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Abstrakt 
För den som drabbats av en obotlig, livshotande sjukdom är det psykosociala 

och fysiska stödet från anhöriga och familjemedlemmar en av de viktigaste 

faktorerna, för att få en värdefull sista tid i livet. Att vara nära anhörig kan 

innebära en utsatt position och ett stort ansvar. Anhöriga måste hantera både 

sina egna och den döende personens känslor och sorg, samtidigt som 

vardagliga problem ska lösas. För några är rollen som anhörigvårdare självklar, 

medan den innebär en stor uppoffring för andra. Syftet med studien var att 

beskriva upplevelsen av att vara nära anhörig till en person som vårdas i livets 

slut. Studien genomfördes som en litteraturstudie. De 11 inkluderade studierna 

analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i 

fem kategorier: Att det är smärtsamt att bevittna lidande och förändring, Att 

anhörigrollen blir en plikt och begränsning, Att behöva stöd och möta egna 

behov för att orka, Att pendla mellan osäkerhet, hopp och acceptans samt Att 

livet värdesätts och relationer fördjupas. Resultatet är viktigt för att öka 

förståelsen för anhörigas upplevelser av att vårda eller vara nära en döende 

familjemedlem. Den mest omfattande kategorin var Att behöva stöd och möta 

sina egna behov för att orka, där anhöriga upplevde sjukvårdspersonalens stöd 

som det viktigaste. För att kunna erbjuda relevant stöd som utgår ifrån 

individens behov, samt ha ett värdigt bemötande av nära anhöriga och 

anhörigvårdare, är det viktigt att ha kännedom om deras egen uppfattning och 

erfarenhet av vad som upplevs vara ett värdefullt stöd. 

Nyckelord: Palliativ vård, anhöriga, upplevelser, litteraturstudie, kvalitativ 

innehållsanalys. 
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Palliativ vård definieras av Världshälsoorganisationen (WHO, 2002) som ett förhållningssätt, 

där syftet är att förbättra livskvaliteten för de patienter, som drabbats av livshotande sjukdom 

och deras familjer, genom att förebygga och lindra fysiskt, psykosocialt och andligt lidande. 

God palliativ vård eller ”en god död” innebär enligt Socialstyrelsen (Nationellt kunskapsstöd 

för god palliativ vård, 2012) symtomlindring av smärta och andra svåra symtom (fysiska, 

psykosociala, existentiella). Vården ska svara mot patientens behov och bevara dennes 

självbild, integritet och självbestämmande, samt underlätta och skapa möjligheter för att 

bevara dennes sociala relationer. Det innebär även samarbete mellan olika professioner, god 

inbördes kommunikation mellan vårdpersonal, god kommunikation och goda relationer 

mellan vårdpersonal och patient, samt dennes nära anhöriga. God palliativ vård innebär också 

stöd till de närstående både under patientens sjukdomstid och efter dödsfallet. Socialstyrelsen 

beskriver vidare hur patienter i livets slut kan vårdas med olika kombinationer av insatser. 

Palliativ vård ges dels på sjukhusens slutenavdelningar, dels på kommunens särskilda 

boenden men även i hemmet med insatser från kommunen, primärvården och sjukhusen 

kombinerat med vårdperioder på sjukhus (Socialstyrelsen, 2012). 

De palliativa patienter som omnämns i detta sammanhang, har en dödlig sjukdom och vårdas i 

livets slut. De kommer i texten att enskilt benämnas antingen ”den döende personen” eller 

”den sjuke personen” beroende på originaltexten i inkluderade studiers resultat. Dessa 

individer vårdas antingen av nära anhöriga i hemmet så kallade ”anhörigvårdare”, med stöd 

från professionell vårdpersonal, eller får vård på en professionell sjukvårdsinrättning med 

deltagande av anhöriga. Med anhörigvårdare och nära anhöriga menas i denna studie, den 

döende personens partner eller vuxna barn. Enligt Tsigaroppoulos et al. (2009) är det just 

anhörigvårdare som har den mest omfattande och intimaste kontakten med personer, som 

vårdas i livets slut, samt att huvudansvaret som anhörigvårdare tas av makar och vuxna barn. 

För den som drabbats av en obotlig, livshotande sjukdom är det psykosociala och fysiska 

stödet från anhöriga och familjemedlemmar en av de viktigaste faktorerna, för att få en 

värdefull sista tid i livet (McPherson, Wilson & Murray, 2007; Kehl, 2006). Ofta vill den 

döende personen enligt Kehl (2006) tillbringa så mycket som möjligt av den sista tiden med 

familj och vänner och skapa en god kontakt och kommunikation med dessa viktiga personer, 

för att hinna be om förlåtelse, avsluta eventuella ekonomiska affärer, förbereda sin egen 

begravning och hinna ta farväl av alla. Genom att minimera bördan för de efterlevande, kan 

personen finna inre frid (Kehl, 2006). Upplevelsen av att vara en belastning för både anhöriga 

och sjukvårdspersonal kan istället ge den döende personen skuldkänslor och självförakt 
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(McPherson et al., 2007). Personer som vårdas i livets slut har även beskrivit svåra 

upplevelser som påtvingad intimitet från sjukvårdspersonal och familj, förlorad kontroll över 

sitt liv och sina beslut, eller oro över att inte bli ordentligt smärtlindrad alternativt att starka 

läkemedel överdoseras med förnedrande medvetandesänkning som följd (Terry, Olson, Wills 

& Boulton-Lewis, 2005). Det finns även en rädsla bland dessa personer, för att deras 

personlighet och beteende ska förändras i slutskedet av livet och bli ovärdigt. Några upplever 

situationen så meningslös och outhärdlig, att de uttrycker önskan om en skyndsam död (Terry 

et al., 2005). 

Att vara nära anhörig till någon, som på grund av obotlig sjukdom befinner sig i slutfasen av 

sitt liv beskrivs av Andershed (2006) som en utsatt position och innebär ett stort ansvar. 

Ibland kan det vara första mötet med döendet och döden. De anhöriga måste hantera både sina 

egna och den döende personens känslor och sorg, samtidigt som praktiska vardagsproblem 

ska lösas. Att leva nära en person och samtidigt vårda denne i livets slut, innebär att ta på sig 

ansvaret för en annan människas hälsa och välbefinnande. För några är rollen som 

anhörigvårdare självklar, medan det för andra innebär en stor uppoffring (Andershed, 2006). 

Det finns även en korrelation mellan upplevelsen av psykologisk stress bland anhörigvårdare 

och graden av progredierande sjukdom och besvärande symtom, som personen som vårdas i 

livets slut lider av (Dumont et al., 2006). 

Wennman-Larsen och Tishelman (2002) anser att det finns en rad faktorer, som avgör varför 

en del döende personer och anhöriga tillsammans väljer att förlägga den palliativa vården till 

det privata hemmet. Skälen kan vara praktiska eller ekonomiska, då resvägen till närmaste 

lämplig sjukvårdsinrättning är så lång, att det försvårar regelbundna besök. Erbjudna 

vårdalternativ kan ha gett ett negativt intryck, varför dessa inte kunnat accepteras. 

Kombinerad palliativ hemsjukvård med stöd från professionella stödgrupper och 

hemsjukvårdsteam kan upplevas som ett värdigt alternativ, i de fall det är den döende 

personens önskan att få vara hemma med familjen den sista tiden i livet. Även de anhöriga 

kan vara övertygade om att hemsjukvård är det bästa alternativet för alla parter och en 

förutsättning, för att kunna värna om relationen till varandra (Wennman-Larsen & Tishelman, 

2002). 

Den palliativa vården ska erbjuda ett stödsystem för att hjälpa familjen, hantera patientens 

sjukdom och sin egen sorg (WHO, 2002). Syftet med stödet är enligt Socialstyrelsen (2012) 

att förebygga ohälsa hos anhöriga och stärka deras förmåga, att hantera svårigheter under 
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vårdtiden och efter dödsfallet. Den palliativa vården slutar därmed inte i och med dödsfallet. 

Stödet kan innefatta både emotionellt stöd i form av avlastande samtal, information om 

exempelvis omvårdnaden av den sjuke, vårdalternativ och närståendepenning eller att ges 

möjlighet att delta i omvårdnaden av den sjuke personen. Anhöriga kan även behöva praktisk 

hjälp att ta kontakt med olika myndigheter (Socialstyrelsen, 2012). Socialtjänsten skall 

erbjuda stöd för att underlätta för de personer, som vårdar en närstående som är långvarigt 

sjuk eller har funktionshinder (SFS 2001:453, 5 kap. 10§). Hälso- och sjukvårdspersonal har 

ibland begränsad kunskap om bestämmelsen, vilket kan leda till bristfällig samverkan med 

socialtjänsten i anhörigfrågor och det är angeläget att utveckla samarbetet mellan landsting 

och kommun när det gäller stöd till anhöriga (Socialstyrelsen, 2012). 

