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Sammanfattning 

 

Bakgrund: 
Palliativ vård innebär lindrande vård, det ges när det inte är möjligt att 

bota sjukdom. Vården har som mål att lindra symptom och främja 

livskvalité i livets slutskede. Idag är möjligheten att få palliativ vård 

relativt liten i jämförelse med behovet. Anhöriga utgör en väsentlig del av 

den palliativa vården. De befinner sig i en psykiskt och fysiskt påfrestande 

situation vilket gör att de har behov av stöd och omsorg. Familjecentrerad 

omvårdnad riktar åtgärder till såväl anhöriga som patienten och är därför 

ett lämpligt arbetssätt inom den palliativa vården. 

Syfte: Att beskriva upplevelsen av att vara anhörig i den palliativa vården.  

Metod: En litteraturöversikt enligt Friberg (2012) innehållandes 12 artiklar med 

kvalitativ design. Sökningen har utförts i databaserna Cinahl och Pubmed. 

Det gjordes även en manuell sökning på webbsidan Palliativt 

forskningscentrum. Analys genomfördes med färgkodning vilket 

resulterade i huvudkategorier och subkategorier. 

Resultat: Ur resultatet framkom fem kategorier med tillhörande subkategorier (visas 

inom parantes). Den förändrade livssituationen under sjukdomstiden (Att 

leva nära inpå döden och Att balansera den nya tillvaron), Betydelsen av 

anhörigstöd (Stöd under sjukdomstiden och Efterlevandestöd), Betydelsen 

av information, Betydelsen av delaktighet och Sjuksköterskans inverkan 

på de anhörigas upplevelser (Symtomlindring och Bemötande). 

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån Antonovskys teori, Känsla av 

sammanhang, tillsammans med konsensusbegreppet hälsa. Anhörigas 

upplevelser diskuterades utifrån olika vårdinterventioner. Dessa ställdes 

sedan i relation till varandra och skildrade upplevelsen av att vara anhörig 

i den palliativa vården.  

Nyckelord: litteraturöversikt, palliativ vård, anhöriga, upplevelser, perspektiv 



 
 

 
 

 

Abstract  

 

Background: Palliative care, a relieving and supportive care, is given when it is not 

possible to cure an illness or disease. The care is aiming to ease the 

symptoms and improve the quality of life for the terminally ill. In 

comparison the need for palliative care is greater than the possibilities to 

receive it. Relatives form an essential part in this type of care. They are 

put in a mentally and physically stressful situation, meaning them too 

need support and care. Familycentered care targets both relatives and the 

patient and is therefore an appropriate approach in palliative care 

Aim: To describe the experiences of being a significant other in palliative care.  

Method: A literature review in accordance to Friberg (2012), consisting of 12 

articles with qualitative design. The search was conducted in the databases 

Cinahl and Pubmed. A manual search on the platform of Palliativt 

Forskingscentrum was also performed. The analysis was performed with 

colour coding, which resulted in main categories and subcategories 

Results: The results revealed five main categories with associated subcategories. 

The changed life situation during the illness (To live close to death – to 

balance the new reality), Family support (Support during the illness – 

Support after death), Information, Participation and how the nurse may 

influence the experiences of the relatives (relief of symptoms – means of 

approach). 

Discussion: The results were discussed on the basis of Antonovsky's theory, Sense of 

Coherence, with the metaparadigm of health. Relatives' experiences of 

palliative care was discussed from various care interventions. These were 

then compared and contrasted to each other and depicted whether relatives 

were either strengthened or weakened by the various actions. 

Keywords: literature review, palliative care, relatives, experiences, perspective 
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1. Inledning 

Under vår studietid på Ersta Sköndal högskola har ett återkommande ämnesområde varit 

betydelsen av att se de anhöriga som en viktig del i vården. Under den tid vi har arbetat och 

praktiserat inom olika vårdkontexter har vi erfarit att anhöriga utgör en stor del av dagens 

vård, samt att de har behov som särskiljer sig från patienternas. I situationer då patienter 

vårdades palliativt upplevde vi ett ökat tryck från de anhöriga. De gav uttryck av att vilja vara 

mer involverade i vården. Vi noterade följderna som uppstod när sjukvårdspersonalen inte 

uppmärksammade dem, det gav då upphov till oro och lidande i större utsträckning. Detta 

väckte vårt intresse för att studera de anhörigas roll inom den palliativa vården. Vi upplever 

dem som en utsatt grupp som till viss del blir förbisedda. Det är av stor vikt att sjuksköterskan 

besitter kunskap i hur man tillmötesgår även de anhöriga, av den anledningen har vi valt att 

undersöka hur det är att vara anhörig i den palliativa vården 

 

2.Bakgrund 

2.1. Palliativ vård 

Sjukvården har som mål att ge adekvat vård till sjuka människor, men förr var detta svårt att 

leva upp till på grund av medicinska begränsningar beträffande smärt och symtomlindring 

