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Abstrakt 

När en person närmar sig livets slut på grund av sjukdom, skador eller ålder övergår 

vården till att vara palliativ. Att vara närstående till en person i palliativ vård kan 

innebära stora förändringar. Samtidigt som den palliativa vården har som mål att 

erbjuda stöd till närstående att hantera sin situation framhåller tidigare forskning att 

närstående kan vara i stort behov av både mer och förbättrat stöd. Syftet med studien 

var att beskriva upplevelsen av att vara närstående till en person i palliativ vård. 

Metoden var en litteraturstudie av 12 kvalitativa artiklar publicerade i CINAHL som 

analyserades genom en kvalitativ manifest innehållsanalys med en induktiv ansats. 

Resultatet består av fem kategorier, 1) Att stå på sidan av vid lidande och försämring, 

2) Att vilja vara närvarande och ha en vårdande roll, 3) Att livet kretsar kring den 

sjuke och vardagen förändras, 4) Att ha behov av stöd och samhörighet, 5) Att 

förlora sin närstående och sin roll som vårdare. Slutsatsen är att närstående vill vara 

nära och stödja den sjuke personen samtidigt som de har ett eget behov av stöd. 

Sjuksköterskan kan möjliggöra för den närstående att vara närvarande och hantera 

vården av den sjuke personen genom information och utbildning och samtidigt 

bevara den närståendes välbefinnande genom tillgänglighet, stöd och bekräftelse. 

 

Nyckelord: Litteraturstudie, kvalitativ, palliativ vård, närståendes upplevelser, 

sjuksköterska, omvårdnad 
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När livet på grund av sjukdom, skador eller ålder går mot sitt slut finns den palliativa vården att 

tillgå (Socialstyrelsen, 2016, s. 7). Med palliativ vård avses en vård som har som syfte att lindra, 

inte bota (Glimelius, 2012, s. 17-19). Omställningen till en palliativ vård kan innebära en stor 

förändring inte bara för personen utan även dennes närstående. Begreppet närstående innefattar 

någon som personen anser sig ha en nära relation till (Socialstyrelsen, u.å.). Det har tidigare 

framgått att när en person blir sjuk påverkas inte bara personen utan även personens närstående. 

Närstående känner ett ansvar för den sjuke personen, blir totalt involverade i den sjuke personens 

liv (Öhman & Söderberg, 2004) och anpassar sin vardag efter det (Eriksson & Svedlund, 2006; 

Årestedt, Persson & Benzein, 2014; Öhman & Söderberg, 2004). Närstående kämpar för att 

upprätthålla sin styrka och hantera situationen samtidigt som de också försöker få en förståelse 

för situationen (Öhman & Söderberg, 2004) och skapa sig ett nytt sammanhang med sjukdomen 

som en del av livet (Eriksson & Svedlund, 2006; Årestedt et al., 2014). 

 

Den palliativa vården finns till för att möta de behov som uppstår hos personen och de 

närstående vid livets slut (Socialstyrelsen, 2016, s. 7). Palliativ vård definieras enligt World 

Health Organization (WHO, 2002, s. 84) som ett förhållningssätt där syftet är att förbättra 

livskvalitén både för patienter och deras närstående. För personer som befinner sig i livets slut 

uppkommer en rad symtom och behov. Smärta, utmattning, svårigheter att sova, aptitlöshet och 

illamående är några av symtomen (Gestsdottir et al., 2015). Personerna upplever även förlust av 

kroppsfunktioner och en stegvis försämring i bland annat rörelseförmågan och kommunikationen 

(Ahlström, 2007; Gestsdottir et al., 2015). När döden närmar sig sker dessa försämringar snabbt 

(Gestsdottir et al., 2015). Personer som är vid livets slut upplever även förlust av relationer, 

identitet, värde och det liv de förväntade sig vilket beskrivs som smärtsamma upplevelser för 

personen (Ahlström, 2007). Målet med den palliativa vården är bland annat att lindra lidande, 

smärta och andra plågsamma symtom hos personen, hjälpa personen att bibehålla en god 

livskvalitet fram till döden samt erbjuda stöd till närstående att hantera sin situation under 

sjukdomen och efter dödsfallet (WHO, 2002, s. 84). Detta genom tidig upptäckt, noggrann 

analys och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem 

(ibid.). 

 

Den palliativa vården anpassas beroende på om personen befinner sig i en tidig eller sen palliativ 
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fas (Lindqvist & Rasmussen, 2014, s. 760). Den tidiga palliativa fasen kan vara från månader till 

flera år och innebär att sjukdomen är obotlig men sjukdomsspecifik behandling fortfarande 

möjlig, med livsförlängning och livskvalitet som mål (Beck-Friis & Strang, 2012, s. 12). Den 

sena palliativa fasen, palliativ vård i livets slutskede, innebär att den sjukdomsspecifika 

behandlingen inte längre har någon livsförlängande effekt och döden förväntas inställa sig inom 

en snar framtid (Socialstyrelsen, 2016, s. 11). Palliativ vård ges inom en rad olika vårdformer, 

dels på sjukhusens slutenvårdsavdelningar, dels i kommunens särskilda boenden men även i 

hemmet med insatser från kommun, primärvård och/eller sjukhusen (Socialstyrelsen, 2013, s. 

14).  

 

Nästan alla personer som befinner sig i livet slutskede uppger att den föredragna platsen för 

döendet är hemmet (Tang, 2003). Den föredragna platsen uppges också väldigt viktig att få dö på 

(ibid.). Personer som befinner sig i livet slut uttrycker även vikten av nära relationer och ett 

behov av att vara omgiven av närstående under den sista tiden i livet (Prince-Paul, 2008). 

Närstående ses som meningsfulla (Fegg et al., 2010) och som viktiga för att kunna hantera alla 

förluster de upplever (Perreault & Bourbonnais, 2005). Utifrån Brazil, Bédard, Willison, och 

Hode (2003) framgår det att närstående till personer i livets slut hjälper till med dusch, 

förflyttning, på- och avklädning, toalett och assistans på natten. Vidare framgår det att behovet 

av denna hjälp ökade markant de sista tre månaderna av den sjukes liv. Närstående som utför 

vård och stöd till en sjuk person utan ersättning benämns som informell vårdare (Carlsson & 

Wennman-Larsen, 2009, s. 214). Många närstående ger vård eller assistans i över ett års tid till 

en person som befinner sig i livet slut (Brazil et al., 2003). I Sverige beräknades antalet personer 

som hjälper, stödjer eller vårdar en närstående år 2012 uppgå till 1,3 miljoner (Socialstyrelsen, 

2012, s. 7). Den sjuke personens förmåga och hur mycket assistans som den sjuke behöver har 

visat sig vara associerat med den vårdarbörda som informella vårdare upplever (Brazil et al., 

2003; Dumont et al., 2006; Pinquart & Sörensen, 2003). Begreppet vårdarbörda avser de 

emotionella, fysiska, sociala och ekonomiska krav som ställs på vårdaren (Carlsson & 

Wennman-Larsen, 2009, s. 224). En hög vårdarbörda är associerat till en lägre upplevd generell 

hälsa, subjektivt välbefinnande, livstillfredsställelse och mening i livet hos informella vårdare 

(Chow & Ho, 2015). Informella vårdare som samtidigt arbetar utanför hemmet, vårdar flera 

personer samtidigt, har varit informell vårdare under en längre period eller har ett bristfälligt 
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utomstående stöd har även en högre upplevd vårdarbörda och högre hälsoproblem (Bialon & 

Coke, 2012). 

 

Närstående behöver lika mycket stöd som patienten eftersom de möter en direkt förlust, försöker 

ge emotionellt och praktiskt stöd till patienten och även riskerar att bli överbelastade medan de 

försöker ge nödvändig vård i kontexten av sitt eget liv (Stewart, Teno, Patrick & Lynn, 1999). 

Av Lundberg, Olsson och Fürst (2013) framgår det att stöd från hälso- och sjukvårdspersonal 

kan bidra till att bygga en motståndskraft hos personerna, om stödet är anpassat till individens 

egna behov. Socialstyrelsen (2016, s. 8) har utvärderat förbättringsområden för landstingen och 

regionerna samt kommunerna och identifierat att fler verksamheter behöver erbjuda stöd till 

närstående vid palliativ vård. Jangland, Gunningberg och Carlsson (2009) har utgått från 

klagomål som inkommit till en lokal patientnämnd i Sverige angående hälso- och sjukvården och 

funnit att närstående upplevde en brist på emotionellt stöd när patienten var väldigt sjuk eller 

befann sig i ett palliativt skede.  

 

Problemformulering 

Förutom att närstående är i ett stort behov av stöd och bekräftelse i sin egen livssituation vid den 

palliativa vården behöver även en förbättring ske inom det stöd närstående erbjuds och erhåller. 

För att på bästa sätt kunna möta närstående och lindra deras lidande krävs det förståelse för och 

kunskap om deras livssituation och upplevelser. Denna litteraturstudie har därför ägnats åt att 

belysa detta område. 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva upplevelsen av att vara närstående till en person i palliativ vård. 

 

Metod 

En systematisk litteraturstudie med kvalitativ forskningsmetod tillämpades för denna studie. 

Detta eftersom en kvalitativ metod utforskar upplevelser hos personer och har som mål att förstå 

och beskriva dessa (Holloway & Wheeler, 2010, s. 3). En systematisk litteraturstudie är vidare en 

integrering av befintlig forskning inom ett ämne genom ett metodologisk tillvägagångssätt (Polit 

& Beck, 2012, s. 653). Tillvägagångssättet innefattar en formulering av problemområde och 
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studiedesign, inklusionskriterier, en litteratursökning av studier, kvalitetsgranskning, extrahering 

och analysering av data och slutligen en sammanställning av resultatet (ibid., 667-672). 