Anhöriga har en betydande roll i den palliativa vården, dels för att de utgör det viktigaste 

stödet för den döende personen och dels för att de själva befinner sig i en utsatt situation. För 

att kunna erbjuda relevant stöd som utgår ifrån individens behov, samt ha ett värdigt 

bemötande av nära anhöriga och anhörigvårdare, är det ur ett omvårdnadsperspektiv viktigt att 

öka förståelsen för deras subjektiva upplevelser av att vårda eller vara nära en döende 

familjemedlem. Syftet var att med inifrånperspektiv beskriva upplevelsen av att vara nära 

anhörig till en person som vårdas i livets slut.  

Metod 
För att beskriva upplevelsen av att vara nära anhörig till en person som vårdas i livets slut har 

en litteraturstudie med induktiv ansats genomförts. Inkluderade studier analyserades med 

kvalitativ manifest innehållsanalys. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är kvalitativ 

innehållsanalys lämplig för att förstå människors attityder eller upplevelser av sin livsvärld. 

Metoden kan fokusera på manifest eller latent innehållsanalys. Manifest innehållsanalys 

fokuserar på det som faktiskt uttrycks i texten, medan latent innehållsanalys innebär att texten 

tolkas av forskaren (Graneheim & Lundman, 2004). Enligt Polit och Beck (2008, s 95) 

innebär induktiv ansats att texten analyseras objektivt och man drar nya slutsatser utan att 

utgå från en tidigare teori. 

Litteratursökning 
En pilotsökning gjordes i databaserna PubMed, Cinahl, PsycINFO, AMED samt SweMed 

vilket gav relevanta studier i alla databaser förutom SweMed. Som inklusionskriterier 

fastställdes kvalitativa studier, skrivna på engelska och publicerade i internationella tidskrifter 

mellan år 2002-2012. Studier som beskrev både anhörigas och anhörigvårdares upplevelser 
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inkluderades, då det inte var direkt avgörande för deras subjektiva upplevelser av situationen 

om de satt hos den sjuke på en sjukvårdsinrättning eller vårdade denne i hemmet. Studier utan 

abstrakt exkluderades, liksom studier som handlade om palliativ vård av minderåriga barn 

eller studier där minderåriga barns upplevelser av att vara närstående till döende 

familjemedlemmar studerades, då detta tillhör ett specialistområde inom hälso- och sjukvård. 

Studier genomförda i en kontext där de ekonomiska förutsättningarna innebär att den sjuke 

själv får betala för sin vård har också exkluderats.  

För korrekt sökning i de olika databaserna, användes MeSH-termer i PubMed och Thesaurus-

termer i Cinahl, PsycINFO och AMED. MeSH–termer är medicinska ämnesord som söks på 

svenska och som ger engelska sökord. Motsvarande medicinska ämnesord i övriga databaser 

benämns Thesaurus (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2006, s 62). De sökord som användes 

var palliative care, terminal care, family, family caregiver, next of kin, experiences, 

qualitative research och inteview i olika kombinationer beroende på vilken databas som 

sökningen gjordes i. Sökorden kombinerades med de Booleska sökoperatörerna AND och 

NOT. De Booleska sökoperatörerna förenar eller separerar söktermerna vilket hjälper till att 

ringa in större delen av relevant litteratur samtidigt som sökningen riktas till ett avgränsat 

område enligt Willman et al. (2006, s 66). (Tabell 1). 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning  

Syftet med studien var att med inifrånperspektiv beskriva upplevelsen av att vara nära anhörig till en person som 

vårdas i livets slut. 

Söknr          *)   Söktermer      Antal träffar                   Antal valda 

PubMed 2012 09 14  

 

   

1 MSH    

2 MSH 

3 MSH  

4           

5 MSH 

6  

Palliative care 

  Family 

Qualitative research 

1 and 2 and 3 not Child* 

Caregivers 

1 and 3 and 5 not Child* 

    5531 

    35481 

    6952 

    43 

    6637 

    41 

 

 

 

                  2 

 

                  1 

CINAHL 2012 09 14    

1                  TSH Palliative care    5155                          

2                  TSH Family    21449                                                    

3                  TSH Experiences    14142     
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Forts. Tabell 1                                                                

Söknr          *)   Söktermer      Antal träffar                   Antal valda 

CINAHL 2012 09 14 

4  1 and 2 and 3 not Child*    35  0                        

5                  TSH  Terminal care     1895                                                                     

6            2 and 3 and 5 not Child*     9  1 

AMED 2012 0915       

1                   TSH Palliative care     9084                                                                     

2                   TSH Family     4928                                                                            

3                   TSH Experiences     6310                                                                       

4                   TSH Interview     3888                                                                     

5    1 and 2 and 3 and 4 not Child*    77  2                             

6                   TSH Family caregivers    768                                                                      

7  1 and 3 and 4 and 6 not Child    18                           0 

PsycINFO 2012 09 15       

1                  TSH Palliative care     4825                                                                                  

2                  TSH Family caregivers    7271                                                                             

3                  TSH Experiences     109830                                                                              

4                  TSH  Interview     128740                                                                    

5  1 and 2 and 3 and 4 not Child*    76  4                             

6                  TSH Family perspective    4541                                                                      

7                  TSH 1 and 3 and 4 and 6 not Child*    32  0                                     

8                  TSH Next of kin     127                                                                        

9  1 and 3 and 4 and 8 not Child*    6  1 

MSH=MeSHterm TSH=Thesaurusterm 

Kvalitetsgranskning 
En kritisk granskning av utvalda studier gjordes med hjälp av ”Mall för kvalitetsgranskning 

av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser” enligt Statens beredning för 

medicinsk utvärdering (SBU, 2012). De svarsalternativ som finns i mallen är ja, nej eller 

oklart. Ett ja-svar innebär att tillvägagångssättet av respektive del som granskas (syfte, urval, 

datainsamling, analys samt resultat) är tydligt beskrivet i studien. Ja-svar gav ett poäng medan 

nej-svar och oklart gav noll poäng. Antalet ja-svar delades med antalet frågor vilket gav en 

procentsats som kom att gradera studiens kvalitet som hög, medelhög eller låg (Willman et 

al., 2006, s. 96). Kvalitetsgrad hög motsvarar 80-100 %, medelhög motsvarar 70-79 % och låg 

motsvarar 60-69 %. Båda författarna har enskilt kvalitetsgranskat alla utvalda studier och 

sedan jämfört resultatet. Studier som hade hög eller medelhög kvalité kom att användas som 

underlag i arbetet. I de studier vars kvalité klassades som medelhög, var forskarnas egen 

förförståelse bristfälligt diskuterad, samt det etiska resonemanget begränsat (Tabell 2).  
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Tabell 2 Översikt av artiklar inkluderade i analysen (n=11) 

Författare/år Typ av 

studie 

Deltagare Metod/ Analysmetod Huvudfynd Kvalitet 

Steinvall, 

Johansson & 

Berterö, 

2011 

Kvalitativ 

studie 

11 deltagare 

varav 4 

kvinnor och 

7 män 

Semi-strukturerade 

intervjuer/Kvalitativ 

innehållsanalys 

Fyra identifierade 

områden; ändrad 

livssituation, 

upplevelser av 

osäkerhet kring 

sjukdomen, 

ändrade relationer 

samt falska 

förhoppningar om 

den sjukes 

möjlighet till bot. 

 

Medel 

Carlander,  

Sahlberg-

Blom,  

Hellström & 

Ternestedt, 

2010 

Kvalitativ 

studie 
10 deltagare 

varav 7 

kvinnor och 

3 män 

 

Ostrukturerade intervjuer/ 

Tolkande, deskriptiv 

analysmetod 

 

 

Att 

anhörigvårdarna 

mötte utmanande 

situationer i sitt 

dagliga liv, som 

skapade en 

förändrad 

självbild i 

samband med 

förbjudna tankar, 

intimitet och 

minskat 

personligt 

utrymme 

 

Hög 

Linderholm &  

Friedrichsen, 

2010. 