(Nationella rådet för palliativ vård, 2016). Detta kom att förändras på 1950-talet. Då gjordes 

det farmakologiska framsteg samtidigt som psykosociala och existentiella behov började 

belysas allt mer. Detta kom att bli starten för Hospice-filosofin (Ternestedt, 2013). Cicely 

Saunders grundade det första moderna Hospicet i London på 1960-talet, då hon ansåg att 

cancersjuka människor borde erbjudas bättre vård i livets slutskede. Den nya vårdformen 

spreds snabbt världen över och etablerades i Sverige i slutet av 1980-talet på Ersta diakoni. Ur 

detta växte sedan den palliativa vårdformen fram. Idag inkluderar palliativ vård ett flertal 

olika sjukdomstillstånd, bland annat tumörsjukdomar, cirkulations- och respiratoriska 

sjukdomar.                                     

Ordet palliativ härstammar från latinets ¨pallium¨, som betyder mantel (Widell, 2016). Den 

palliativa vården liknas vid en mantel omfamnar en obotligt sjuk person med stöd och 

omsorg. World Health Organization (2016) definierar palliativ vård på följande sätt: 

 

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för 

patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt, 

bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem 

som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom (World Health Organization, 2016) 
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Det palliativa vårdområdet skiljer sig från den övriga vården i bemärkelsen att det främsta 

målet är att främja livskvalité och lindra symptom (Sahlberg-Blom, Ternestedt & Johansson, 

1998). Vårdformen blir aktuell när det inte längre är möjligt att bota sjukdom. 

Behandlingsformen ändrar då karaktär och inriktar sig på symptomlindring, då patientens 

tillstånd inte längre är kurativt (Wallerstedt & Andershed, 2007). Detta innebär således inte 

att all behandling upphör. Både vård-och omsorgsinsatser samt medicinska åtgärder tillämpas 

i stor utsträckning inom den palliativa vården (Widell, 2016). Palliativ vård bedrivs inom 

olika vårdkontexter bland annat på somatiska vårdavdelningar, vård-och omsorgsboenden, 

Hospice och ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) (Socialstyrelsen, 2013). 

Varje år dör ca 90,000 personer i Sverige (Socialstyrelsen, 2013). De vanligaste 

dödsorsakerna är sjukdomar i cirkulationssystemet (44 procent) och därefter tumörsjukdomar 

(24 procent) (Socialstyrelsen, 2006). Enligt en beräkning som gjorts är 80 % av dessa i behov 

av palliativ vård, men långt ifrån alla erbjuds det. Detta innebär att en stor andel av de 

palliativa patienterna inte erhåller den symptomlindring och vård som de behöver i livets 

slutskede (ibid.).  

 

2.2. De fyra hörnstenarna 

Palliativ vård utgörs av de fyra hörnstenarna: Symptomkontroll, teamarbete, 

kommunikation/relation och stöd till närstående (Strang & Beck-Friis, 2012).

 Symptomkontroll: Palliativa patienter kan besväras av många varierande symptom, 

exempelvis smärta, illamående, andnöd, fatigue, förvirring, oro och ångest (Melvin, 2010). 

Om dessa symptom inte omhändertas påverkar det i hög grad patientens och de anhörigas 

livskvalité. Det kan även resultera i att ytterligare symptom framträder hos patienten. Den 

palliativa vården eftersträvar att tillgodose samtliga behov människan har (Metha, Cohen & 

Chan, 2008). Det innefattar psykiska, sociala, existentiella och fysiska behov.  

 Teamarbete: För att uppnå god palliativ vård krävs det att olika professioner förenas i ett 

gemensamt arbete (Strang, 2012). Detta kan beröra yrkesroller så som sjuksköterskor, läkare, 

dietister och präster eller annan religiös anförare. Av den anledningen är det betydelsefullt att 

den palliativa vården drivs av ett holistiskt förhållningssätt, som ser individen som en helhet 

bestående av kropp och själ.              

 Kommunikation/Relation: Om människor ska kunna mötas och skapa relationer förutsätter 

det kommunikation mellan parterna (Strang, 2012). Kommunikation kan föras verbalt och 
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icke verbalt. Icke verbal kommunikation kan exempelvis vara kroppskontakt, ögonkontakt, 

leenden eller gester. Om sjukvårdspersonalen exempelvis tittar mycket på klockan eller 

undviker ögonkontakt kan det lätt uppfattas som att personen har bråttom och inte är 

närvarande. Det är därför av stor vikt att det finns en medvetenhet om hur dessa 

uttrycksformer kan uppfattas av mottagaren. Verbal kommunikation kan vara arbete med 

öppna dialoger (Widell, 2016). Sjukvårdspersonalen bör kontinuerligt under sjukdomstiden 

bjuda in patienten och de anhöriga till samtal. I dessa samtal skapas möjlighet till att ställa 

eventuella frågor, samtala om alldagliga problem eller lyfta tankar om döden. Dialogen syftar 

till att skapa förtroende och trygghet hos anhöriga och patienter, samtidigt som en relation 

byggs upp mellan parterna.                     