 

Litteratursökning 

En systematisk litteratursökningen genomfördes i databasen Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature (CINAHL) with Full Text. CINAHL with Full Text användes eftersom 

databasen tillhandahåller omvårdnadsvetenskapliga referenser (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011, s. 81) och Willman et al. (2011, s. 67) belyser vikten av att använda databaser som kan 

hitta relevanta studier för aktuellt syfte. Inklusionskriterier för litteratursökningen var studier 

publicerade mellan år 2000 till och med år 2017, att de var vetenskapligt granskade, skrivna på 

engelska, att de fanns tillgängliga i fullständig text online, att det var primärstudier av kvalitativ 

metod samt att upplevelserna var beskrivna av närstående över 18 år till personer över 18 år i 

palliativ vård. 

 

Litteratursökningen genomfördes genom att använda sökord relevanta för syftet. Sökorden som 

användes var palliative, terminal, end of life, hospice, family, relatives, next of kin, spouse, 

partner, loved ones, significant others, experience, perspective, qualitative och interview. 

Sökorden gjordes i fritext eftersom Willman et al. (2011, s. 75) beskriver att det ger en bred 

sökning. För att avgränsa mot valt syfte kombinerades sökorden med booelska sökoperatorer OR 

och AND (ibid., s. 72-73). Genom den booelska sökoperatoren AND kunde sökningen avgränsas 

till två eller fler sökord och genom den booelska sökoperatoren OR kunde sökningen utvidgas till 

att inkludera ett eller fler sökord (ibid., s. 73). I kombination med sökorden användes ett antal 

begränsningar i databasen CINAHL with Full Text för att ytterligare reducera antalet irrelevanta 

artiklar (ibid., s. 78). Den slutgiltiga sökningen resulterade i 649 artiklar. Genom att läsa alla 

titlar valdes artiklar som var relevanta mot syftet ut. Om en bedömning inte kunde ske utifrån 

titeln lästes även abstraktet. 38 artiklar valdes ut för granskning i fullständig text varav 15 

stycken studier bedömdes relevanta för aktuellt syfte och inklusionskriterier. Dessa togs vidare 

för kvalitetsgranskning. En översikt av litteratursökningen återfinns i tabell 1. 
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Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning av de 15 studierna gjordes enligt Willman et als. (2011, s. 175-176) 

granskningsprotokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod, bilaga H. 

Granskningsprotokollet modifierades för att passa de aktuella studierna som granskades, vilket 

innebar att punkter i protokollet som inte var tillämpningsbara för den aktuella granskningen 

ströks. Willman et al. (2011, s. 97, 108) betonar att granskningsprotokoll bör anpassas till varje 

aktuell granskning eftersom det finns kvalitativa metoder med olika ontologiska utgångspunkter. 

De punkter som ströks var gällande generering av teori vilket endast bedömdes relevant för 

studier med grundad teori vars avsikt är att utveckla teori (ibid., s. 97). 

 

Kvalitetsgranskning skedde genom diskussion tillsammans. Varje punkt i granskningsprotokollet 

besvarades med ja, nej eller vet ej. För att få en likvärdig bedömning av studiernas kvalitet 

användes ett poängsystem med inspiration av Willman et al. (2011, s. 108) där varje positivt svar 

i protokollet fick ett poäng och varje negativt eller ofullständigt svar fick noll poäng. Därefter 

omvandlades poängen till andel positiva svar i procent av den totala andelen svarsalternativ. 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning

Syftet med sökning: Beskriva upplevelsen av att vara närstående till en person i palliativ vård

CINAHL 2017-09-04 Begränsningar: Peer Reviewed, Full Text, English language, Publication Date 2000-2017, all adult

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal granskade Antal valda

1 FT palliative 18600

2 FT terminal 10924

3 FT end of life 8382

4 FT hospice 6435

5 1 OR 2 OR 3 OR 4 31120

6 FT family 99174

7 FT relatives 49712

8 FT next of kin 295

9 FT spouse 5391

10 FT partner 20275

11 FT loved ones 1085

12 FT significant others 5055

13 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 OR 11 OR 12 165173

14 FT experience 104393

15 FT perspective 40963

16 14 AND 15 135753

17 FT qualitative 61746

18 FT interview 119137

19 17 AND 18 141880

20 5 AND 13 AND 16 AND 19 649 15 12

*FT - fritext sökning.
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Studier med en poänggradering under 70 procent fick låg kvalitet. Studier mellan 70 till 85 

procent fick medel kvalitet och studier över 85 procent fick hög kvalitet. Tre artiklar fick låg 

kvalitet på grund av brister i kontext, metod, etiska överväganden och resultat och exkluderades 

därmed från studien. Efter kvalitetsgranskning kvarstod 12 artiklar som hade medel och hög 

kvalitet. Dessa togs vidare för analys. En översikt över de 12 artiklar som användes i analysen 

återfinns i tabell 2. 

 

 

Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=12)

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet

/Karakteristika

Kvalitativ Hög

Sverige /

Aoun et al. (2012) Kvalitativ 13 kvinnor Hög

3 män

/

Kvalitativ 6 kvinnor Hög

2 män

Sverige /

Kvalitativ 9 kvinnor Medel

3 män

Sverige /

Författare/År/Land

Datainsamling /Analys

Andersson et al. 

(2010)

11 kvinnor 

6 män

(Hög, 

medel, 

låg)

Upplevelsen av att vara en närstående 

kunde förklaras som att vara en 

hängiven följeslagare under transitionen 

mot slutet genom kategorierna: att leva 

i skuggan av döden, att fokusera på 

behoven hos den döende personen och 

anpassa vardagen, känna 

huvudansvaret, att kämpa med hälso- 

och sjukvården och socialtjänsten, och 

att få styrka genom stöd.

partner, barn 

och barnbarn

Typ av 

studie

Sex teman framkom: Att inse att 

partnern snart skulle dö, en förändrad 

relation, känslor av rädsla, fokusering 

på att göra det mesta för den sjuke 

partnern, försök att leva som vanligt, 

och att tiden försvinner iväg medan den 

också står still. Dessa teman tolkades 

som aspekter av sorg: inledande sorg, 

uppkomsten av sorg, frånvaro av 

utrymme att sörja, att hålla sorgen på 

avstånd, hantera sorgen och en 

temporär paradox av sorg.

Fem teman framkom: arbetet som 

familjevårdare, förändringen i relationen 

från make/maka till familjevårdare, 

familjevårdare som en rad förluster, 

copingmekanismer hos familjevårdarna 

och erfarenheter av stöd och palliativ 

vård hos familjevårdarna.

Kärnan i fenomenet var det älskade 

löftet till den döende maken/makan 

vilket var sammansatt av den delade 

sorgen, sönderfallet och maktlösheten, 

livlinor och stöd och sorgen efter döden 

av maken/makan.

35-81 år, 

partner

Demografiska enkäter, 

semistrukturerade 

intervjuer och 

mätinstrument för 

förlängd sorgereaktion 

(PG-13) / Tematisk 

analys

Semistrukturerade 

intervjuer / 

Fenomenologisk analys

Semistrukturerade 

intervjuer / Kvalitativ 

innehållsanalys

Western Australia, 

Australien

Semistrukturerade 

intervjuer / Hermeneutisk-

fenomenologisk analys

Fisker & 

Strandmark (2007)

53-81 år, 

partner

52-69 år, 

partner

Gunnarsson & 

Öhlén (2006)
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Tabell 2. Forts. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=12)

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet

/Karakteristika

Kvalitativ 6 deltagare Hög
/

Sverige

Kvalitativ 10 kvinnor Hög

7 män

Sydafrika /

Kvalitativ 8 kvinnor Hög

5 män

Sverige /

Peacock et al. (2014) Kvalitativ 7 kvinnor Hög

Kanada 4 män
/

 

Författare/År/Land Typ av 

studie Datainsamling /Analys (Hög, 

medel, 

låg)

Semistrukturerade 

intervjuer / Kvalitativ 

innehållsanalys

Semistrukturerade 

intervjuer / Hermeneutisk 

analys

Semistrukturerade 

intervjuer / Hermeneutisk 

analys

Semistrukturerade 

intervjuer / Tematisk 

analys

Janze & Henriksson 

(2014)

Kisorio & Langley 

(2016)

Fem stora teman framkom: ”Den 

mesta delen av tiden är vi i mörker”, 

emotionellt stöd, deltagande, 

familjenärvaro och andligt stöd.

40-83 år, 

partner

20- >51 år, 

partner, barn, 

förälder, 

syskon, 

brorsdotter, 

systerdotter

38-78 år, 

partner, 

dotter, andra 

samboende 

och 

särboende

Linderholm & 

Friedrichsen (2010)

Resultatet visade på att vara en 

informell vårdare var naturligt när en 

släkting blev svårt sjuk. Familje-

medlemmen tog mer eller mindre 

frivilligt på sig rollen och ansvaret som 

vårdare. De informella vårdarna kände 

sig utanför och maktlösa när de inte 

lyckades skapa en relation till de 

professionella vårdarna. För att de 

informella vårdarna skulle känna sig 

sedda var det viktigt för dem att få 

berätta om deras egna stödjande roll.