Kvalitativ 

studie 
14 deltagare 

varav 9 

kvinnor och 

5 män 

 

Ostrukturerade 

intervjuer/Hermeneutisk 

analysmetod 

 

Att det var 

naturligt att ta på 

sig rollen som 

anhörigvårdare. 

Anhöriga kände 

sig åsidosatta när 

de inte lyckades 

skapa en relation 

med 

vårdpersonalen. 

 

Medel 

Hasson,  

Kernohan, 

McLaughlin, 

Waldron, 

McLaughlin,  

Chambers & 

Cochrane,  

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

studie 
15 deltagare 

varav 4 

kvinnor 

och11 män 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer/Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Att anhöriga 

upplevde brist på 

kommunikation, 

kunskap och 

samarbete mellan 

olika 

vårdinstanser.  De 

upplevde även 

fysisk och psykisk 

belastning vid 

omvårdnaden 

 

 

Medel 
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Forts. Tabell 2  

 

Författare/år Typ av 

studie 

Deltagare Metod/ Analysmetod Huvudfynd Kvalitet 

Shanley, 

Russel, 

Middleton & 

Simpson-

Young,  

2011 

 

Kvalitativ 

studie 
15 deltagare 

varav 8 

kvinnor och 

7 män 

 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer/Tematisk 

analysmetod 

 

Att 

anhörigvårdare 

hade stort behov 

av stöd och 

förståelse från 

omgivningen 

både praktiskt och 

psykosocialt. 

Studien belyste 

även det positiva 

stöd anhöriga kan 

ge varandra 

genom 

stödgrupper. 

 

Medel 

Mossin & 

Landmark, 

2010 

 

Kvalitativ 

studie 
8 deltagare 

varav 8 

kvinnor 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer/ Grounded 

theory. 

 

 

Att makar till 

döende patienter 

har stort behov av 

att behålla 

relationen, både 

fysiskt och 

emotionellt. 

Sjukvårdspersonal 

bör möjliggöra för 

familjen att vara 

tillsammans på 

sjukhuset. 

 

Medel 

Wong & Wai-

Chi Chan,  

2006 

 

Kvalitativ 

studie 
20 deltagare 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer/Fenomenologisk 

analysmetod 

 

Anhöriga 

upplevde sorg på 

förhand, med 

reaktioner som 

ilska, ängslan och 

känslan av 

hjälplöshet. De 

sökte senare 

sköterskornas 

stöd. 

 

Medel 

 

Proot, Abu-

Saad, 

Crebolder, 

Goldsteen, 

Luker & 

Widdershoven,  

2003 

 
 
 
 
 
 

Kvalitativ 

studie 
13 deltagare 

varav 11 

kvinnor och 

2 män 

 

Ostrukturerade intervjuer/  

Kvalitativ innehållsanalys 

 

Deltagarna 

upplevde stor 

börda och 

sårbarhet. 

Faktorer som 

påverkar är 

begränsade egna 

aktiviteter, rädsla, 

osäkerhet, 

ensamhet, brist på 

stöd samt 

bristande 

information. 

Medel 



10 
 

Forts. Tabell 2 

 
 

Författare/år Typ av 

studie 

Deltagare Metod/ Analysmetod Huvudfynd Kvalitet 

Waldrop, 

Kramer, 

Skretny, Milch 

& Finn,  

2005 

 

Kvalitativ 

studie 
74 deltagare 

varav 50 

kvinnor och 

24 män 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer/ Analyserades 

med Non-numerical 

unstructed data indexing, 

structuring and theorizing 

(NUD*IST) sedan gjordes 

en kvalitativ 

innehållsanalys 

 

 

Studien 

identifierande  

anhörigas 

förståelse för vad 

det terminala 

stadiet innebär 

med minskad 

fysisk och 

kognitiv förmåga, 

förändring av 

personligheten, att 

ge omvårdnad när 

den sjuke når 

slutstadiet, samt 

att lösa allt 

praktiskt i 

vardagen 

 

Medel 

Spichiger,  

2009 

 

Kvalitativ 

studie 
10 deltagare 

varav 7 

kvinnor och 

3 män 

Semi-strukturerade 

intervjuer/ Tolkande 

fenomenologisk 

analysmetod 

 

Att sjuksköterskor 

kan förbättra 

anhörigas 

upplevelser av 

palliativ vård på 

sjukhus, genom 

att både ge god 

omvårdnad till 

patienten men 

även att 

uppmärksamma 

familjens behov 

och aktivt 

integrera dem i 

omvårdnaden. 

 

Medel 

Stajduhar, 

Leigh Martin, 

Barwich & 

Fyles, 2008 

 

Kvalitativ 

studie 
29 deltagare 

varav 26 

kvinnor och 

3 män 

 

Semistrukturerade 

intervjuer/Tolkande 

deskriptiv analysmetod 

Fem olika 

faktorer påverkar 

anhörigvårdarens 

förmåga att 

hantera 

situationen; den 

egna synen på 

livet, den sjukes 

upplevelse, 

bekräftelse från 

de sjuke, 

kvaliteten på 

relationen samt 

anhörigvårdarens 

känsla av trygghet 

Hög 
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Analys 
Materialet analyserades med manifest kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Manifest står för att man inte gör egna tolkningar, utan återger innehållet 

ordagrant. 

De studier som inkluderades skrevs ut och texten lästes igenom flera gånger för att få en 

känsla för helheten. Därefter utvaldes textenheter som svarade mot syftet samt relaterade till 

varandra i innehåll och kontext. Textenheterna ska kunna läsas självständigt och man ska 

kunna förstå dem i sitt sammanhang menar Graneheim och Lundman (2004). Både studierna 

och textenheterna numrerades för att författarna lättare skulle kunna hitta tillbaka till de olika 

delarna i efterhand. Totalt identifierades 230 textenheter. De utvalda textenheterna översattes 

till svenska och kondenserades därefter. Kondensering innebär enligt Graneheim och 

Lundman (2004) att texten förkortas men att kärnan finns kvar. Detta krävde noggrannhet och 

objektivitet för att inte innehållet i texten skulle förändras av egna tolkningar. Därefter gjordes 

en första kategorisering. Dessa ska visa på likheter i innehållet av den kondenserade texten 

och de sammanförs i grupper enligt Graneheim och Lundman (2004). Kategorin ska besvara 

frågan vad anhöriga upplever och samtidigt beskriva manifest innehåll i texten. 

Kategoriseringen gjordes därefter i ytterligare två steg vilket ledde till fem kategorier. 

Resultat  
Analysen resulterade i fem kategorier. Resultatet redovisas i brödtext med citat från artiklar 

som ingått i analysen. En översikt över de fem kategorierna visas i Tabell 3. 

Tabell 3 Översikt av kategorier (n=5) 

Kategorier 

Att det är smärtsamt att bevittna lidande och förändring  

Att anhörigrollen blir en plikt och begränsning 

Att behöva stöd och möta egna behov för att orka 

Att pendla mellan osäkerhet, hopp och acceptans 

Att livet värdesätts och relationer fördjupas 

Att det är smärtsamt att bevittna lidande och förändring  

I studier (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Spichiger, 2009; Stajduhar, Leigh Martin, 

Barwich & Fyles, 2008; Waldrop, Kramer, Skretny, Milch & Finn, 2005) framkom det att 

anhöriga upplevde att det var svårt att inte känna igen eller få kontakt med den döende, till 
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exempel om denne tidigare varit självständig eller i bra fysisk form, plötsligt blev hjälplös och 

beroende eller om den döende hela tiden var sovande. Det var hemskt att se den döendes 

personlighet och kropp förändras och detta framkallade starka känslor som förtvivlan och sorg 

hos de anhöriga (Hasson et al., 2010; Shanley, Russel, Middleton & Simpson-Young, 2011). 

Den palliativa sjukhusmiljön kunde också uppfattas som obehaglig, då alla patienter runt 

omkring var väldigt dåliga och inte såg ut att ha lång tid kvar (Wong & Wai-Chi Chan, 2006).  

Anhöriga upplevde även att den egna gränsen för intimitet och privatliv tänjdes då de bland 

annat var tvungna att prata om den sjukes intima kroppsdelar (Carlander, Sahlberg-Blom, 

Hellström & Ternestedt, 2010; Stajduhar et al., 2008). 

I looked at his body and he had nothing on and I just almost threw up. ‘Oh my 

God, I don’t believe it.’ His thighs were just like this, like sticks. The hips, you 

know, it was just incredible, and to think that the heart inside was still keeping 

pumping and keeping him alive, it’s just amazing that it did (Shanely et al., 2011).  