 Stöd till närstående: Denna hörnsten belyser betydelsen av att stötta de närstående i vård 

vid livets slutskede (Rasmussen & Lindqvist, 2009). Det är en påfrestande tillvaro som 

innebär ett stort lidande för dem. Närstående har behov som behöver tillgodoses, dessa kan 

beröra information, bemötande, praktiskt och känslomässigt stöd. De behöver få känna att 

sjukvårdspersonalen lyssnar på dem och att deras medverkan i vården är av betydelse för 

såväl sjukvårdspersonalen som patienten (Socialstyrelsen, 2006). Närståendes behov ska 

beaktas under vårdtiden men även efter bortgången, för att stödja sorgearbetet. 

 

2.3. Familjemedlem, närstående och anhöriga  

Idag benämns de personer som står patienten nära med olika begrepp bland annat anhörig, 

närstående och familjemedlem. Definitionen av dessa begrepp har förändrats över tiden. Förr 

benämndes kärnfamiljen som ett typexempel men sedan 2000-talet har 

familjekonstellationerna antagit flera olika former (Benzein, Hagberg & Saveman, 

2009).                                                                            

Enligt Socialstyrelsens termbank (http://termbank.socialstyrelsen.se) innebär begreppet 

anhörig en person som tillhör patientens närmaste familj och släkt. Benämningen används 

även i äktenskapsrelationer. De personer som patienten själv anser sig ha en nära relation till 

benämns ofta som närstående (Dahlberg & Segesten, 2010; http://termbank.socialstyrelsen.se) 

 Detta inkluderar samtliga personer i patientens sociala nätverk. Det inbegriper såväl 

vänskap som familj och äktenskapsrelationer. Termen familjemedlem inkluderar samtliga 

personer i en familj, även patienten själv (Benzein et al., 2009; Dahlberg & Segesten, 2010). 

Samtliga begrepp kan spegla ett specifikt synsätt, men inte nödvändigtvis, då de betraktas 

som synonymer till varandra.                                                                                     
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   I denna litteraturöversikt används begreppet anhörig för att beskriva samtliga personer 

som står patienten nära.                                           

 

2.4. De anhörigas behov i den palliativa vården 

Att vara anhörig i den palliativa vården är en stor utmaning och kan vara påfrestande. Deras 

liv tar en vändning, då den anhörige ofrivilligt befinner sig i en ny tillvaro som medför att 

praktiska, emotionella och existentiella frågor tar form. Den nya situationen leder till att 

många anhöriga drabbas av fatigue, ångest, oro, rädsla, sömnsvårigheter, stress, ensamhet, 

maktlöshet samt känslor av osäkerhet inför framtiden (Andershed, 2005; Buzgová, Kozáková 

& Sikorová, 2015). Enligt Shumacher och Meleis (1994) genomgår dessa anhöriga en 

situations-transition. Det innebär att människor påverkas negativt av sjukdomsrelaterade 

övergångar, exempelvis vid obotlig sjukdom. De anhöriga befinner sig i en utsatt position 

som medför att speciella behov uppstår. Hälso- och sjukvården ansvarar för att tillgodose 

dessa (Andershed, 2005).                                                 

  Enligt Henriksson (2013) vill majoriteten av de anhöriga i någon mån vara involverade i 

den sjukes vård. Delaktighet innefattar ett flertal olika aspekter. Det kan bestå av en önskan 

om att vara välinformerad under hela händelseförloppet, att vara underrättad om de rådande 

förhållandena beträffande prognos, tillstånd och behandling. Delaktighet kan även vara att den 

anhörige medverkar i praktiska utföranden så som omvårdnadsåtgärder, men kan även 

innebära en önskan om att umgås med personen och dela vardagen med 

denne.                                                   

 Whitaker (2009) betonar att det kan vara problematiskt att tillmötesgå anhörigas behov, då 

alla människor har individuella preferenser, dessa kan även förändras under patientens 

sjukdomstid. Dock drar sig många anhöriga för att uttrycka sina behov, då de inte vill stjäla 

fokus från patienten. Många känner skam för att beklaga sig. I dessa situationer har 

sjukvårdspersonalen ett ansvar att kliva in och erbjuda olika former av stöd. 

 

2.5. Familjecentrerad omvårdnad 

Anhöriga både påverkar och påverkas av patienten. Det är av stor vikt att sjukvårdspersonalen 

uppmärksammar och involverar de anhöriga genom att arbeta med familjecentrerad 

omvårdnad (Mitchell, Chaboyer, Burmeister & Foster, 2009). Familjecentrerad omvårdnad 

innefattar ett holistiskt förhållningssätt, där patienten och familjen ses som en helhet. Syftet är 

att tillgodose såväl den sjukes som familjens behov och preferenser. Vårdformen bygger på 
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uppfattningen om att patienten och dennes familjemedlemmar gemensamt bör vara delaktiga i 

vården. 