Att förbereda sig för att ge vård 

beskrev i två subteman: att leva i 

ovisshet, fokusera på nutiden och 

förbereda sig för framtiden; och att 

förbereda sig för att vårda under 

transition till nya roller. Ett 

övergripande tema sågs som en tråd 

genom hela resultatet: att förbereda sig 

för att vårda i medvetenheten om 

döden. Att förbereda sig menades att 

hantera förändringar i livet, leva i 

ovisshet och en transition till nya roller.

Resultaten visade på två väsentliga 

aspekter av att vårda en dement i livets 

slutskede: att vara med och att vara 

där. En utvärdering av livsvärlden 

visade på: en känsla av brist på 

välkommande att ge vård i livets 

slutskede; att tiden kändes som en 

evighet eller att tiden rann iväg fort, 

eller rätt eller fel tid att dö; känslor av 

utmattning; en närhet till andra eller 

spänningsfyllda relationer.

49-89 år, 

partner, barn
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Tabell 2. Forts. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=12)

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet

/Karakteristika

Pusa et al. (2012) Kvalitativ 9 kvinnor Hög

Sverige 2 män
/

Shanley et al. (2011) Kvalitativ 8 kvinnor Medel

Australien 7 män
/

Kvalitativ 4 kvinnor Hög

7 män

Sverige /

Totman et al. (2015) Kvalitativ 11 kvinnor Hög

London, England 4 män
/

Författare/År/Land Typ av 

studie Datainsamling /Analys (Hög, 

medel, 

låg)

Semistrukturerade 

intervjuer / Tematisk 

analys

Semistrukturerade 

intervjuer / Tematisk 

analys

Semistrukturerade 

intervjuer / 

Fenomenologisk-

hermeneutisk analys

Semistrukturerade 

intervjuer / 

Fenomenologisk-

hermeneutisk analys

Steinvall et al. 

(2011)

Deltagarna upplevelser av att vara en 

vårdare och av professionellt stöd hade 

stor variation. Analysen genererade 15 

teman vilka var organiserade till ett 

ramverk: ansvar (exempelvis ”att vara 

grundbulten i vården”), isolering 

(exempelvis ”att vara för sig själv”), 

död (exempelvis ”att veta men inte 

veta”), meningsfullhet (exempelvis ”att 

ge någonting tillbaka”). Hälso- och 

sjukvårdspersonalens sågs som både 

hjälpande och hindrande i de 

utmaningar de ställdes inför.

Fyra teman identifierades: en förändrad 

livssituation, upplevelser av osäkerhet 

på grund av medvetenheten av den 

sjuke perosnens förändrade hälsostatus, 

interpersonella förhållanden, och falskt 

hopp på grund av hälso- och 

sjukvårdspersonalens behandling. 

Dessa fyra teman gav en struktur som 

presenterade kärnan: att balansera en 

förändrad livssituation.

Tre stora teman framkom från de 

närståendes upplevelser: Få stöd, 

tvingas lita på att andra utför vården, 

hantera ensamheten med att vara 

vårdare, se någon de älskar tyna bort, 

förutsäga och uppleva död och hitta 

tillbaka till sin vardag efter 

begravningen. Vårdarna beskrev ett 

behov av instrumentellt och 

psykologiskt stöd.

Fyra teman framkom: att vara i 

obalans, att vara i transition, att bli 

brydd om, och att röra sig framåt. De 

närståendes upplevelser kan ses som 

en transitionsprocess som börjar med 

en känsla av rubbning i livet och en 

fortsättning genom kamp, uthärdning 

och övervinning av konsekvenserna av 

den förändrade livssituationen för att 

tillslut nå en punkt där känslan av 

stabilitet kan upplevas.

27-66 år, 

partner, barn, 

syskon, 

brorsson, 

brorsdotter

35-79 år, 

partner, barn, 

annan familj

35-75 år, 

partner, barn

56-73 år, 

partner eller 

sammanboen

de
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Analys 

I analysen tillämpades en kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats enligt 

Bengtsson (2016). En kvalitativ innehållsanalys gjorde det möjligt att integrera och sammanställa 

text från flera studier till en helhet eftersom den bryter ned innehållet i berättande data till mindre 

enheter som därefter grupperas enligt gemensamma mönster (Polit & Beck, 2012, s. 564). För att 

möjliggöra en nära beskrivning av närståendes upplevelser tillämpades en induktiv manifest 

ansats i den kvalitativa innehållsanalysen eftersom ansatsen utgår från innehållet i texten och 

beskriver det som är uppenbart och synligt utan en djupare tolkning (Bengtsson, 2016). 

 

Fyra huvudsteg användes i analysprocessen enligt Bengtsson (2016). De två första stegen 

genomfördes enskilt av författarna genom en uppdelning av artiklarna. I enlighet med Bengtsson 

lästes i det första steget resultatet från de 12 studierna tills innehållet kändes förståeligt och 

bekant. Ur varje resultat identifierades därefter meningsenheter som svarade mot syftet. Alla 

identifierade meningsenheter plockades ut till en avsides tabell. Totalt identifierades 473 stycken 

meningsenheter. I det andra steget av analysprocessen kontrollerades att alla meningsenheter 

som var relevanta för syftet hade identifierats och plockats ut. I det tredje steget och av 

författarna tillsammans översattes först de utvalda meningsenheterna till svenska innan de 

kondenserades. Vid kondenseringen av en meningsenhet reducerades antalet ord medan kärnan i 

innehållet bevarades. Vid kategorisering identifierades de första subkategorierna utifrån 

meningsenheternas innehåll vilket resulterade i 65 stycken subkategorier. Därefter 

kategoriserades subkategorierna in i bredare kategorier genom att förflytta subkategorierna och 

meningsenheterna mellan kategorier och identifiera likheter och skillnader. Detta för att 

åstadkomma kategorier med liknande kärna men där varje kategori var distinkt från den andra. 

De 65 subkategorierna reducerades i flera kategoriseringssteg till 5 stycken huvudkategorier som 

blev det slutgiltiga resultatet eftersom fler kategoriseringar inte upplevdes möjligt. I det sista 

steget i analysprocessen sammanställdes varje huvudkategori till en brödtext med förklarande 

innehåll till kategorin. Brödtexten utgjordes av det uppenbara och synliga i de identifierade 

meningsenheterna som fanns i kategorin. Brödtexten stärktes med citat som illustrerade kärnan i 

brödtexten. Slutligen utfördes en avstämning av resultatet mot originaldata för att kontrollera att 

resultatet korrekt återgav det som beskrivits och om det var logiskt. Ett exempel på hur 

analysering av meningsenheter genomförts återfinns i tabell 3. 
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Resultat 

Analysen resulterade i 5 stycken kategorier som beskriver upplevelsen av att vara närstående till 

en person i palliativ vård. En översikt av de 5 kategorierna presenteras i tabell 4. Resultatet 

presenteras med brödtext och styrks med citat i originalspråk vilka sammanfattar innehållet till 

varje kategori. 

 

 

 

Att stå på sidan av vid lidande och försämring 

Närstående upplevde beskedet om en palliativ vård som förlust av verklighetskänsla, akut chock 

och kris (Fisker & Strandmark, 2007; Kisorio & Langely, 2016). Vissa accepterade beskedet 

medan andra hade svårt att acceptera det (Aoun, Connors, Priddis, Breen & Colyer, 2012; 

Kisorio & Langely, 2016), och vissa behövde stegvis anpassa sig (Janze & Henriksson, 2014; 

Steinvall, Johansson & Berterö, 2011). I studien av Gunnarsson och Öhlen (2006) beskrev några 

närstående att de förstod att den sjuke var döende när de fick beskedet, medan andra insåg det 

Tabell 3 Exempel på analys av meningsenhet

Meningsenhet Översatt till svenska Kondenserad Subkategori 1 … Huvudkategori

Att känna 

förväntningar 

från andra

De närstående kände att 

hälso- och 

sjukvårdspersonalen 

räknade med att de skulle 

stanna hemma och ta 

hand om deras anhörige 

(2:3)

The family carers had 

accepted the organization 

and conditions for palliative 

home care but also felt that 

the health professionals 

relied on them staying at 

home, caring for their 

relative, and that, 

implicitly, this was a 

prerequisite for palliative 

home care (2:3)

Familjvårdarna hade accepterat 

upplägget och villkoren för 

palliativ hemvård men kände 

också att hälso-och 

sjukvårdspersonalen förlitade 

sig på att de skulle stanna 

hemma och ta hand om deras 

anhörige, och det var 

underförstått att detta var en 

förutsättning för palliativ 

hemvård (2:3)

Att vilja vara 

närvarande och 

ha en vårdande 

roll

Tabell 4 Översikt av kategorier (n=5)

Kategorier

Att stå på sidan av vid lidande och försämring

Att vilja vara närvarande och ha en vårdande roll

Att livet kretsar kring den sjuke och vardagen förändras

Att önska stöd och samhörighet

Att förlora sin närstående och sin roll som vårdare
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när tillståndet försämrades hos den sjuke (Gunnarsson & Öhlén, 2006; Peacock, Duggleby & 

Koop, 2014).  

 

Att se den sjuke personen lida beskrevs som smärtsamt (Totman, Pistrang, Smith, Hennessey & 

Martin, 2015), påfrestande (Linderholm & Friedrichsen, 2010), svårt (Fisker & Strandmark, 

2007; Kisorio & Langely, 2016; Pusa, Persson & Sundin, 2012) och gav även känslor av rädsla 

(Gunnarsson & Öhlén, 2006). Att som närstående inte kunna lindra lidandet ledde till stress 

(Fisker & Strandmark, 2007), ensamhet, hjälplöshet, maktlöshet (Fisker & Strandmark, 2007; 

Gunnarsson & Öhlén, 2006; Pusa et al., 2012), och hopplöshet (Gunnarsson & Öhlén, 2006). 