Anhöriga berättade också att de kände oro och rädsla för att den sjuke skulle lida av smärtor 

(Mossin & Landmark, 2010; Proot, Abu-Saad, Crebolder, Goldsteen, Luker, & 

Widdershoven, 2003; Stajduhar et al., 2008; Wong & Wai-Chi Chan, 2006) och det var 

smärtsamt om de upplevde att den döende personens integritet kränktes på något sätt, som när 

en dotter såg sin mor ligga naken och frysa vid luftkonditioneringen (Shanley et al., 2011). 

När anhöriga såg lidandet på nära håll, var det en utmaning och vissa anhöriga kände ett starkt 

kall att agera. De kunde även visa stor förståelse för den sjukes beteenden och utvecklade 

rationella, logiska förklaringar till personens negativa reaktioner (Spichiger, 2009). Anhöriga 

fick ibland ta emot den sjuke personens ilska vilket upplevdes svårt och det hände att de blev 

sårade eller respektlöst behandlade av den sjuke då denne kunde beskylla den anhörige för allt 

som var fel (Hasson, Kernohan, McLaughlin, Waldron, McLaughlin, Chambers & Cochrane, 

2010; Spichiger, 2009; Stajduhar et al., 2008). 

My husband knew that he was getting weaker, and that was difficult for him to 

accept. And he became very angry, and there was kind of a rage in his eyes too. 

Not so much against me, but against his illness and what this illness did to him. 

And then of course, his anger turned against me too. Against everybody really. 

Mainly against me. That was really, really difficult. (Stajduhar et al., 2008). 
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I studier (Proot et al., 2003; Waldrop et al., 2005) beskrev anhöriga även att det innebar både 

fysisk, psykisk och emotionell påfrestning att vårda en älskad person vilket gjorde att stressen 

ökade. Flera anhöriga beskrev stor sorg, ilska och förlust. Ibland kunde uppgiften kännas 

övermäktig och de blev utmattade eller bröt ihop (Hasson et al., 2010; Proot et al., 2003; 

Spichiger, 2009; Stajduhar et al., 2008; Waldrop et al., 2005). Anhöriga upplevde ibland att 

de inte klarade av att uthärda mer, som när en dotter berättade att hon ville använda 

öronproppar för att slippa höra moderns rosslande andning. En annan anhörig övervägde att 

dricka stora mängder alkohol för att bedöva känslor och tankar (Carlander et al., 2010).  

…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).  

Att anhörigrollen blir en plikt och begränsning 
I studier (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Hasson et al., 2010; Shanley et al., 2011) beskrev 

anhöriga att de upplevde förväntningar från både vårdpersonal och den sjuke att de skulle bli 

anhörigvårdare. De upplevde även själva rollen som anhörigvårdare som en plikt och något 

som måste göras och vissa tog sig an rollen mer eller mindre frivilligt, medan andra såg det 

som en självklar del av livet (Carlander et al., 2010; Linderholm & Friedrichsen, 2010; 

Spichiger, 2009; Stajduhar et al., 2008). Studier (Carlander et al., 2010; Hasson et al., 2010; 

Linderholm & Friedrichsen, 2010; Proot et al., 2003; Spichiger, 2009; Stajduhar et al., 2008) 

visade också att anhöriga kunde uppleva att de hade ett stort ansvar för omvårdnaden och 

samverkan mellan olika vårdinstanser, då kommunikationen mellan dessa inte alltid 

fungerade. Anhöriga hade ibland till exempel fått söka information och ordna tjänster åt den 

sjuke. För att inte vara till besvär för personalen hjälpte anhöriga även till med olika sysslor, 

som att exempelvis mata den sjuke, när de upplevde att personalen var stressad (Mossin & 

Landmark, 2010). Att hålla sitt löfte och uppfylla den sjukes önskan var viktigt. Det förekom 

att anhöriga spenderade högtider med sin medvetslösa partner för att uppfylla dennes sista 

önskan (Carlander et al., 2010; Stajduhar et al., 2008). Trots alla upplevda krav och 

förväntningar så upplevde de att de förlorade en viktig roll när den sjuke dog, och de sörjde 

både sin anhörig och vårdarrollen (Hasson et al., 2010; Linderholm & Friedrichsen, 2010; 

Shanley et al., 2011). 

Anhöriga ville inte visa sina egna känslor inför den sjuke av rädsla för att såra denne och 

upplevde ett stort krav på självkontroll. Anhöriga berättade att de ibland låtsades ha andra 
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viktiga sysslor fastän det inte behövdes, så att de kunde få gråta ut i enrum (Linderholm & 

Friedrichsen, 2010; Steinvall, Johansson, & Berterö, 2011). De upplevde även att de ständigt 

fick vakta sina ord för att inte uppröra eller förarga den sjuke (Carlander et al., 2010; 

Stajduhar et al., 2008). 

…I understood that there weren’t many days left then. …I tried to talk a little 

about the life we had had and so on. Yes, but then she said ‘but you’re talking as 

if I was going to die.’ ‘I didn’t mean to,’ I said. But what are you supposed to say 

then? (Carlander et al., 2010). 

Anhöriga kunde känna ilska mot den sjuke men vågade inte visa det, eftersom de kände att 

man inte får vara arg på eller skrika åt en döende person (Hasson et al., 2010; Linderholm & 

Friedrichsen, 2010). Tröttheten och ilskan kunde gå ut över familjen och det förekom till och 

med tankar om våld mot familjemedlemmarna även om dessa aldrig realiserades (Carlander et 

al., 2010). Anhöriga beskrev även känslor av att vara ensam och isolerad, speciellt efter att 

den sjuke avlidit (Hasson et al., 2010; Proot et al., 2003).  

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). 

Anhöriga upplevde det svårt att anpassa sig till en ny situation och att det var jobbigt att inte 

kunna planera framtiden (Hasson et al., 2010; Proot et al., 2003; Steinvall et al., 2011). De 

upplevde att den sjukes behov och önskemål gick före de egna, vilket ledde till att privatlivet 

minskade och den egna vilan och behov av praktisk hjälp hamnade i skymundan när brist på 

personal ledde till utebliven hjälp (Carlander et al., 2010; Mossin & Landmark, 2010; 

Spichiger, 2009; Steinvall et al., 2011). Fritidsintressen och socialt umgänge fick ofta 

prioriteras bort, ibland på grund av de inte hade tid eller orkade, eller så kände de anhöriga att 

sådana saker saknade betydelse just då när de var så fokuserade på den sjuke. Detta kunde 

leda till en känsla av att vara isolerad eller fånge i sitt eget hem (Carlander et al., 2010; Proot 

et al., 2003; Shanley et al., 2011; Spichiger, 2009; Steinvall et al., 2011).  

‘We have good friends who call and say: “Come for dinner”, but now, it is 

difficult, because our world is a different one at the moment. And It might be 

good, but I think that what they are doing at the moment, travelling and things 

like that, is almost of no interest to me. (Spichiger, 2009). 
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Att behöva stöd och möta egna behov för att orka 
I studier (Hasson et al., 2010; Proot et al., 2003; Stajduhar et al., 2008; Steinvall et al., 2011; 

Waldrop et al., 2005) beskrev anhöriga att de hade behov av att få prata om det svåra, både 

med den sjuke, gamla vänner och grannar, så att de skulle orka ta sig igenom situationen. 

Anhöriga behövde också mer information och råd för att bli förberedda på sjukdomens 

förlopp och få kunskap om vad vårdarrollen innebar så att de kunde göra ett bra jobb. Behovet 

av avlastning för att orka var stort, även om tiden ibland kunde användas till hushållssysslor 

istället för vila eller social samvaro, enligt Hasson et al. (2010), Shanley et al. (2011) och 

Waldrop et al. (2005). Att kunna fortsätta med egna aktiviteter och intressen bara för sin egen 

skull var ovärderligt för de anhöriga. En kvinna berättade att hon såg fram emot sin kurs som 

bara var för henne och att där frågade ingen om hennes man (Proot et al., 2003).  

Anhöriga beskrev att vårdpersonalens tillgänglighet och goda bemötande av dem (Mossin & 

Landmark, 2010; Shanely et al., 2011; Spichiger, 2009; Stajduhar et al., 2008), samt det goda 

bemötandet och omvårdnaden av den döende gav trygghet. 