Benzein et al. (2009) framhåller att relationen mellan familjen och sjuksköterskan är 

betydelsefull för en fungerande familjecentrerad omvårdnad. Denna relation bör präglas av 

samarbete, respekt och öppna dialoger. Familjen utgör ofta patientens främsta trygghet och 

deras närvaro påverkar därav patientens välmående indirekt. Likaså stärks familjen av att få 

vara i nära förbindelse med sin käraste.                 

 Mitchell et al. (2009) belyser i sin studie att familjen påverkas positivt av denna vårdform. 

De anhöriga upplevde respekt, stöd och samarbete i större utsträckning när familjecentrerad 

omvårdnad tillämpades. 

 

3. Problemformulering 

Majoriteten av de som dör i Sverige idag är i behov av palliativ vård vid livets slutskede. 

Dock är tillgången till detta liten i jämförelse med behovet. Hälso-och sjukvårdspersonal har 

ett ansvar att ta hand om de anhöriga såväl som patienterna i vården. Anhöriga har personliga 

behov som skiljer sig från den sjukes. Av den anledningen bör deras stöd anpassas 

individuellt. När sjukvårdspersonalen inte tar hänsyn till detta sammanstöter det med de 

anhörigas livskvalité och resulterar i att ett vårdlidande skapas, den palliativa vården påverkar 

de anhöriga negativt i många avseenden. Ökad kunskap och medvetenhet kring hur anhöriga 

upplever palliativ vård skulle kunna främja deras hälsa, och möjliggöra en vårdmiljö som är 

baserad även på deras uppfattningar. Av denna anledning avser denna litteraturöversikt att 

undersöka upplevelsen av palliativ vård, från ett anhörigperspektiv.    

 

4. Syfte 

Syftet med litteraturöversikten är att beskriva upplevelsen av att vara anhörig inom den 

palliativa vården.  

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är hälsa ett vårdvetenskapligt konsensusbegrepp som 

karakteriseras av friskhet och välmående. Det är ett komplext fenomen som berör hela 

människan. Hälsan påverkas av de rådande omständigheterna i människans liv och berör såväl 

fysiska som psykosociala faktorer, det har en djupare innebörd än avsaknad av sjukdom. 
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Människan upplever alltid någon form av hälsa. Den är föränderlig och reflekterar den 

aktuella livssituationen. Vårdvetenskapen betraktar hälsa som ett av vårdandets mål. Vården 

skall därför sträva efter att främja människans hälsoprocesser.          

 Hälsa har en avgörande roll i Antonovskys (1991) teori, Känsla av sammanhang 

(KASAM). Antonovsky hävdar att hälsa endast går att uppnå när människan upplever 

KASAM. Teorin fokuserar på vilka beståndsdelar människan behöver för att kunna hantera en 

svår situation och benämner dessa som grundläggande för KASAM. De tre beståndsdelarna 

är: Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.   

Begriplighet går ut på hur väl människan anser sig förstå en svår situation (Antonovsky, 

1991). När människan upplever sin tillvaro och omvärld som ordnad och förnuftig bär de på 

hög begriplighet. De har då lättare att förstå sin omgivning och hantera svåra situationer. Ifall 

omvärlden däremot uppfattas som kaotisk och oförklarlig speglar det en låg begriplighet. 

 Hanterbarhet syftar till vilken grad människan kan hantera olika situationer samt vilka 

resurser personen upplever sig ha till sitt förfogande (Antonovsky, 1991).  Om resurser finns 

tillgängliga ökar detta individens kapacitet att hantera den aktuella situationen.     

 Meningsfullhet framhålls som den mest betydande komponenten (Antonovsky, 1991). 

Nivån av meningsfullhet står i relation till i vilken utsträckning personen är delaktig och 

känslomässigt engagerad. Den benämns även som en motivationskomponent då den ger 

drivkraft och är grundläggande för de andra två beståndsdelarna i KASAM. Om en människa 

inte känner meningsfullhet är det inte lika sannolikt att hen kan begripa eller hantera sin 

situation.                          

 Samtliga komponenter interagerar med varandra, och beroende på deras intensitet upplever 

människan högt eller lågt KASAM (Antonovsky, 1991). Anhöriga i den palliativa vården 

befinner sig i ett utsatt läge och har ofta sviktande hälsa. För många är anhörigrollen 

främmande, de har behov av att anpassa sig till den nya situationen. KASAM har som 

funktion att främja hälsa genom att stärka individens förmågor, när personen befinner sig i en 

påfrestande situation. Teorin kan därför med fördel appliceras på anhöriga i den palliativa 

vården, för att främja deras hälsa i ett utsatt läge. 

 

6. Metod 

6.1. Design 

Val av metod är en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012), vilket innebär att man 

genom en sammanställning av tidigare forskningsresultat skapar en överskådlig beskrivning 
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av ett specifikt kunskapsområde. Forsberg och Wengström (2016) menar att 

litteraturöversikter är lämpliga att använda sig av, när målet är att få en sammanfattande 

överblick av ett bestämt område. Litteraturöversiktens resultat är endast baserat på 

originalartiklar. Friberg (2012) framhåller att en originalartikel är en vetenskaplig artikel som 

presenterar ny forskning, den är konstruerad av forskaren som utfört studien.  