Närstående ville att den sjukes lidandet skulle ta slut och vissa uttryckte en önskan om att 

påskynda förloppet då döden sågs som en befrielse (Andersson, Ekwall, Hallberg & Edberg, 

2010; Peacock et al., 2014). När den sjuke inte led kände de närstående tacksamhet (Totman et 

al., 2015). 

 

De fysiska förändringarna hos den sjuke personen upplevdes av de närstående som skrämmande 

(Andersson et al., 2010; Aoun et al., 2012; Kisorio & Langely, 2016), chockerande (Janze & 

Henriksson, 2014; Shanley et al., 2011; Totman et al., 2015), som en känslomässig berg- och 

dalbana (Pusa et al., 2012), svåra att bevittna (Kisorio & Langely, 2016; Shanley et al., 2011) 

och det beskrevs som outhärdligt att inte kunna göra något (Gunnarsson & Öhlén, 2006). 

Närstående försökte förutse försämringen och döendet och var ständigt uppmärksam på 

försämring (Janze & Henriksson, 2014; Totman et al., 2015). En del närstående upplevde en 

daglig och på slutet accelererande försämring (Aoun et al., 2012; Gunnarsson & Öhlén, 2006) 

medan andra upplevde en gradvis försämring vilket gjorde dem tacksamma på grund av 

möjligheten att hinna anpassa sig och prata med den sjuke (Totman et al., 2015). I studien av 

Peacock et al. (2014) beskrevs det som viktigt att den sjuke inte förflyttades till ett sjukhus vid 

försämring utan istället fick vara på ett ställe som de kunde kalla för hem.  

 

Under sjukdomsprocessen upplevde närstående att de levde under ett konstant hot om den 

kommande döden (Gunnarsson & Öhlén, 2006; Linderholm & Friedrichsen, 2010). Döden 

upplevdes mer hotfull vid försämring, när den sjuke var orolig eller på dåligt humör, när de 

väntade på testresultat eller information från läkaren, och mindre hotfull när tillståndet var stabilt 
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(Janze & Henriksson, 2014; Totman et al., 2015). Vid försämring väcktes tankar på den egna 

döden (Andersson et al., 2010; Totman et al., 2015) och hälsan (Pusa et al., 2012; Steinvall et al., 

2011). Vissa upplevde skuldkänslor över att de skulle få leva vidare (Janze & Henriksson, 2014). 

 

Närstående beskrev i flera studier en skräck och rädsla för den kommande förlusten och 

separationen, att de var inte redo att förlora den sjuke och att de önskade att de hade mer tid 

tillsammans (Gunnarsson & Öhlén, 2006; Janze & Henriksson, 2014; Peacock et al., 2014; 

Steinvall et al., 2011). Många närstående undvek och distanserade sig från sina tankar, känslor 

och besked kring sjukdomen och den kommande döden för att orka (Aoun et al., 2012; 

Gunnarsson & Öhlén, 2006; Janze & Henriksson, 2014; Pusa et al., 2012; Steinvall et al., 2011; 

Totman et al., 2015). I ett flertal studier beskrev närstående att trots medvetenheten om att den 

sjuke skulle dö fanns ett hopp om tillfrisknande (Janze & Henriksson, 2014; Kisorio & Langely, 

2016; Pusa et al., 2012; Steinvall et al., 2011; Totman et al., 2015).  

 

So we walked into something, like this emotional status. You are at some level where 

you can’t be upset, so much ups and downs so you try not to feel anything instead. 

Just in order to manage, I think (Pusa et al., 2012, s. 38). 

 

Att vilja vara närvarande och ha en vårdande roll 

I flera studier beskrev närstående att det var väldigt viktigt att få vara närvarande hos den sjuke 

personen (Andersson et al., 2010; Fisker & Strandmark, 2007; Gunnarsson & Öhlén, 2006; 

Kisorio & Langely, 2016; Peacock et al., 2014; Steinvall et al., 2011; Totman et al., 2015).  Att 

inte vara närvarande framkallade ångest, oro, stress (Andersson et al., 2010; Kisorio & Langely, 

2016) och skuldkänslor (Peacock et al., 2014). När de inte själva kunde vara där var de glad att 

andra närstående kunde närvara (Peacock et al., 2014). Några var nöjda med korta besök 

eftersom de hade svårt att acceptera den sjukes tillstånd eller inte ville se den sjuke dö (Kisorio 

& Langely, 2016). I studier av Andersson et al. (2010), Fisker och Strandmark (2007) och 

Totman et al. (2015) beskrevs en rädsla för att den sjuke personen skulle dö ensam eller att något 

skulle hända den sjuke under deras frånvaro. Efter den konstanta närvaron hos den sjuke 

upplevde närstående i studien av Peacock et al. (2014) en känsla av total utmattning. 
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I studierna av Kisorio och Langely (2016) och Steinvall et al. (2011) beskriver närstående att de 

önskade närvara vid alla vårdtillfällen som ett stöd och utföra uppgifter de kände att de kunde 

hantera. I flertalet studier beskriver närstående att de kände att de hade ett ansvar över den sjuke 

personen och dennes vård (Andersson et al., 2010; Gunnarsson & Öhlén, 2006; Linderholm & 

Friedrichsen, 2010; Peacock et al., 2014; Totman et al., 2015). Ansvaret bestod i att säkerställa 

en fungerande kommunikation mellan vårdpersonal och den sjuke (Gunnarsson & Öhlén, 2006; 

Peacock et al., 2014; Totman et al., 2015), förmedla information mellan vårdpersonal och familj 

(Andersson et al., 2010) och säkerställa att lindrande vård gavs (Gunnarsson & Öhlén, 2006; 

Peacock et al., 2014). De upplevde att den sjukes välbefinnande och liv hängde på dem (Totman 

et al., 2015). 

 

I studier av Aoun et al. (2012), Linderholm och Friedrichsen (2010) och Pusa et al. (2012) 

beskriver närstående att de upplevde rollen som informell vårdare som en plikt. Denna plikt 

beskrev som ett faktum (Aoun et al., 2012) som självframkallad (Pusa et al., 2012) eller som 

uppkommen genom upplevda förväntningar från släktingar och hälso- och sjukvårdspersonal 

(Linderholm & Friedrichsen, 2010). I flera studier beskrevs även en önskan om att få ge omsorg 

och vårda (Andersson et al., 2010; Gunnarsson & Öhlén, 2006; Janze & Henriksson, 2014; 

Kisorio & Langely, 2016; Peacock et al., 2014; Totman et al., 2015). Det beskrevs som ett annat 

sätt att säga hejdå på (Kisorio & Langely, 2016) och som en möjlighet att ge någonting tillbaka 

till den sjuke (Totman et al., 2015). När de närstående inte hade möjlighet att delta i vården av 

den sjuke kände de missnöje, utanförskap (Andersson et al., 2010; Peacock et al., 2014; Pusa et 

al., 2012), skuldkänslor och försökte kompensera genom att ta på sig fler sysslor när de besökte 

den sjuke personen (Andersson et al., 2010).  

 

Att den sjuke erhöll adekvat medicinsk vård och god omvårdnad ända fram till döden var viktigt 

för de närstående och gav en känsla av tillfredsställelse och trygghet (Andersson et al., 2010; 

Kisorio & Langely, 2016; Peacock et al., 2014; Pusa et al., 2012). En del närstående kände en 

misstro till vården och trodde inte att vårdpersonal kunde eller skulle ge den sjuke en god vård 

(Andersson et al., 2010; Aoun et al., 2012; Shanley et al., 2011). Vissa närstående ville ta fulla 

vårdansvaret även kring personlig vård medan andra ville att vårdpersonalen skulle ta hand om 

sådant (Janze & Henriksson, 2014). Några närstående kände sig beredda att ta hand om den sjuke 
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i hemmet medan andra ville ha tillgång till slutenvård när döden närmade sig (ibid.). I studier av 

Fisker och Strandmark (2007) och Linderholm och Friedrichsen (2010) beskrev närstående att 

det var viktigt att upprätthålla löftet till den sjuke om att få vara hemma under sin sjukdom och 

vid dödstillfället. Att flytta den sjuke personen till ett sjukhus eller vårdhem upplevdes av 

närstående som ett svek och ett nederlag (Peacock et al., 2014) och framkallade ångest (Steinvall 

et al., 2011). 

 

I studier av Fisker och Strandmark (2007), Gunnarsson och Öhlén (2006), Janze och Henriksson 

(2014), Linderholm och Friedrichsen (2010) och Steinvall et al. (2011) beskriver närstående 

känslor av osäkerhet, ångest och rädsla över hur de skulle hantera vårdarrollen, försämringar och 

nödlägen. Att inte veta vad som förväntades av dem i rollen som vårdare från vårdpersonal gav 

en upplevelse av osäkerhet (Linderholm & Friedrichsen, 2010, Steinvall et al., 2011). Det var 

viktigt att inte visa osäkerhet och rädsla inför den sjuke (Linderholm & Friedrichsen, 2010).  

 

I can do the care because it is another method of saying goodbye in a nice way, of 

not dying alone. At least the family is there doing this, doing that. To my side I must 

be satisfied that I did something for him. The patient needs us as a family as much as 

we need him and he becomes more comfortable when he is with us as a family 

(Kisorio & Langely, 2016, s. 62). 