 …and she talked everything she did through with this student nurse, and just the 

way she treated him was really lovely. She wasn’t scared of him, she treated him 

like a person and it was really really good the way she did it. After that I relaxed, 

I thought, ‘This funny little thing’s [husband] He’s still alive in some way’. But if 

I hadn’t seen her do that I probably wouldn’t even have gone back to the nursing 

home. (Shanely et al., 2011).  

Vårdpersonal som aktivt bemötte anhöriga och visade omtanke om deras hälsa, var mycket 

uppskattade och de kände sig personligt omhändertagna. Anhöriga berättade också att det var 

mer betydelsefullt att känna att de kunde ringa sjuksköterskorna när som helst om de behövde 

hjälp, än att ha dem fysiskt närvarande (Shanley et al., 2011; Mossin & Landmark, 2010; 

Spichiger, 2009). I studier (Mossin & Landmark, 2010) framkom det även att god information 

gav anhöriga en känsla av att vara förberedd på vad som kommer att hända med den sjuke. 

Det upplevdes positivt när vårdpersonalen var förutseende och gav information innan 

anhöriga hann fråga. Det var också viktigt att veta var gränsen mellan vårdpersonalens och 

anhörigvårdarens ansvar gick, eftersom vetskapen om att sjuksköterskorna fanns tillgängliga 

och hade det yttersta ansvaret om de inte klarade av situationen längre, underlättade för 

anhöriga att stötta den sjuke (Linderholm & Friedrichsen, 2010). De värdesatte det 

psykosociala stödet från vårdpersonalen som rollbekräftelse, hjälp med svåra beslut och 
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någon att prata med enligt Shanley et al. (2011). Det betydde mycket då personalen inte bara 

kom för att se till den sjuke utan att de även pratade med den anhörige och att denne blev 

bemött som en egen individ och inte bara som anhörig och att de pratade om annat än 

sjukdom. Detta gjorde vardagslivet lättare (Mossin & Landmark, 2010). Anhöriga som hade 

tillgång till stödgrupper beskrev dessa som sina livlinor (Shanley et al., 2011). 

I studier (Hasson et al., 2010; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Mossin & Landmark, 2010; 

Proot et al., 2003; Spichiger, 2009) framkom också att anhöriga kunde känna sig osynliga och 

uppleva att hjälpen från vårdpersonalen bara var till för den sjuke om samtalen till exempel 

bara kretsade kring den sjuke och de praktiska momenten. Bristande information och 

vägledning skapade också osäkerhet, frustration och oro. Några anhöriga önskade att 

sjuksköterskan skulle ha visat hur man skötte den sjukes munhygien och hur man skulle 

vända denne i sängen, för att slippa oroa sig för att göra den sjuke personen illa. Andra 

anhöriga hade velat ta del av den sjukes tillstånd och vårdplan för att minska känslan av 

obehag och oro enligt Linderholm och Friedrichsen (2010) och, Wong och Wai-Chi Chan 

(2006). De upplevde också att det var svårt om de inte kunde bygga upp en relation med 

vårdpersonalen eftersom de då kände sig maktlösa och utelämnade och det var också svårt om 

det kom för många olika vårdare till hemmet, eftersom de inte hade möjlighet att bygga upp 

en bra relation med dem, vilket skapade känslor av frustration (Linderholm & Friedrichsen, 

2010; Stajduhar et al., 2008). Behovet av stöd och bekräftelse från vårdpersonalen ökade om 

det fanns en osäkerhet i rollen som anhörigvårdare och de kände sig förminskade och 

otillräckliga om vårdpersonalen tog för givet att de hade kunskaper som de inte hade 

(Carlander et al., 2010; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Mossin & Landmark, 2010). För 

att minska känslan av hjälplöshet hade de ett ökat behov av mer stöd och omtanke från 

sjuksköterskorna (Wong & Wai-Chi Chan, 2006). 

Att känna stöd från närstående var ovärderligt visade sig i några studier (Mossin & Landmark, 

2010; Proot et al., 2003; Waldrop et al., 2005; Stajduhar et al., 2008), då känslan av 

gemenskap och att de inte kände sig ensamma var av stor vikt. De närstående behövde inte 

ens vara fysiskt närvarande, utan det kunde räcka med telefonsamtal och e-mail om de bodde 

långt borta. Att känna kollegornas stöd betydde också mycket då den anhörige kunde se sig 

själv som en av dem, att fortfarande få känna sig som en i gänget (Steinvall et al., 2011). En 

studie (Shanley et al., 2011) visade på att när anhöriga upplevde omgivningens empati och 

förståelse minskade känslan av stress och isolering. 
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I get a lot of support from my colleagues. They phone me regularly, they come 

and visit. They come in the first place to see my husband, they say. That makes 

sense (Proot et al., 2003). 

De kunde även uppleva att de inte hade stöd och uppmärksamhet från närstående (Proot et al., 

2003; Stajduhar et al., 2008) och att vännerna svek. En anhörig berättade att vänner de haft i 

trettio och fyrtio år inte hade setts till och att vännerna inte ens hade ringt till dem (Shanley et 

al., 2011; Stajduhar et al., 2008). Det kunde även uppleva en konflikt mellan arbetet och 

uppgiften som anhörigvårdare om de till exempel hade scheman som inte var flexibla eller 

oförstående kollegor. Anhöriga kunde känna sig fångade mellan plikterna mot arbetsgivaren 

och den sjuke personen (Waldrop et al., 2005).  

Anhöriga beskrev också att det var betydelsefullt att känna stöd från den sjuke personen 

(Mossin & Landmark, 2010; Proot et al., 2003; Stajduhar et al., 2008) samt när den sjuke inte 

tog anhörigvårdaren för given och behandlade denne respektfullt, ökade motivationen att 

fortsätta ge vård. Det var svårt om de inte kände uppskattning eller stöd från den sjuke som 

när denne var missnöjd eller motsträvig. Anhöriga berättade att den sjuke inte alltid 

behandlade dem respektfullt eller erkände deras insats som vårdare (Proot et al., 2003; 

Stajduhar et al., 2008).  

Last night I got together with the neighbours who live behind us, about four, five 

guys. Then … [patient] said: ‘Please go, it’s just you men, and soccer doesn’t 

interest me.’, and then she’ll relax and watch a good movie on TV.                

(Proot et al., 2003) 

Att pendla mellan osäkerhet, hopp och acceptans 
Beskedet om att den sjuke hade fått en obotlig och dödlig sjukdom skapade starka känslor hos 

de anhöriga. En kvinna vars mor hade fått pankreascancer berättade att hon ringde till en vän 

som var sjuksköterska som berättade om sjukdomen. Kvinnan blev chockad och beskrev det 

som den värsta halvtimmen i hennes liv, modern gick från frisk till dödssjuk under den 

stunden. Flera anhöriga berättade att det var svårt att hantera bland annat det oförutsägbara 

förlopp som den döendes sjukdom kunde ha (Stajduhar et al., 2008; Waldrop et al., 2005; 

Wong & Wai-Chi Chan, 2006). Anhöriga berättade att det var svårt att förbereda sig inför 

döden, ensamheten och förlusten av den sjuke enligt Steinvall et al., (2011) och att de inte 

kände sig förberedda när döden kom oväntat snabbt (Mossin & Landmark, 2010; Shanley et 

al., 2011; Wong & Wai-Chi Chan, 2006). Anhöriga hoppades på att få mer tid tillsammans 
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med den sjuke eller att denne skulle tillfriskna och de pendlade mellan hoppet och 

medvetandet om den annalkande döden (Steinvall et al., 2011). De kunde också känna sig 

osäkra på vad den döendes sista önskan var inför begravningen, speciellt när denne inte ville 

prata om det. Detta gjorde att de kunde känna sig oroliga för att misslyckas med att arrangera 

begravningen på det sätt som den döende önskat (Proot et al., 2008).  

The doctor did not explain clearly to me about his condition…I was not sure what 

kinds of examinations had been carried out…until one day the doctor told me that 

my husband had advanced lung cancer and recommended us to go to the 

palliative care unit… What! I was so angry…it seemed as if the doctor had not 

even treated my husband. (Wong & Wai-Chi Chan, 2006). 

När anhöriga kunde acceptera att den sjuke snart skulle dö, fokuserade de i stället på att denne 

skulle få ett värdigt slut med en fridfull död. Några anhöriga hade som mål att ha den sjuke 

hemma så länge som möjligt (Hasson et al.,2010; Wong & Wai-Chi Chan, 2006). För de 

anhöriga var det viktigt att få vara hos den sjuke när denne dog så att de kunde ta ett ordentligt 

farväl vilket gjorde det lättare att acceptera döden. Om de inte hade kunnat närvara, kände de 

skuld efteråt (Mossin & Landmark, 2010; Wong & Wai-Chi Chan, 2006). Hasson et al. 