 

6.2. Datainsamling  

Datainsamlingen genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed. Databasen Cinahl innefattar 

ett mer generöst utbud av artiklar som berör omvårdnad. Av den anledningen har 

litteratursökningen främst genomförts i Cinahl och sedan kompletterats i databasen Pubmed, 

den största internationella medicinska databasen (Forsberg & Wengström, 2016). Sökning 

efter vetenskapliga artiklar har även skett på Ersta Sköndal Högskolas webbsida Palliativt 

forskningscentrum (http://www.esh.se/forskning/palliativt-forskningscentrum), då deras 

fokusområde överensstämmer med författarnas. Sökningen genomfördes utifrån olika källor 

för att minimera risken för publiceringsbias, som innebär ett snedvridet forskningsurval 

(Willman, Bathsevani, Nilsson & Sandström, 2016).               

 I initialskedet utfördes en testsökning för att säkerställa att tillräckligt många och relevanta 

artiklar fanns till förfogande för verkställande av litteraturstudien. Sökorden valdes utifrån 

relevans, de som ansågs kunna svara bäst på syftet. Sökorden översattes sedan från svenska 

till engelska i sökinstrumentet svensk MeSH, som är PubMeds theasarus. Sökorden som 

tillämpats är: Palliative care, terminal care , end of life care, dying, family members, family, 

next of kin, humans, perspectives, perception, experience, participation, qualitative, health 

service. Dessa tillämpades i fritextsökningar. Författarna sammanlänkade och kombinerade 

därefter de valda sökorden med hjälp av de booleska operatorerna OR och/eller AND. Detta 

verktyg är praktiskt användbart för att specificera sökningen till ett begränsat önskat område 

(Willman et al., 2016). Se bilaga 1.      

 

6.3. Urval 

Sökningen hade följande inklusions och exklusionskriterier:  

 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Artiklar publicerade år 2001-2016 Kvantitativa artiklar 

Artiklar skrivna på Engelska Artiklar vars kvalitetsgranskning var låg 
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Artiklar vars kvalitetsgranskning var hög 

eller medel 

Artiklar vars deltagare var barn/ungdomar 

Artiklar som inte blivit etiskt bedömda 

Originalartiklar  Artiklar som inte besvarar studiens syfte 

Artiklar som var vetenskapligt granskade  

Artiklar tillgängliga i fulltext 

Artiklar som blivit etiskt bedömda 

 

 

Författarna valde årsintervallet 2001-2016, för att få fram så aktuell forskning som möjligt 

(Polit & Beck, 2013). Enligt Ludvigsson (2015) inriktar sig kvalitativ forskning på att försöka 

förstå och identifiera beteenden, upplevelser och företeelser. Målet är att få insikt inom olika 

komplexa fenomen. Av den anledningen används endast kvalitativa artiklar i litteraturstudien 

då syftet är att undersöka upplevelser hos anhöriga inom palliativ vård. 

Utifrån sökträffarna påbörjades urvalsprocessen, författarna började med att läsa igenom 

artiklarnas titlar. Därefter gjorde ett första urval, när titlarna ansågs vara relevanta lästes 

artiklarnas abstrakt. Om deras abstrakt överensstämde med litteraturstudiens syfte, lästes de i 

sin helhet. Detta utgjorde det andra urvalet.  

I det tredje urvalet skedde den sista selektionen. Då kvalitetsgranskades artiklarna enligt 

Forsberg och Wengströms (2016) sammanställda mall för kvalitativa artiklar. Detta gjordes 

för att säkerställa att artiklarna höll en hög standard. Mallen innehåller frågor beträffande 

studiernas tillförlitlighet. Författarna besvarade dessa frågor separat och gick sedan 

gemensamt igenom varandras resultat. När det rådde konsensus om att artiklarna hade låg 

kvalitet, exkluderades de. 

Det genomfördes även en manuell litteratursökning på webbsidan Palliativt 

forskingscentrum, varifrån en av de tolv resultatartiklarna är hämtade (Lundberg, Olsson & 

Fürst, 2013). Se bilaga 2. 

 

6.4. Datanalys 

Den insamlade datan analyserades enligt Fribergs metod (2012). Författarna granskade 

artiklarna individuellt vid ett flertal tillfällen, för att senare diskutera resultaten gemensamt. 

Detta kallas för forskartriangulering. Fenomenet undersöks på så vis från olika synvinklar 

vilket möjliggör validering från fler perspektiv, samt minskar risken för bias.   

 Vidare gjordes en analys av de framtagna artiklarna där färgkodning användes. Detta 

innebär att författarna strategiskt använder olika färgkombinationer för att markera det 

artikelinnehåll som var betydelsefullt för litteraturstudiens syfte, exempelvis likheter och 
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skillnader. Kodningen resulterade i att kategorier och subkategorier formades. Därefter 

gjordes en slutlig sammanställning av dessa kategorier, dessa redovisas i resultatdelen.  