 

Att livet kretsar kring den sjuke och vardagen förändras  

I ett flertal studier beskriver närstående att de satte den sjuke personens behov och önskningar 

framför sina egna (Andersson et al., 2010; Aoun et al., 2012; Fisker & Strandmark, 2007; 

Gunnarsson & Öhlén, 2006; Pusa et al., 2012, Steinvall et al., 2011; Totman et al., 2015). Detta 

resulterade i upplevelsen av en begränsad frihet (Andersson et al., 2010; Pusa et al., 2012; 

Steinvall et al., 2011). Närstående övergav hobbys och aktiviteter (Andersson et al., 2010; 

Gunnarsson & Öhlén, 2006; Shanley et al., 2011; Totman et al., 2015). Basala behov som sömn, 

vila, mat och social kontakt ignorerades (Aoun et al., 2012; Fisker & Strandmark, 2007). 

Möjligheten till vila och sömn försämrades också (Fisker & Strandmark, 2007; Gunnarsson & 

Öhlén, 2006). Även deras jobb och egen familjesituation påverkades (Andersson et al., 2010). I 

studien av Shanley et al. (2011) beskriver närstående att den lediga tiden som de fick genom 
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avlastning användes till hushållsarbeten istället för avslappning eller socialisering. Hemmet blev 

även institutionaliserat och invaderat av vårdare vid alla timmar på dygnet (Fisker & Strandmark, 

2007). I ett flertal studier beskrivs det att närstående så småningom även tog över 

ansvarsområden som den sjuke personen tidigare haft (Andersson et al., 2010; Aoun et al., 2012; 

Gunnarsson & Öhlén, 2006; Janze & Henriksson, 2014; Pusa et al., 2012; Steinvall et al., 2011). 

Förändringarna i vardagslivet och den ökade arbetsbördan upplevdes svårt att hantera (Fisker & 

Strandmark, 2007; Pusa et al., 2012; Totman et al., 2015) och livet beskrevs som kaotiskt (Janze 

& Henriksson, 2014). Närstående upplevde vårdandet som fysiskt krävande och stressigt 

(Andersson et al., 2010); Gunnarsson & Öhlén, 2006), andra upplevde tankarna som de tyngsta 

(Gunnarsson & Öhlén, 2006; Linderholm & Friedrichsen, 2010). De upplevde en extrem 

utmattning (Gunnarsson & Öhlén, 2006) och känslor av hopplöshet (Aoun et al., 2012). 

 

Närstående förklarade försummelsen av sina egna behov med att det var viktigt att hålla löftet till 

den sjuke om att få dö hemma och att den sjuke personen hade ett bra avslut på sitt liv (Fisker & 

Strandmark, 2007). Närstående fördjupade sig i den praktiska biten av vårdandet för att kunna 

förtrycka jobbiga känslor (Janze & Henriksson, 2014). I studier av Pusa et al. (2012) och Totman 

et al. (2015) beskrev närstående att det var viktigt att känna att de gjort allt de kunnat. När de 

gjorde saker för sig själva upplevdes ångest och skuldkänslor (ibid.). I studier av Fisker och 

Strandmark (2007), Linderholm och Friedrichsen (2010) och Pusa et al. (2012) beskriver 

närstående att de kände sig starka och stolta över att ha hanterat sina uppgifter och sin roll som 

vårdare. 

 

I studien av Janze och Henriksson (2014) och Pusa et al. (2012) beskrev närstående att tankar 

och oro över hur framtiden skulle bli ständigt smög sig fram. Att tänka på framtiden upplevdes 

svårt när de inte visste hur länge den sjuke skulle leva (Gunnarsson & Öhlén, 2006; Janze & 

Henriksson, 2014). Att planera för framtiden upplevdes av några närstående som onödigt då det 

tog energi, orsakade oro, sorg och tog bort fokus från nutiden (ibid.). Det framkom i flera studier 

att närstående istället fokuserade på nuet och tog dag för dag (Aoun et al., 2012; Janze & 

Henriksson, 2014; Gunnarsson & Öhlén, 2006). För många låg fokus på att försöka leva som de 

hade gjort innan sjukdomen, fortsätta med sina dagliga rutiner och nöjen (Gunnarsson & Öhlén, 

2006; Steinvall et al., 2011; Pusa et al., 2012). Detta gjorde det lättare att hantera sorgen och 
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hålla känslor om den kommande förlusten på avstånd (Gunnarsson & Öhlén, 2006). De 

närstående upplevde också att de omvärderade vad som var viktigt i livet (Andersson et al., 

2010). I studien av Steinvall et al. (2011) beskriver däremot närstående att möjligheten att endast 

kunna planera för en kortare tid framåt gjorde att de upplevde sig begränsade.  

 

During this time… under the illness period… you could say that life just revolved 

around him (Pusa et al., 2012, s. 37). 

 

Att önska stöd och samhörighet 

I ett flertal studier beskriver närstående att de upplevde en fördjupad relation och gemenskap till 

den sjuke personen och andra närstående under sjukdomstiden (Andersson et al., 2010; Fisker & 

Strandmark, 2007; Gunnarsson & Öhlén, 2006; Peacock et al., 2014; Pusa et al., 2012; Totman et 

al., 2015), medan andra upplevde en negativt förändrad relation till den sjuke personen och till 

andra närstående (Aoun et al., 2012; Gunnarsson & Öhlén, 2006; Pusa et al., 2012; Shanley et 

al., 2011; Totman et al., 2015). Flera närstående kände att de fick en bra relation till 

vårdpersonalen och de kände en samhörighet (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Pusa et al., 

2012; Totman et al., 2015), medan andra beskrev att de inte fick en tillfredsställande kontakt med 

vårdpersonal vilket gav känslor av ensamhet och svek (Linderholm & Friedrichsen, 2010; 

Totman et al., 2015). Närstående beskriver i flera studier att de upplevde sig ensamma med sin 

börda (Andersson et al., 2010; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Shanley et al., 2011; Totman et 

al., 2015) och distanserade från andra (Pusa et al., 2012). I studien av Shanley et al. (2011) 

beskriver närstående att vänner och familj drog sig undan. 

 

Närstående ville att relationen till den sjuke skulle vara som innan sjukdomen (Steinvall et al., 

2011) och försökte bevara gemenskapen och intimiteten i relationen genom att exempelvis hålla 

händerna (Shanley et al., 2011). Det upplevdes som viktigt att de kunde prata med varandra om 

dåtid, nutid och framtid (Gunnarsson & Öhlén, 2006; Fisker & Strandmark, 2007; Janze & 

Henriksson, 2014; Steinvall et al., 2011). Att inte kunna prata med varandra upplevdes ensamt 

och påfrestande (Gunnarsson & Öhlén, 2006; Fisker & Strandmark, 2007; Pusa et al., 2012; 

Steinvall et al., 2011). Några närstående kände sig dock inte beredda att möta den sjuke 

personens känslomässiga behov (Janze & Henriksson, 2014). I studien av Gunnarsson och Öhlén 
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(2006) betonade de närstående att varken de själva eller den sjuke klarade av att prata om döden.  

I flera studier beskrev närstående att de även undvek att visa känslor som exempelvis ilska eller 

prata om döden med den sjuke för att inte belasta den sjuke personen (Gunnarsson & Öhlén, 

2006; Fisker & Strandmark, 2007; Janze & Henriksson, 2014; Linderholm & Friedrichsen, 2010; 

Steinvall et al., 2011).  

 

I ett flertal studier beskrev närstående att stöd var värdefullt (Janze & Henriksson, 2014; 

Linderholm & Friedrichsen, 2010; Peacock et al., 2014; Pusa et al., 2012). Stödet gav 

upplevelsen av trygghet och en känsla av att de hade någon de kunde förlita sig på (Fisker & 

Strandmark, 2007; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Peacock et al., 2014; Pusa et al., 2012; 

Shanley et al., 2011; Totman et al., 2015). När deras behov uppmärksammades och de fick 

förståelse, bekräftelse och empati, möjliggjordes det för närstående att uthärda situationen genom 

en ökad upplevelse av styrka och samhörighet (Andersson et al., 2010; Kisorio & Langely, 2016; 

Linderholm & Friedrichsen, 2010; Pusa et al., 2012; Shanley et al., 2011; Steinvall et al., 2011; 

Totman et al., 2015). Att få avlastning gjorde att närstående som vårdade fick möjlighet att ta en 

paus (Shanley et al., 2011; Totman et al., 2015). Stöd gjorde det också möjligt att bara spendera 

kvalitetstid tillsammans (Shanley et al., 2011). 

 

Stödet från vårdpersonal var ytterst värdefullt (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Totman et al., 

2015) men även stödet från vänner, familj och arbetskollegor var värdefullt (Fisker & 

Strandmark, 2007; Peacock et al., 2014; Steinvall et al., 2011; Pusa et al., 2012; Shanley et al., 

2011; Totman et al., 2015). Vissa fann även stöd i stödgrupper, socialarbetare, advokater, 

rådgivare (Shanley et al., 2011), i sin tro (Kisorio & Langely, 2016; Peacock et al., 2014; Pusa et 

al., 2012; Totman et al., 2015) eller ritualer (Kisorio & Langely, 2016). 