(2010) beskriver att anhöriga kunde uppleva döden som en befrielse då lidandet för den sjuke 

tog slut och att de sedan fick ta en dag i taget för att orka med sorgen och vardagen efteråt. 

Att livet värdesätts och relationer fördjupas 
I studier (Carlander et al., 2010; Stajduhar et al., 2008; Steinvall et al., 2011) beskrev anhöriga 

hur livet omvärderades när personen blev sjuk och relationer stärktes och de värdesatte 

varandra mer. Anhöriga delade tankar och känslor med den sjuke och de kunde prata om 

personligare saker än tidigare och de försökte ta tillvara den sista tiden tillsammans. Enligt 

Mossin och Landmark (2010), Proot et al. (2003), Shanley et al. (2011), Spichiger (2009) och 

Steinvall et al. (2011) beskrev anhöriga även att det kändes bra att kunna hjälpa till och få 

vara delaktig i omvårdnaden samt att de själva ville vara ett stöd och förmedla trygghet åt den 

sjuke. Många anhöriga föredrog att vara hos den sjuke på avdelningen och hjälpa till med 

något framför att sitta hemma och det kändes värdefullt att få vara med och fatta beslut som 

rörde den sjuke. Enligt Carlander et al. (2010); Linderholm och Friedrichsen (2010); Mossin 

och Landmark (2010); Spichiger (2009); Stajduhar et al. (2008) samt Waldrop et al., (2005) 

kände flera anhöriga glädje och tacksamhet över att få vara tillsammans med den sjuke. Det 

var ett privilegium och de uppskattade varje dag de fick tillsammans. Anhöriga berättade 
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också att de fann en mening trots den svåra situationen, vilket hade gett en känsla av att vara 

utvald och viktig och att de hade trots allt inte velat vara utan erfarenheten. De var också 

stolta över att de klarade av vårdarrollen. 

Anhöriga beskrev att det var viktigt att försöka bevara förhållandet med den sjuke, som det 

alltid hade varit och att behålla samhörigheten och intimiteten genom att hålla handen, krama 

sin partner eller genom att ligga tillsammans i sängen (Shanley et al., 2011; Steinvall et al., 

2011). De beskrev hur att den sjukes upplevelser av lidande och smärta eller stunder av 

välmående, även påverkade den egna upplevelsen av hälsa. Några anhöriga berättade att när 

partnern inte hade smärtor och mådde bra, så mådde de också bra (Carlander et al., 2010; 

Proot et al., 2003; Wong & Wai-Chi Chan, 2006). Att förenas i sjukdomen med ömsesidigt 

beroende blev naturligt och deras gemensamma existens upphöjdes och det blev en upplevelse 

av livskvalitet (Carlander et al., 2010). 

Diskussion  
Syftet var att med inifrånperspektiv beskriva upplevelsen av att vara nära anhörig till en 

person som vårdas i livets slut. 

I resultatet framkom att anhöriga upplevde det smärtsamt att bevittna lidande och förändring 

hos den sjuke personen, bland annat då denne inte längre gick att känna igen. Detta kan 

förstås utifrån Gysels och Higginsons (2009) studie om anhörigvårdare till svårt sjuka 

patienter, som menar att det handlar om en slags sorg för anhöriga, när de upplever att den 

sjuke förändras till en person som inte alls liknar den personen som fanns före sjukdomen och 

att detta starkt påverkar relationen. Resultatet visade även att anhöriga ibland kände sig 

respektlöst behandlade av den sjuke personen och upplevde sig beskyllda för allt som var fel. 

Situationen kan troligtvis upplevas på olika sätt av den sjuke och dennes anhörig, eftersom de 

har olika förutsättningar och personlighet. Den ene är svårt sjuk och beroende av hjälp, medan 

den andre bär ett stort ansvar på sina axlar och kanske känner sig maktlös inför uppgiften. 

Lögstrup (1956/1992, s.41-42) beskriver detta som en konflikt i tilliten, som kan uppstå 

mellan parter vars kynne och världar kolliderar med varandra och det beror inte på att den ene 

gör rätt och den andre fel. Moraliska beskyllningar kan uppkomma, då en rent personlig 

förväntan inte uppfylls av den andre personen. Dessa beskyllningar upplevs då som orimliga 

(Lögstrup, 1956/1992, s.41-42). 
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Anhöriga beskrev i resultatet vilken påfrestning det var att vårda en döende partner eller 

förälder och att tröttheten kunde bli till ilska, som gick ut över den sjuke eller andra i familjen. 

De kände sig ibland helt utmattade. Aoun, Kristjanson, Hudson, Currow och Rosenberg 

(2005) förklarar dessa konsekvenser i sin studie om anhörigas erfarenheter av att stödja en 

döende familjemedlem med, att anhörigvårdare tar på sig en för stor börda i kombination med 

för lite vila och avkoppling. Risken att drabbas av allvarliga hälsoproblem är överhängande så 

som sömnstörningar, ätstörningar med viktminskning eller viktökning, stress och depression. 

Dessa faktorer förstärker varandra i en ond cirkel och förorsakar anhörigvårdarna en kronisk 

trötthet som inte går att vila bort – fatigue. Enligt Aoun et al. (2005) är just utmattningen och 

egna hälsoproblem den utlösande faktorn för negativa känslor mot den döende personen. 

Anhöriga beskrev i resultatet hur de upplevde att anhörigrollen blev en plikt och begränsning. 

De upplevde bland annat förväntningar från både vårdpersonal och den sjuke att ta på sig 

rollen som anhörigvårdare, samt vikten av att hålla sitt löfte och uppfylla den sjuke personens 

sista önskan. De upplevda förväntningarna säger egentligen ingenting om varken 

vårdpersonalens eller den sjuke personens ställda krav på den anhörige, utan beskriver bara 

deras subjektiva upplevelse. Lögstrup (1956/1992, s. 53) förklarar det med att kravet är 

outtalat och att det inte är likvärdigt med den andra människans uttalade önskan eller krav. I 

varje förhållande till en annan människa ryms ett krav, som är givet tillsammans med tillit. 

Kalnins (2006) beskriver i sin studie om anhörigvårdare i Lettland, hur anhöriga känner tröst 

av vetskapen att de uppfyllt den sjukes önskan. Det dåliga samvetet gentemot den sjuke kan 

påverka den anhöriges känsla av plikt och upplevelsen av omgivningens förväntningar. Detta 

kan förstås utifrån Stajduhar (2003), som i sin studie om anhörigas upplevelser av palliativ 

hemsjukvård, beskriver hur skuldkänslorna många gånger styr över beslutet, att ta på sig eller 

fullfölja rollen som anhörigvårdare. Anhöriga känner att de sviker eller lurar den sjuke om de 

inte kan uppfylla dennes önskan om att få vara hemma. De känner även extrem skuld om de 

blir tvungna att bryta löftet på grund av att situationen blir för svår för dem att hantera. 

Författaren påtalar vikten av att sjuksköterskor pratar med den sjuke och dennes anhöriga om 

det faktum, att omständigheterna kan förändras och att den planerade sista tiden i hemmet 

kanske måste förflyttas till sjukhus eller vårdhem. Ingen ska då behöva känna skuld anser 

Stajduhar (2003).  

En av orsakerna till att anhörigrollen upplevdes begränsande, var att egna behov och 

önskemål fick stå tillbaka till förmån för den sjukes, samt att socialt umgänge och 

fritidsintressen bortprioriterades. Eftersom tiden är begränsad för den döende personen, som 
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faktiskt är deras livspartner eller förälder, samt att anhöriga finner det så viktigt att uppfylla 

dennes önskan, är det fullt förståeligt att de prioriterar den sjukes behov före egna även om 

det har negativ effekt på hälsan och ibland leder till isolering. Enligt Nelson Bialon och Coke 

(2011) som i sin studie beskriver anhörigvårdares upplevda bördor, är just detta ett vanligt 

förekommande problem bland anhörigvårdare, att finna en balans mellan att möta egna behov 

och den sjukes. Det faktum att anhörigvårdare vilar för lite och för sällan blir avlastade från 

sitt ansvar, leder till ökad stress. För att avlasta sig själva väljer de i första hand att prioritera 

bort andra relationer, hushållsarbete och ibland förvärvsarbete. Åtminstone skjuts detta på 

framtiden menar Nelson Bialon och Coke (2011). En annan begränsning anhöriga beskrev, 

var upplevelsen av att inte kunna visa egna känslor för den sjuke och att de ständigt fick vakta 

sina ord. Att avstå från att visa sina egna känslor för den sjuke personen och omgivningen kan 

ha flera orsaker. Enligt Kalnins (2006) kan en anledning till detta vara kulturell, till exempel 

om det anses accepterat att visa känslor och sorg inför andra människor eller inte. Många 

gånger kan anhöriga till personen som vårdas i livets slut, trycka undan starka känslor för att 

kunna hantera situationen, för att sedan leva ut dessa i ensamhet efter dödsfallet. Det kan 

också ta tid för den anhörige att verkligen ta in det svåra som hänt, varför känslorna visas 

retroaktivt (Kalnins, 2006). 