 

7. Forskningsetiska överväganden 

Sandman och Kjellström (2013) framhåller att forskningsstudier som involverar människor 

alltid bör ha ett etiskt förhållningssätt. Etiska överväganden ska tillämpas i forskningsstudier 

för att värna om deltagarnas värdighet, integritet och självbestämmande. All data ska 

behandlas konfidentiellt för att skydda den enskilda individen.  

Författarna har noggrant granskat att samtliga artiklar var granskade av en etisk kommitté. 

Författarna är medvetna om att det föreligger en risk att misstolkning kan förekomma vid 

granskning och analysering av artiklarna. På grund av att det engelska språket inte är 

författarnas modersmål. Ett engelskt lexikon har därför funnits tillgängligt under hela 

arbetsprocessen. Vid dataanalyseringen strävade författarna efter att förhålla sig objektivt, 

samt arbeta utifrån ett kritiskt förhållningssätt, för att uppnå ett så sanningsenligt resultat som 

möjligt. Detta är ur en etisk synvinkel betydelsefullt. Dels för att kunna värna om att 

deltagarnas erfarenheter framställts korrekt och dels för att litteraturöversiktens innehåll ej 

frångår det verkliga resultatet. 

 

8. Resultat 

Ur analysen framträdde fem kategorier med tillhörande subkategorier. Se tabell nedan. 

 

Huvudkategorier Subkategorier 

Den förändrade livssituationen under 

sjukdomstiden 

Betydelsen av anhörigstöd 

 

1.Att leva nära inpå döden 

2.Att balansera den nya tillvaron 

1.Stöd under sjukdomstiden 

2.Efterlevandestöd 

Betydelsen av information  

Betydelsen av delaktighet  

Sjuksköterskans inverkan på de anhörigas 

upplevelser 

1.Symptomlindring 

2.Bemötande 
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8.1. Den förändrade livssituationen under sjukdomstiden 

8.1.1. Att leva nära inpå döden 

Anhöriga inom den palliativa vården upplevde att döden alltid var närvarande. De levde 

ständigt med rädslor inför vad bortgången av den sjuke skulle innebära för dem (Andersson, 

Ekwall, Hallberg & Edberg, 2010; Axelsson et al., 2015; Miettinen, Alaviuhkola & Pietila, 

2001; Steinvall, Johansson & Berterö, 2011; Wong & Chan, 2007). Många oroade sig för hur 

framtiden skulle te sig när de blev ensamma och för de konsekvenser som medföljer. Steinvall 

et al. (2011) belyser att dessa tankar var särskilt förekommande nattetid, vilket resulterade i 

störd sömn. Den oro och ångest de våndandes av orsakade även andra fysiska symptom såsom 

bröstsmärtor och spänningshuvudvärk. 

Vetskapen om att döden närmade sig fick som följd att de anhöriga ville göra de bästa av 

tiden som återstod med den sjuke (Steinhauser, Voils, Bosworth & Tulsky, 2015; Miettinen et 

al., 2001; Wong & Chan, 2007; Dose et al., 2015). Vilka aktiviteter som ansågs vara mest 

värdefulla varierade (Axelsson et al., 2014; Miettinen et al., 2001; Steinvall et al., 2011). Det 

fanns anhöriga som strävade efter att bibehålla ett så normalt liv som möjligt, vilket innebar 

att de försökte bevara rutiner de tidigare haft. Detta bidrog till säkerhet och trygghet. De 

uppskattade att tillsammans med patienten lyssna på musik, äta den mat de var vana vid eller 

besöka sina favoritrestauranger. Det fanns även de anhöriga som gjorde motsatsen till detta 

och istället tog varje dag som den kom. De ville uppleva nya saker tillsammans med patienten 

som involverade det lilla extra. Det samtliga anhöriga hade gemensamt var deras strävan att 

öka livskvalitén den sista tiden med den sjuke. 

De anhöriga befann sig i en känsloladdad period, tankarna kring döden väckte många 

emotionella och existentiella frågor (Andersson et al., 2010; Axelsson et al., 2014; Steinvall 

al., 2011). De hade olika tillvägagångssätt för att hantera de rådande omständigheterna. Vissa 

anhöriga undvek medvetet att tala om döden med patienten. Det fanns tillfällen då den sjuke 

gjorde ansatser att lyfta ämnet och antydde att detta var något personen ville tala om. Trots 

det upplevde många anhöriga att de var inkapabla till detta. Att öppna upp den dialogen 

innebar att de var tvungna att möta sina egna rädslor, vilket alla inte var redo för. Somliga 

anhöriga avstod från att tala om döden då de ansåg att de på så vis skonade den sjuke. De 

förmodade att samtalet skulle generera i känslor som obehag och ångest och ville av den 

anledningen inte föra ämnet på tal. I Axelssons et al. (2014) studie sörjde dock vissa anhöriga 

att denna konversation aldrig ägde rum. En änka uttryckte bitterhet och sorg över att hon inte 
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vågat prata om döden med sin make innan han dog. Hade hon hade tagit del av hans tankar 

och rädslor hade det kunnat hjälpa honom. Detta hade änkan svårt att komma till freds med.  