 

I några studier upplevde närstående att vårdpersonalen levererade besked, vårdade och bemötte 

med nonchalans och utan att visa genuin empati (Andersson et al., 2010; Aoun et al., 2012; Pusa 

et al., 2012; Totman et al., 2015). De upplevde att vårdpersonalen såg den sjuke som en börda 

(Pusa et al., 2012) och att läkaren försökte övertala dem att avsluta vården för den sjuke 

(Peacock et al., 2014). Närstående upplevde även att beslut om den sjukes vård togs utan deras 

delaktighet (Kisorio & Langely, 2016). Särskilt upprörande upplevdes det att vårdpersonal 
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övertalade den sjuke att stanna hemma trots en överenskommelse om att den sjuke skulle läggas 

in när slutet närmade sig (Linderholm & Friedrichsen, 2010). En del ville däremot ha stöd i 

hemmet ända till slutet men berättade att den sjuke istället sattes på ett vårdhem (Peacock et al., 

2014). I studier av Fisker och Strandmark (2007) och Pusa et al. (2012) berättar närstående att 

viljan och lojaliteten till att hålla löftet till den sjuke personen om att få dö hemma ibland ledde 

till att de inte sökte stöd trots behov. 

 

Närstående upplevde sig dåligt informerade om tillgänglig hjälp och vård, eller vem de skulle 

vända sig till med frågor (Andersson et al., 2010; Aoun et al., 2012; Kisorio & Langely, 2016; 

Totman et al., 2015). De upplevde brister på samordnad hjälp (Shanley et al., 2011). Flera 

upplevde att det var en kamp att få den hjälp och vård som behövdes, att de var tvungna att 

trycka på och vara krävande mot vårdpersonalen (Andersson et al., 2010; Pusa et al., 2012; 

Totman et al., 2015). Närstående upplevde även att de kom i konflikt med personalen när de 

försökte säkerställa en lindrande vård vilket skapade frustration (Peacock et al., 2014; Pusa et al., 

2012). I studien av Kisorio och Langely (2016) upplevde närstående att de kontinuerligt fick 

fråga för att få information. Närstående beskrev att ärlig och tydlig information från vårdpersonal 

var viktigt för att förstå, kunna fatta beslut och för att falskt hopp inte skulle uppstå (Janze & 

Henriksson, 2014; Kisorio & Langely, 2016; Pusa et al., 2012; Steinvall et al., 2011; Totman et 

al., 2015). Samtal med vårdpersonal upplevdes som en viktig källa till kunskap och vägledning 

inför rollen som vårdare (Janze & Henriksson, 2014). I flera studier efterfrågar närstående 

känslomässigt stöd, kontinuerlig information om sjukdomsprocessen, den sjukes tillstånd och 

dödsprocessen för att bättre kunna följa med och förbereda sig på händelser och på den sjukes 

död (Andersson et al., 2010; Kisorio & Langely, 2016; Pusa et al., 2012; Shanley et al., 2011). I 

studien av Kisorio och Langely (2016) önskade närstående att de hade fått mer andligt stöd av 

vårdpersonalen. 

 

I studien av Aoun et al. (2012) fanns det närstående som upplevde att de fick för lite stöd eller att 

stödet kom för sent. Några kunde inte minnas om de blivit erbjuden stöd under 

sjukdomsperioden eller i sorgeprocessen (Aoun et al., 2012; Pusa et al, 2012). Bristen på stöd 

och förståelse från vårdpersonal, familj, vänner och arbetskollegor upplevdes påfrestande och 

gjorde att de närstående kände sig överbelastade, maktlösa (Aoun et al., 2012; Kisorio & 
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Langely, 2016; Pusa et al., 2012; Shanley et al., 2011), bortglömda, ignorerade och oönskade 

(Andersson et al., 2010; Kisorio & Langely, 2016; Linderholm & Friedrichsen, 2010), samt 

ensamma (Gunnarsson & Öhlén, 2006), och svikna (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Totman 

et al., 2015).  

 

But you know they came for him but were not here for me. They came for NN 

[the suffering relative] and administrated his medicine and took care of him. But 

when they were here at home I felt left out. Then I was not part of it anymore 

(Linderholm & Friedrichsen, 2010, s. 32). 

 

Att förlora den närstående och rollen som vårdare 

Förlusten av den sjuke beskrevs som chockerande (Gunnarsson & Öhlén, 2006; Shanley et al., 

2011). Andra centrala känslor var ilska, ångest, sorg, hopplöshet och oförstående(Gunnarsson & 

Öhlén, 2006; Linderholm & Friedrichsen, 2010) samt en upplevelse av overklighetskänsla och en 

känsla av att inte riktigt vara sig själva (Fisker & Strandmark, 2007). Andra beskrev att de haft 

tid att förlika sig med tanken på förlusten (Fisker & Strandmark, 2007). I ett flertal studier 

upplevde närstående en lättnad vid tanken på att den sjuke inte längre behövde lida (Fisker & 

Strandmark, 2007; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Shanley et al., 2011). 

 

I studien av Totman et al. (2015) beskrev närstående spirituella upplevelser stunden före den 

sjukes död, tecken för dem på att avlidna närstående hade kommit för att hämta den sjuke 

personen. Att förlora den sjuke utan att ha tagit farväl beskrevs av närstående i studien av 

Shanley et al. (2011) som en hemsk känsla. I studien av Andersson et al. (2010) och Peacock et 

al. (2014) uttryckte närstående efter bortgången en önskan att få tvätta den bortgångnes kropp. 

 

Närstående upplevde en sorgeperiod efter förlusten (Fisker & Strandmark; 2007; Shanley et al., 

2011). Sorgeprocessen var lång för vissa och en del satt helt fast i sin sorg, medan andra 

upplevde att sorgen blev lättare att bära allt efter tiden gick (Aoun et al., 2012; Pusa et al., 2012). 

Högtider och födelsedagar fick dem att minnas sorgen de upplevde när den sjuke gick bort 

(Fisker & Strandmark, 2007). Några undvek att tänka på den bortgångne då det upplevdes för 
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smärtsamt (Aoun et al., 2012; Janze & Henriksson, 2014). Vissa kunde uppleva den bortgångnes 

närvaro när de sörjde (Peacock et al., 2014).  

 

Närstående upplevde en fysisk och psykisk påverkan efter förlusten av den sjuke (Linderholm & 

Friedrichsen, 2010; Pusa et al., 2012). I studien av Aoun et al. (2012) beskriver närstående tiden 

efter förlusten som kaotisk. Många upplevde rädsla (Gunnarsson & Öhlén, 2006) och ensamhet 

under denna period (Aoun et al., 2012; Fisker & Strandmark, 2007; Gunnarsson & Öhlén, 2006). 

Vissa närstående upplevde en känslomässig konflikt, en vilja att leva kvar i minnet av sin partner 

och en vilja att gå vidare i livet (Pusa et al., 2012). Efter en tid kunde vissa börja gå vidare och 

planera för framtiden (ibid.). Positiva upplevelser av sjukdomsprocessen och sorgeprocessen 

bidrog till att närstående kunde återfå styrkan efter den anhöriges död (ibid.). Nya rutiner i 

vardagen var också till hjälp i deras sorgeprocess och gjorde att de kunde rikta uppmärksamheten 

på annat (Fisker & Strandmark, 2007). 

 

När den sjuke dog upplevde närstående en förlust av vårdarrollen och ansvaret som att de tappat 

en viktig uppgift och en del av sin identitet och att de inte längre behövdes (Linderholm & 

Friedrichsen, 2010; Shanley et al., 2011). Vissa upplevde dock en lättnad över att bli av med det 

krävande ansvaret och att nu kunna fokusera på sig själv (Linderholm & Friedrichsen, 2010; 

Pusa et al., 2012).  

 

But at the same time I feel that it is a relief that he died, both for me and him (Pusa et 

al., 2012, s. 37). 

 

Diskussion 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av att vara närstående 

till en person i palliativ vård. Analysen resulterade i fem kategorier som beskrev närståendes 

upplevelser genom att stå på sidan av vid lidande och försämring, att vilja vara närvarande och 

ha en vårdande roll, att livet kretsar kring den sjuke och vardagen förändras, att önska stöd och 

samhörighet och att förlora sin närstående och sin roll som vårdare. 
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Resultatet diskuteras och förklaras i förhållande till beteende- och omvårdnadsvetenskaplig 

teoribildning och forskning som haft betydelse för ämnet omvårdnad under vår utbildning. Detta 

med avsikten att skapa en fördjupad förståelse kring upplevelsen av att vara närstående till en 

person i palliativ vård. 

 

I resultatet framkom det att närstående upplever lidandet och försämringen hos den sjuke 

personen som svårt, att det påminde dem om den kommande förlusten och att de undertryckte 

känslor och tankar kring det. Detta kan ses som en form av blockering för att orka hantera 

situationen. En teori kring lidande av Morse (2001) beskriver att lidandet består av de två 

beteendetillstånden uthärdande och emotionellt lidande. Uthärdande innebär en emotionell 

blockering, en undertryckning av känslor, och är en strategi som möjliggör för personen att 

bevara självet, fortsätta fungera dag-för-dag och göra det som behöver göras. I vårt resultat 

framkom det även att närstående kunde känna hopp kring att den sjuke skulle bli frisk eller få ett 

längre liv. I en studie av Hammer, Mogensen och Hall (2009) beskrivs hoppet ha en vital del vid 

anpassning och hoppet har förknippats med en högre livskvalitet. Hoppet bidrar till att ta bort 

hopplösheten och ger vetskap om framtidsmöjligheter. Hoppet håller sjukdomen på plats, ger en 

möjlighet att flytta bortom verkligheten och leva helt i nuet samtidigt som en annan framtid 

utspelas. Hoppet kan i förhållande till detta förstås som en form av hantering av situationen hos 

närstående till en person i palliativ vård. I en studie av Benkel, Wijk och Molander (2010) 

framkom det även att två copingstrategier som närstående i palliativ vård använde var att inte 

tänka på döden och att hoppas på en förbättring. 