Anhörigas behov av stöd och att möta sina egna behov för att orka, visade sig vara det mest 

omfattande fyndet i resultatet. Framför allt beskrevs stödet från vårdpersonal som 

betydelsefullt och de anhöriga som upplevde stödet bristfälligt, kände sig ofta osäkra och 

frustrerade. Det kan inte fastställas om stödet från vårdpersonal verkligen är bristfälligt i vissa 

fall, eller om anhörigas situation är så pressad, att de ständigt bär på en känsla av osäkerhet 

och frustration. Eftersom anhöriga tydligt har beskrivit effekterna av att få stöd från 

vårdpersonal, är det relevant information och möjligt att använda resultatet för att utveckla 

anhörigstödet vidare. Detta förtydligas genom Henrikssons och Andersheds (2007) studie av 

en intervention, där anhöriga till döende patienter fick delta i en stödgrupp på en palliativ 

avdelning, som leddes av sjuksköterskor från palliativa teamet. De träffades en gång i veckan 

i sex veckor. Programmet byggde på tidigare studiers resultat av anhörigas kartlagda behov av 

stöd. Varje träff hade ett specifikt tema där olika experter deltog exempelvis läkare som 

förklarade innebörden av palliativ vård och symtomlindring, arbetsterapeut och sjukgymnast 

som gav råd om hur vardagen kan klaras, sjuksköterskor som informerade om vad det innebär 

att vara anhörigvårdare, samt sjukhuspräst som pratade om sorg och existentiella frågor. 

Syftet med träffarna var att anhöriga till döende patienter skulle få behövlig information, 
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möjlighet att diskutera sin situation med professionella och möta andra anhöriga i samma 

situation. Vid varje träff fanns även tid avsatt för öppen konversation. Enligt Henriksson och 

Andershed (2007) ledde stödgruppen till att deltagande anhöriga upplevde ökad trygghet och 

säkerhet i relationen med den sjuke och dennes sjukdom, samt med vårdpersonalen och 

vårdavdelningen. Det upplevdes lättare för dem som var anhörigvårdare att hantera 

situationen och för dem som inte orkade eller hade möjlighet att vara anhörigvårdare, kändes 

det tryggt att lämna över ansvaret till vårdpersonalen (Henriksson & Andershed, 2007).  

Detta är ett exempel på en stödjande intervention för anhöriga till personer som vårdas i livets 

slut, som har initierats av sjuksköterskor och genomförts med måttliga resurser, som normalt 

redan finns på varje sjukhus. Modellen skulle kunna utvecklas och anpassas efter lokala och 

individuella behov.  

Stödet och uppskattningen från den sjuke visade sig enligt resultatet också vara viktigt, för att 

anhöriga skulle orka. Gysels och Higginson (2009) förklarar varför anhöriga finner det så 

viktigt, att den sjuke är samarbetsvillig och värderar deras arbete. Utebliven uppskattning och 

avsaknad av samarbete kan starkt påverka och försämra deras relation, vilket får 

anhörigvårdaren att tvivla på sitt eget syfte med omvårdnadsuppdraget. Förutsättningen för att 

hantera situationen blir då kraftigt försämrad och behovet av hjälp utifrån ökar markant menar 

Gysels och Higginson (2009). 

I resultatet framkom att anhöriga upplevde att de pendlade mellan osäkerhet, hopp och 

acceptans. En aspekt av det blev särskilt tydligt, då anhöriga upplevde osäkerhet inför 

framtiden och svårigheter att förbereda sig inför döden. Detta kan förstås utifrån Nevilles 

(2003) definition av ovisshet i samband med sjukdom, vilket beskrivs som en oförmåga att 

förutsäga sjukdomsförlopp och konsekvenser. Ovisshet gör det svårare för både patient och 

närstående att bedöma risker, fatta beslut och förstå situationen och upplevs negativt av de 

flesta. Toleransnivån vid sjukdom är generellt låg. Några upplever dock ovissheten som en 

positiv möjlighet, att hoppas på en bättre utgång av sjukdomen menar Neville (2003).  

Enligt resultatet upplevde anhöriga även ett hopp, om att få mer tid tillsammans med den 

sjuke och att denne skulle tillfriskna. Trots insikt om döden hålls hoppet levande som en slags 

drivkraft för att orka uthärda och som en motivation för att kunna se framåt. Av omgivningen 

kan det kanske uppfattas som förnekelse och att anhöriga inte vill eller orkar ta in den svåra 

verkligheten. Benkel, Wijk och Molander (2010) förklarar detta i sin studie om anhörigas 

användande av copingstrategier, att hoppet gör det lättare att kunna anpassa sig till och 
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hantera en svår situation och det behöver inte handla om förnekelse. Att tänka sig döden som 

något som ligger långt fram i tiden, underlättar för anhöriga att bemöta den sjuke som en 

levande person istället för en döende, något som gynnar dem båda. Benkel et al. (2010) visar 

även i sin studie att så länge patienten får behandling, även om den bara är symptomlindrande 

hoppas anhöriga på förbättring och tillfrisknande. Holtslander, Duggleby, Williams och 

Wright (2005) beskriver i sin studie om anhörigvårdare till palliativa patienter hoppet som en 

inre styrka och överlevnadsstrategi, för att finna mod att genomföra det svåra och kraft att 

aldrig ge upp. Hoppet för anhöriga till döende patienter, kan handla om allt från minskad 

smärta och lidande till rena mirakel med nya botemedel. Hopp hjälper de anhöriga att förhålla 

sig positiva menar Holtslander et al. (2005). 

I en tredje aspekt av att pendla mellan osäkerhet, hopp och acceptans beskrev anhöriga hur 

avgörande det var att acceptera döden, för att kunna fokusera på det som var viktigt. Det 

kunde innebära att närvara hos den sjuke när denne dog. De som inte hade närvarat vid 

dödsögonblicket kunde känna skuld. De allra flesta anhöriga finner det självklart att närvara. 

De få anhöriga, som av författarnas egen yrkeserfarenhet inte vill delta vid dödsögonblicket, 

motiverar ofta detta med en slags rädsla för att döden ska vara så otäck och den döende eller 

döde personen se så skrämmande ut, att det kommer att förstöra deras fina minne av personen. 

Donnelly, Michael och Donnelly (2006) förklarar i sin studie om anhörigas erfarenheter av att 

närvara vid dödsögonblicket, varför det är en så viktig upplevelse för de närmast anhöriga. 

När anhöriga sitter tillsammans runt den döende personens säng finns en möjlighet att 

uttrycka känslor och tankar inför den döende personen utifrån individuella behov exempelvis 

att ta farväl, tacka för alla fina stunder tillsammans och berätta hur mycket personen betyder. 

Enligt Donnelly et al. (2006) förklarar anhöriga, att även om en person är sjuk, så är denne till 

100 % en levande människa fram till det sista andetaget. Plötsligt dör personen och det finns 

då ingenting kvar längre. Därför finns det bara ett storslaget dödsögonblick. 

Anhöriga beskrev i resultatet att livet och anhörigrollen värdesattes och att relationer 

fördjupades, vilket bland annat innebar en positiv känsla över att få vara delaktiga i 

omvårdnaden och förmedla trygghet åt den sjuke personen. Att dela med- och motgångar med 

en nära anhörig som är svårt sjuk, gör att lidandet blir mindre för dem båda och att de små 

glädjestunder som finns tillvaratas. Detta kan förstås utifrån Lögstrup (1956/1992, s. 154-155) 

som menar att om naturlig kärlek mellan två människor råder, kan båda uppleva lycka av 

samma gärning. Om tillvaron är god för den ene, delas detta tillstånd även med den andre. 