Steinvall et al. (2011) belyste i sin studie att det fanns anhöriga som ville tala med den 

sjuke om den process de gick igenom tillsammans. Dessa talade mycket fritt om döden och 

uppgav att bägge parterna stärktes av samtalen. De befann sig båda i en utsatt situation och att 

få ge utlopp för känslorna var till stor hjälp för dem under sjukdomstiden. De kände 

gemenskap och upplevde att de tacklade döden tillsammans. Sedan fanns det även anhöriga 

som hade varierande inställningar till konversationen. De ville att relationen och samtalen 

skulle förbli desamma som innan deras käraste blev sjuk, men de insåg samtidigt att dialogen 

hade en stödjande funktion. Det var en konst för de anhöriga att hantera denna balansgång.  

 

8.1.2. Att balansera den nya tillvaron  

Att ha vara anhörig inom den palliativa vården var överväldigande och påverkade hela deras 

levnadssätt (Andersson et al., 2010; Axelsson et al., 2014; Miettinen et al., 2001; Steinvall et 

al., 2011). Att anpassa sig till den nya livssituationen var tungt och medförde både praktiska 

och psykosociala förändringar i de anhörigas liv. Vardagen såg inte längre ut som den gjorde 

förr och anhöriga fann det svårt att hitta en balans mellan den nya tillvaron och det liv de 

tidigare levt. De strävade efter att kunna hantera sina egna liv utanför vårdmiljön samtidigt 

som de ville räcka till för den sjuke. De upplevde att det var problematiskt att vara tillräcklig i 

bägge miljöerna.                         

 Enligt Andersson et al. (2010) och Axelsson et al. (2014) ökade de anhörigas ansvar i 

hemmet när deras käraste insjuknande. De var tvungna att utföra hushållsuppgifter som de 

tidigare gemensamt ansvarat för att uträtta, som till exempel städning och matlagning. 

Samtidigt fortsatte många att arbeta heltid för att upprätthålla familjens ekonomi. Utöver detta 

ställde de krav på sig själva, att alltid finnas tillgängliga för den sjuke genom att bistå med 

både praktiskt och emotionellt stöd. De kände att det var deras skyldighet. 

Trots att anhöriga ville spendera mycket tid med den sjuke och hjälpa till med diverse 

uppgifter uttryckte många behov av ett avbrott från sjukvårdsmiljön (Andersson et al., 2010; 

Axelsson et al., 2014; Steinvall et al., 2011). Att få ägna sig åt tidigare intressen som träning 

eller att umgås med vänner gav dem styrka och energi. De anhöriga uppgav dock att det var 

svårt att göra tid för dessa andrum, vilket i sin tur gav upphov till känsla av isolering. De 

brottades med viljan att hjälpa den sjuke och viljan att tillgodose sina egna behov. Deras 

önskan om att finnas till både för den sjuke och dem själva, försatte dem i en etisk konflikt 

vilket var psykiskt påfrestande för dem. I de flesta fall gjordes en total omprioritering i de 
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anhörigas vardag. Vilket fick som följd att de negligerade sina egna behov och riktade alla 

ambitioner mot den sjuke. Detta tog på krafterna och gjorde situationen ännu mer påtaglig. 

Effekterna av detta visades inte endast under sjukdomstiden utan även efter den sjukes 

bortgång, då många anhöriga tvingats sjukskriva sig på grund av utmattningssyndrom. 

 

8.2. Betydelsen av anhörigstöd under sjukdomstiden  

8.2.1. Stöd under sjukdomstiden 

Anhöriga ställde höga krav på sig själva inom den palliativa vården (Andersson et al., 2010; 

Axelsson et al., 2014; Meittinen et al., 2001). De rekonstruerade sina liv för att finnas där för 

den sjuke då de ansåg att det var deras plikt som anhöriga. De yttre och inre påfrestningar 

hade en tydlig inverkan på de anhörigas mentala hälsa. De befann sig i en sårbar situation och 

drabbades ofta av prestationsångest, detta ledde till att deras behov av stöd ökade. Trots detta 

avstod många från att ventilera sina problem med den sjuke (Axelsson et al., 2014; Da silva, 

Moreira, Leite & Erdmann, 2012). De ville inte belasta personen med ytterligare bekymmer, 

vilket fick som följd att de maskerade sina känslor. Anhöriga uttryckte ett stort behov av att få 

utlopp för sina känslor. De ansåg att sjukvårdspersonalen bar ansvaret för att möjliggöra detta 

genom att ta sig tid till att lyssna på dem.  