 

I resultatet framkom det att närstående ville vara närvarande och ha en vårdande roll. Viljan att 

vara nära och ta på sig en vårdande roll kan eventuellt ses som ett sökande efter trygghet i en 

förändrad och främmande situation. I en studie av Carlander, Ternestedt, Sandberg och 

Hellström (2013) beskrivs det att få vara tillsammans skapade en stark känsla av samhörighet, 

som gjorde det möjligt att hantera den existentiella ensamheten som uppkom vid livet nära 

döden. Även i en studie av Lundman och Jansson (2007) framkom det att känslan av att tillhöra 

något eller någon gav välbefinnande, lättnad och tröst och att det var en balanserande faktor och 

sköld mot negativa känslor. Det framkom även att familjemedlemmar och närstående gav denna 

känsla av tillhörighet. Att som närstående till en person i palliativ vård söka sig mot familjen 
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som en trygg punkt kan också vara ett sätt att hantera situationen. Detta tydliggörs i en studie av 

Benkel et al. (2010) där familjekulturen gav en känsla av säkerhet över hur man skulle hantera 

situationen att en närstående var på väg att dö. 

 

I resultatet framkom det även en upplevelse av att livet kretsade kring den sjuke och vardagen 

förändrades. Närstående upplevde sjukdomsperioden som överväldigande och begränsande. Det 

är möjligt att denna känsla av överväldigande och begränsning har en grund i att närstående 

befann sig i transition. Transition beskrivs i en teori av Chick och Meleis (2010, s. 25) innebära 

en övergång från ett tillstånd till ett nytt. Det handlar om en process för inre förändring, en 

omdefiniering av självet (Meleis, 2010, s. 15). Det kan medföra en känsla av osäkerhet och en 

känsla av att förlora sig själv (Chick & Meleis, 2010, s. 26). Vidare skriver Meleis (2010, s. 16-

17) att när en person ska ta sig an en ny roll men upplever svårigheter i utförandet av den rollen 

eller upplever att målen som är associerat med rollen inte lyckas uppfyllas, skapar det ångest, 

depression, hjälplöshet och en känsla av begränsning. Att närstående till en person i palliativ 

vård har ett behov av att göra saker för sig själv kan ses som ett sätt att samla styrka för att 

fortsätta. I en studie kring copingstrategier av Benkel et al. (2010) beskrivs det att en paus från 

sjukdomen genom att få göra annat som att gå till jobbet, promenera eller bara vara själv för ett 

tag, är nödvändigt för att behålla styrkan och kunna hantera situationen. Att framtiden upplevdes 

som oförutsägbar och att de närstående tog en dag i taget samt värdesatte nuet var även något 

som framkom i vårt resultat. Denna upplevelse kan förklaras ytterligare i förhållande till Mishels 

(1988) teori om ovisshet i sjukdom, där det beskrivs att ovisshet uppstår när en sjukdom inträder 

och dess utfall är otydligt. Personen kan då inte kognitivt skapa en förståelse och mening för 

situationen och försöker reducera osäkerheten genom copingstrategier. Att leva i nuet och 

fortsätta med det dagliga livet beskrivs i en studie av Benkel et al. (2010) som en copingstrategi 

som användes av närstående till personer i palliativ vård och som gav en känsla av att sjukdomen 

inte påverkade dem särskilt mycket. Mishel (1988) skriver vidare att de som ser osäkerheten som 

en möjlighet ser att situationen står öppen för andra utfall. Dessa personer kan omvärdera 

prioriteringar i livet och uppskatta livet mer (ibid.). 

 

En önskan om stöd och samhörighet framkom i resultatet. Det är möjligt att känslan av att man 

inte står ensam kan skapa välbefinnande och trygghet i den uppkomna situationen. Det har i 
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studier framkommit att ett stödnätverk som personer känner sig tillfredsställda med bidrar till 

mindre stress, depressiva symtom och en bättre livstillfredsställelse (Fong, Scarapicchia, 

McDonough, Wrosch & Sabiston, 2017; Wang, 2016). Det har även visat sig att stöd ger känslor 

av styrka och säkerhet (Lundberg, Olsson & Fürst, 2013; Stajduhar, Martin, Barwich & Fyles, 

2008). Detta framkom även i vårt resultat hos närstående till personer i palliativ vård som 

beskriver att stödet gav trygghet och styrka att hantera situationen. I vårt resultat framkom det 

även att upplevelsen av att inte få stöd och känna samhörighet gav känslor av ensamhet och 

maktlöshet hos de närstående. Detta framgår även av Halldórsdóttir och Hamrin (1997) där 

upplevelsen av att inte bli omhändertagen, att bli försummad eller åsidosatt, gav känslor av 

utanförskap, sårbarhet, minskat självförtroende och en känsla av minskad kontroll, och att detta 

påverkade välbefinnandet och helandet, gav osäkerhet och stress. Upplevelsen tydliggörs i en 

studie av Arman, Rehnsfeldt, Lindholm och Hamrin (2002) där det framgår att ett lidande formas 

i en interaktion med personer i omgivningen. Att inte bli sedd som en person, eller när lidandet 

blir dolt eller outtalat, genom att personen på något sätt är förhindrad att uttrycka, reflektera och 

leva i sina upplevelser, så uppstår ett dubbelt lidande. Ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv kan 

detta beskrivas som ett vårdlidande. Dahlberg (2002) beskriver att ett vårdlidande är att bli 

förnekad som en lidande människa. Att inte uppmärksammas och få den hjälp man behöver. Att 

ingen engagerar sig i ens bekymmer. Detta ger känslor av maktlöshet, utanförskap, osäkerhet och 

att inte vara värdig. Detta kan ge en förståelse för närstående till en person i palliativ vårds 

upplevelser av bland annat ensamhet och maktlöshet vid frånvaro av stöd och samhörighet. 

 

I vårt resultat framkom det att personerna upplevde en förlust av både den sjuke personen och sin 

roll som vårdare. Detta upplevdes både som en sorg och en lättnad. Förlusten av en närstående 

kan innefatta en transition. Schumacher och Meleis (2010, s. 42) beskriver att en faktor som kan 

påverka transitionen är vilken mening man tillskriver förändringen. Om man hittar mening efter 

döden, som upplevd lättnad och en tid för personlig utveckling, har detta en positiv inverkan på 

transitionsprocessen. När det kommer till sorg skriver Dunne (2004) i sin studie att sorg handlar 

om förlust, och att förlust av en person sker på fler sätt genom sekundära och symboliska 

förluster som en samtidig förlust av relation, objekt eller delar av sig själv. Detta kan förklara 

upplevelsen av förlust av den vårdande rollen och den egna identiteten som fanns hos närstående 

till en person i palliativ vård vid förlusten av den sjuke. 



 
25 

 

 

Kliniska implikationer 

Resultatet belyser vikten av att möjliggöra för närstående att få vara nära den sjuke personen och 

vid önskemål även vårda. För att den närstående ska kunna medverka och samtidigt själv känna 

välbefinnande behöver bland annat den osäkerhet som den närstående känner reduceras. 

Kunskap kan minska osäkerheten och möjliggöra för den närstående att förbereda sig (Mishel, 

1988; Schumacher & Meleis, 2010, s. 42). Om sjuksköterskan ger närstående information kring 

vad de kan förvänta sig, hur de kommer att påverkas, hur de ska vårda den sjuke och vilken 

hälso- och sjukvårdsservice som är tillgänglig kan de enligt Docherty et al. (2008) och Stajduhar 

et al. (2008) känna en större säkerhet och möjlighet att hantera rollen som vårdare. Hälso- och 

sjukvården kan även erbjuda utbildning och träning till närstående. I en studie av Bialon och 

Coke (2012) framkom det att närstående som vårdar önskade mer utbildning och träning kring att 

vara anhörigvårdare, utbildning om hur vården är uppbyggd och vilka olika vårdservice som 

finns att tillgå.  

 

Ur resultatet framgår vikten av att närstående upplever stöd och samhörighet. Stöd innebär att 

information, utbildning och tjänster som underlättar den närståendes kompetens och kapacitet 

tillhandahålls (Stoltz, Andersson & Willman, 2007) vilket hälso- och sjukvården bör erbjuda. 

Resurser från hälso- och sjukvården eller sjuksköterskan själv kan även genom avlastning skapa 

möjlighet för den närstående att vid behov gå ifrån och vara för sig själv, vilket kan lindra den 

påfrestning som närstående kan känna (Stoltz, Nilsson & Willman, 2001). En upplevelse av stöd 

och samhörighet kan även ges genom att sjuksköterskan etablerar en relation till den närstående 

och är tillgänglig, känslig och respektfull mot personens upplevelser och behov (Halldórsdóttir & 

Hamrin, 1997). Sjuksköterskan kan även erbjuda stöd och uppföljning med möjlighet för den 

närstående att prata om bland annat händelser under den sjukes palliativa fas, sin nuvarande 

situation och framtid, vilket närstående i Milberg, Olsson, Jakobsson, Olsson och Friedrichsens 

(2008) studie framför som ett önskemål och som möjliggör för närstående att känna sig sedda 

som en egen person med behov och även minskar den skuld som vissa känner. Sjuksköterskan 

kan även hänvisa närstående till de stödgrupper som finns att tillgå, eftersom stödgrupper för 

närstående har visat sig ge en känsla av bekräftelse, insikt i sjukdomen, en känsla av 

samhörighet, en förmåga till vila och en ökad styrka att stödja den sjuke personen. Det 
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resulterade även i en känsla av säkerhet i relation till den sjuke, sjukdomen och hälso- och 

sjukvården (Henriksson & Andershed, 2007). Hälso- och sjukvården bör även organisera 

familjemöten där familjer får möjlighet att prata med multidisciplinära team eftersom det i 

studier av Hudson, Thomas, Quinn och Aranda (2009) och Tan, Wilson, Olver och Barton 

(2011) visat sig vara väldigt värdefullt för närstående. 