Detsamma gäller fenomenet olycka, som delas mellan människor där naturlig kärlek råder. 
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Den gärning som den naturliga kärleken förmår en människa att göra, handlar varken om att 

bara ta hand om den andre personens liv, eller att endast göra något för sin egen skull anser 

Lögstrup (1956/1992, s.154-155). Stajduhar (2003) förklarar att rollen som anhörigvårdare 

berikar livet för många. Det är en möjlighet att ge tillbaka till en älskad person och den 

anhörige får chansen att lära känna både sig själv och den sjuke personen på ett nytt sätt. 

Samtidigt kan det bli en hjälp, för att lättare hantera kommande förlust och sorg. Insikten av 

att livet inte varar för evigt, kan få den anhörige att bejaka sitt eget liv mer anser Stajduhar 

(2003).  

Att som anhörig komma till insikt över att en närstående drabbats av en dödlig sjukdom och 

ändå slutligen finna en mening och uppleva inre frid, verkar ta olika lång tid för olika 

människor. Kralik, Visentin och van Loon (2006) beskriver i sin studie denna process, som 

uppstår vid omfattande och svåra förändringar i livet. Om en person och deras anhöriga 

drabbas av en omvälvande händelse exempelvis en obotlig sjukdom, som kräver anpassning 

till en ny situation och en ny livsstil, kan detta så småningom leda till ”transition”. 

Transitionsprocessen är ingen händelse utan förklaras som en inre anpassning för att lättare 

kunna integrera en förändring i livet. Tiden har betydelse för att kunna gå igenom olika faser 

och slutligen uppleva en omvärderad syn på sig själv och sitt liv menar Kralik et al. (2006). 

Eftersom anhöriga kan befinna sig i olika stadier av transition, är det ur ett 

omvårdnadsperspektiv viktigt att som sjuksköterska möta och stödja dem utifrån deras 

individuella situation.  

Metoddiskussion 
Graneheim och Lundman (2004) anser att kvalitativ innehållsanalys lämpar sig som 

analysmetod vid omvårdnadsforskning med kvalitativ ansats, då en mångfald av data ska 

förklaras eller tolkas. Om avsikten med analysen är att beskriva det uppenbara och självklara 

som intervjuade deltagare berättar, skall manifest innehåll återges, vilket innebär textnära 

(Graneheim & Lundman, 2004). Metodens fördelar var att människors subjektiva upplevelser 

blev tydliga genom extraherade textenheter som svarade mot syftet och textnära 

kondenseringar av dessa. Svårigheter uppstod under kategoriseringens tre olika delsteg, där 

tolkning av textinnehåll till viss del nästan var oundvikligt. Graneheim och Lundman (2004) 

menar att en text nästan alltid innehåller fler betydelser och att det alltid leder till en viss grad 

av tolkning från forskarnas/författarnas sida. Detta är en viktig fråga när trovärdigheten inom 

kvalitativ forskning diskuteras och bedöms med hjälp av fyra olika begrepp: 
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Pålitlighet uppnås enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 302) då forskaren noggrant 

redovisar alla steg som gjorts under forskningsprocessen, så att studien kan upprepas av andra 

forskare. Resultatets olika fynd ska stämma överens med varandra och analysen ska vara 

överskådlig. Alla beslut som tagits ska redovisas, så att läsaren kan förstå hur forskaren 

kommit fram till sina slutsatser (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302). För att stärka 

trovärdighet redovisade författarna detaljerat litteratursökning och kvalitetsgranskning av 

inkluderade artiklar. Analysförfarandet beskrevs steg för steg i metoddelen, för att möjliggöra 

replikation. I resultatet redovisades slutkategorier både som brödtext och med en överskådlig 

tabell. 

Tillförlitlighet uppnås enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) när resultatet 

överensstämmer med deltagarnas berättelse. De ska kunna känna igen sina egna berättelser 

och sociala kontext. Graneheim och Lundman (2004) påtalar vikten av att välja ut textenheter 

med lämplig omfattning för att uppnå tillförlitlighet med analysen. För långa textenheter kan 

innehålla fler betydelser. Valda kategorier och deras innehåll måste stämma väl överens, samt 

för att öka tillförlitligheten är det viktigt att även citat redovisas ordagrant (Graneheim & 

Lundman, 2004). Valda textenheter kontrollerades flera gånger mot syftet och om fler 

betydelser fanns, delades textenheterna. Försök till objektivitet genom ständigt rannsakande 

av den egna subjektiviteten, samt noggrannhet tillämpades av författarna för att inte innehållet 

i texten skulle ändras eller tolkas vid översättning från engelska till svenska, samt vid 

kondensering. Citat valdes framför brödtext när detta var möjligt. 

Överförbarhet innebär enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) att de fynd som gjorts i 

studien, ska kunna överföras till liknande situationer och människor. Andra forskare ska 

kunna göra om studien med samma resultat (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Upplevelsen 

av att vara anhörig eller anhörigvårdare till en person som vårdas i livets slut, skiljde sig inte 

nämnvärt om den döende vårdades i hemmet eller på vårdinrättning. Därför kan resultatet 

överföras till båda dessa sammanhang. Åldersfördelningen på deltagarna var spridd och inga 

tendenser till olika upplevelser mellan generationer fanns. Däremot var övervägande antalet 

deltagare kvinnor. Då andelen män i inkluderade studier var färre, kan resultatet inte anses ha 

lika stark överförbarhet på mäns upplevelser som på kvinnors. Om andra anhörigvårdare än 

den döende personens partner och vuxna barn, exempelvis föräldrar och syskon upplevde 

situationen på ett annat sätt, framgår inte av resultatet varför överförbarhet till dessa 

anhöriggrupper inte kan ses som självklart. Inkluderade studier representerade fyra olika 
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världsdelar och kulturella skillnader i upplevelser kunde enligt författarna inte 

uppmärksammas. 

Bekräftbarhet bedöms enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) efter hur väl resultat och 

slutsats svarar mot syfte och forskningsfråga och resultatet får inte vara en produkt av 

forskarens antaganden och förutfattade meningar. Förförståelsen ska hanteras korrekt och 

läsaren ska kunna härleda data från originalkällan (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Båda 

författarnas mångåriga erfarenheter från vård i livets slut var en tillgång när det gällde att 

förstå och känna igen innehållet i analysenheten. Det kan också ha varit en utmaning och 

försvårat för ett objektivt förhållningssätt, när det gällde att dra slutsatser. Förförståelsen 

hanterades genom återkommande diskussion och reflektion författarna emellan, med 

handledaren, samt i seminarium under opponentskap. Alla källor är noggrant refererade till i 

löpande text och återfinns i referenslistan. 

Slutsatser  
Eftersom anhöriga och anhörigvårdare till personer som vårdas i livets slut genomgår en 

mycket svår period av sitt liv, är behovet av stöd från vårdpersonal, närstående och den sjuke i 

form av avlastning, information och handledning, stödjande samtal, uppmuntran och empati 

stort för att kunna hantera och orka med situationen. Behovet av delaktighet i omvårdnaden av 

den sjuke personen är minst lika stort, då det berikar den anhöriges liv samtidigt som det 

motverkar den svårhanterliga ovissheten. Ur ett omvårdnadsperspektiv och för tillämpning i 

klinisk praxis är resultatet viktigt för att öka förståelsen för anhörigas subjektiva upplevelser 

av att vårda eller vara nära en döende familjemedlem. För att kunna erbjuda relevant stöd som 

utgår ifrån individens behov, samt ha ett värdigt bemötande av nära anhöriga och 

anhörigvårdare, är det viktigt att ha kännedom om deras egen uppfattning och erfarenhet av 

vad som upplevs vara ett värdefullt stöd. Detta bör ligga till grund för utvecklande av 

professionella stödgrupper, som i en studie visat positiva effekter för deltagande anhöriga. 

Studier som beskriver upplevelsen av att vara anhörig till en döende person och de problem 

som följer med detta är många till antalet. Även anhörigas behov av stöd är väl studerat och 

dokumenterat sedan tidigare. I framtiden behövs fler studier som utvärderar värdet av 

professionella stödgrupper för anhöriga och som testar och utvärderar olika tänkbara 

delmoment av ett stödprogram. Studier som inte inriktar sig mot anhörigas upplevda 

svårigheter och problem, utan som syftar till att beskriva positiva upplevelser av att vara nära 

en döende anhörig, är få till antalet och skulle berika kunskapsområdet.  
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