske- närstående kontakt. 

Vården förändras ständigt vilket även kan påverka upplevelsen av att vara närstående till en 

person som vårdas palliativt, det innebär att området ständigt bör forskas kring. Närstående 

perspektiv av den palliativa vården tycks även vara ett relativt outforskad ämne i Sverige, och 

mer forskning kring ämnet behöver genomföras här så väl som i andra länder. Större studier 

med fler deltagare skulle även medföra ett bredare kunskapsläge kring området.  
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