 

Det viktiga är att sjuksköterskan ser den närstående som en egen individ som lever nära döden. 

Stödet måste vara individualiserat och baserat på personens unika situation och behov. 

Individuella bedömningar kring vad varje närståendes behov består av rekommenderas. 

 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudies kvalitet diskuteras utifrån begreppet trovärdighet och utvecklas genom 

begreppen pålitlighet, tillförlitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet (Holloway & Wheeler, 

2010, s. 297, 302). 

 

En tydlig redovisning av litteraturstudies tillvägagångssätt har beskrivits vilket Holloway och 

Wheeler (2010, s. 303, 310) framför är grundläggande för att möjliggöra en upprepning av 

studien och stärka pålitligheten. Vidare har vi försökt beskriva de resonemang och slutsatser som 

tagits vid urvalet av studier, urvalet av meningsenheter och de fyra analysstegen för att stärka 

möjligheten att vid en upprepning av studien dra liknande slutsatser. Något som också är av stor 

vikt för pålitligheten (ibid.). En tabell över hur meningsenheter översatts, kondenserats och 

kategoriseras har också presenterats för att ytterligare möjliggöra en upprepning av studien. 

 

Den kvalitativa forskningsmetoden som användes i denna studie tillsammans med att data 

utgjordes av kvalitativa studier gjorde det möjligt att i enlighet med vårt syfte fånga de 

närståendes upplevelser. Detta stärker tillförlitligheten eftersom resultatet reflekterar studiens 

syfte (Holloway & Wheeler, 2010, s. 300). Vid analysprocessen har vi kondenserat minimalt, 

kontinuerligt återgått till ursprungstexten samt läst det slutgiltiga resultatet mot originaldata för 

att kontrollera att någon felaktig tolkning inte har skett. I resultatet har vi även använt citat för att 

styrka det som framkommit. Detta kan ha stärkt möjligheten att resultatet reflekterar de 

närståendes verklighet vilket enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 300) också är en viktig del 
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för tillförlitligheten. På grund av att denna studie har utförts med data från andra studiers 

bearbetade resultat vet vi dock inte med säkerhet om de närståendes beskrivna upplevelser 

rättfärdigt reflekterar verkligheten för de närstående. Detta är en svaghet i studien. Ytterligare en 

svaghet är att på grund av en begränsad omfattning ord för den slutgiltiga rapporten har detaljer 

och nyanser ur närståendes beskrivningar abstraherats och synterats. Detta medför att detaljer ur 

de närståendes upplevelser utelämnats. På grund av användandet av engelska artiklar som inte är 

vårt modersmål finns det även möjlighet att nyanser försvunnit vid översättningen. Det har 

funnits en medvetenhet kring detta och därför har översättningsprogram, lexikon och 

diskussioner oss två emellan använts samt kontinuerliga kontroller mot originalkällan. Men vi 

anser även att engelska ord inte alltid rättvist kan översättas till svenska utan att nyanser 

försvinner. Vi anser vidare att allt detta har ökat risken att närståendes verklighet inte helt 

reflekteras i resultatet vilket är en viktig del för tillförlitligheten (ibid.). Ytterligare en svaghet i 

studien är att protokollet som användes vid kvalitetsgranskningen upplevdes bristfälligt vilket 

kan ha lett till att studier med låg kvalitet har använts i studien, något som kan medföra att 

trovärdigheten sänks eftersom bevisstyrkan kan vara låg i de studierna (Polit & Beck, 2012, s. 

658). 

 

På grund av det stora antalet resultatträffar och den begränsade tiden till förfogande användes 

endast en databas vid sökandet av studier. Detta medför att andra relevanta artiklar kan ha 

uteslutits, vilket är en svaghet i studien relaterat till begreppet tillförlitlighet eftersom begreppet 

även avser att ingen relevant data har utelämnats (Holloway & Wheeler, 2010, s. 299). Vidare 

har endast artiklar som var tillgängliga via fulltext via internet använts, något som också medför 

att relevanta artiklar kan ha uteslutits. Ytterligare en svaghet är vår begränsade kunskap i 

litteratursökning vilket kan ha lett till brister i sökstrategi och ett utelämnande av relevanta 

studier. Ett flertal sökstrategier utfördes för att hitta en lämplig strategi. Den använda 

sökstrategin har diskuterats i samråd med Luleå Tekniska Universitetsbibliotikarier. Med den 

stora resultatträffen i CINAHL som utgjordes av sökord i fritext kunde ett flertal relevanta 

artiklar identifieras som inte framkom vid en användning av ämnesorden Cinahl Headings. 

 

Genom att följa den induktiva manifesta ansatsen som användes som analysmetod, vid 

kategoriseringen strukturera meningsenheterna utifrån deras eget innehåll och förhålla oss 
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neutralt och textnära har tolkning av data reducerats (Bengtsson, 2016). Att förhålla sig relativt 

värdeneutralt stärker enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 301, 303) bekräftbarheten eftersom 

forskarens förförståelse då hanteras. Förförståelsen hanterades även genom att vi analyserade 

individuellt för att sedan genom diskussion och reflektion tillsammans kategorisera och 

kontrollera innehållet. Ett tillvägagångssätt som enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 308) 

stärker bekräftbarheten. Vidare har granskning och reflektion kring denna litteraturstudie skett i 

samråd med handledare och till viss grad även kurskamrater, vilket också stärker bekräftbarheten 

enligt Holloway och Wheeler (ibid.). 

 

Vår tidigare kunskap kring vård i livets slut och om närståendes behov när en person blir sjuk 

kan ha bidragit till möjligheten att förstå och känna igen innehållet i data. Detta kan ha medfört 

att vi hade en begränsad öppenhet och begränsad förmåga att lära oss av data (Statens beredning 

för medicinsk utvärdering, [SBU], 2014, s. 101). Men det kan även positivt ha bidragit till att vi 

lättare identifierade gemensamma mönster i data vilket är grunden i en kvalitativ innehållsanalys 

(Polit & Beck, 2012, s. 564). Att vi förhållit oss textnära, presenterat de beslut vi tog under 

analysstegen samt haft en tydlig referensteknik gör det även möjligt att härleda data tillbaka till 

originalkällan något som också är en del i en stärkt bekräftbarhet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 

303). 

 

I denna litteraturstudie finns en presentation av urvalet av artiklar med endast en kortfattad 

beskrivning av kontexten för studierna. Detta minimerar möjligheten för läsaren att bedöma i 

vilket utsträckning en överföring av resultatet till andra kontext kan göras (Polit & Beck, 2010, s. 

525-526). Eftersom vi i vår studie studerat specifika situationer och populationer är en 

överförbarhet till andra fall enligt Holloway & Wheeler (2010, s. 300) svårt eftersom det inte 

alltid är representativt, relevant eller tillämpligt till andra populationer och situationer. Däremot 

kan studien belysa specifika egenskaper som kan relateras och jämföras med andra fall (ibid.). I 

litteraturstudiens diskussionsdel diskuteras resultatet utifrån tidigare relevant forskning i syfte att 

identifiera likheter och få en djupare förståelse av upplevelsen. Dessa områden kan tillhandahålla 

överförbarhet eftersom fenomen som identifierats i denna studie även identifierats i andra (ibid.). 

Vi rekommenderar inte en fullständig överförbarhet till individuella personer eftersom 

upplevelser är subjektiva och varje situation unik. 
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Slutsats 

Närstående befinner sig i en situation med multipla upplevelser och behov relaterat till den 

förändring de möter i sitt liv när en anhörig befinner sig i palliativ vård. Närstående upplever en 

önskan att vara tillsammans och stödja den sjuke personen samtidigt som de i relation till sitt 

eget liv har svårt att förstå och hantera de förväntningar och upplevelser de ställs inför. 

Närstående undantrycker sina egna tankar, känslor och behov för att bevara sin styrka att stödja 

den sjuke. Närstående behöver verktyg för att hantera den nya situationen, en samtidig 

förberedelse inför den kommande förlusten och stöd i att ta sig an det fortsatta livet utan den 

sjuke personen. Att möjliggöra för den närstående att vara närvarande och hantera vården av den 

sjuke personen genom information och utbildning, och samtidigt bevara den närståendes eget 

välbefinnande genom tillgänglighet, stöd och bekräftelse är en väsentlig faktor i sjuksköterskans 

arbete. Närståendes hälsa är av stor vikt i den palliativa vården och behöver belysas i en större 

grad. Utifrån kunskap om närståendes upplevelser bör vidare forskning fokusera på närståendes 

behov och önskemål i sin situation. Eftersom närstående kan sakna inblick i hälso- och 

sjukvårdssystemet och tillgängliga tjänster kan studier med fokusgrupper mellan 

sjukvårdspersonal och närstående eventuellt möjliggöra för närstående och personal att 

tillsammans identifiera lämpliga åtgärder till den närståendes behov. Fokus bör alltid ligga i den 

individuella personens behov, önskemål och värderingar för bästa möjliga utgång. 
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