I Axelsson et al. (2014), Wong och Chans (2007) studier uttryckte anhöriga att de erfarit 

dåligt anhörigstöd under vårdtiden. I studierna berättade anhöriga att sjukvårdspersonalen 

sällan frågade hur de mådde eller om de behövde något. Detta fick dem att känna sig 

övergivna och förbisedda. De beskrev ett uteblivet stöd. Det fanns dock anhöriga som var 

tillfreds med den support de fått (Da silva et al., 2012; Lundberg, Olsson & Fürs, 2013; 

Steinhauser et al., 2015; Wong & Chan., 2007). Att kontinuerligt få praktiskt och emotionellt 

stöd av sjukvårdspersonalen var en viktig del för att ta sig igenom den plågsamma 

upplevelsen att se sin käraste dö. De fann då tröst hos personalen. Tack vare stödet upplevde 

de sig kunna hantera den smärtsamma situationen bättre.  

Enligt Axelsson et al. (2014), Lundberg et al. (2013) och Steinhauser et al.( 2015) 

innefattade anhörigstöd ett flertal olika interventioner, stora som små. Det kunde vara 

stödjande dialoger eller arrangerade möten. Där fick de anhöriga möjlighet att ocensurerat 

lyfta olika tankar och känna att det fanns någon som lyssnade på dem. Det beskrevs vara 

meningsfullt att ha någon som tog del av deras familjehistorier och minnen de hade med den 

sjuke, eller att de blev förvissade om att de agerat rätt och inte behövde ha skuldkänslor. 

Andersson et al. (2010) och Da silva et al. (2012) belyser i sina studier att stöd även kunde 



 
 13 (39) 

 

bestå av en basal prestation som ett vänligt tillmötesgående från sjukvårdspersonalen. Att bli 

uppmärksammad beträffande praktiska frågor var likaså uppskattat av de anhöriga (Andersson 

et al., 2010; Lundberg et al., 2013; Steinhauser et al., 2015). Det kunde vara att 

sjukvårdspersonalen erbjöd något att äta, möjligheten att duscha, att hela familjen fick besöka 

patienten samtidigt eller tillåtelse till övernattning.  

När vården var familjecentrerad och stödjande insatser tillämpades, påverkades anhöriga 

positivt. De kände sig sedda och inkluderade i vården (Axelsson et al., 2014; Lundberg et al., 

2013; Miettinen et al., 2001). Bekräftelsen bringade dem styrka och tröst. De beskrev att det 

var befriande att ha någon som riktat sitt fokus mot dem. Stödjande interaktioner underlättade 

sorgearbetet för de anhöriga under såväl sjukdomstiden som efter dödsfallet. 

 

8.2.2. Efterlevnadsstöd  

I Lundbergs et al. (2013) studie framkommer att nya frågor och funderingar hos anhöriga ofta 

uppkom efter bortgången. Att då få samtala med sjukvårdspersonalen kort därefter upplevdes 

vara stödjande. Flera av de anhöriga upplevde att de vid upprepade tillfällen tvingats se på när 

patienten fattade beslut som de inte instämde med. Detta skapade en osäkerhet och dåligt 

samvete hos de anhöriga. I det stödjande samtalet kunde de ställa eventuella frågor och 

försäkra sig om att de inte agerat inkorrekt, vilket resulterade i att skuldkänslorna avtog. 

Att sjukvårdspersonalen förberett de anhöriga inför hur det kan vara att se den avlidne ansågs 

även som en stödjande interaktion (Andersson et al., 2010; Dose et al., 2015; Steinhauser et 

al., 2015). Vissa anhöriga ville själva göra iordning kroppen medan andra ville att personalen 

skulle göra det. Gemensamt för bägge fallen var att de uppskattade när personalen behandlade 

kroppen med respekt och värdighet. Dose et al. (2015) påpekar att när sjukvårdspersonalen 

tillät de anhöriga att ta den tid de behövde med den avlidne, ansågs det vara stödjande. Vissa 

ville hinna få besök av en präst, be eller ta ett sista avsked.          

 Axelsson et al. (2014), Dose et al. (2015), Jackson et al. (2012) belyser hur viktigt det var 

för anhöriga att få ett värdigt avslut efter bortgången, därför önskades någon form av kontakt. 

Att få ett kondoleansbrev eller uppföljningssamtal via telefon gav dem styrka och de kände att 

sjukvårdspersonalen brydde sig om dem. Att inte bli kontaktad efteråt hade negativ inverkan. 

De kände sig då obetydliga och bortglömda. En make i Axelssons et al. (2014) studie 

kontaktades inte efter dödsfallet vilket var en stor besvikelse. Han förklarade att personalen 

under en längre tid haft en mycket betydelsefull roll i hans liv, och trodde de kände 

detsamma, han blev därför sårad när ingen hörde av sig. 
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8.3. Betydelsen av information 

I samtliga artiklar framhåller anhöriga vikten av att få kontinuerlig och utförlig information 

beträffande patientens tillstånd, prognos och behandling. Detta var avgörande för deras 

förmåga att vara införstådda i patientens sjukdomstillstånd. (Andersson et al., 2010; Axelsson 

et al., 2014; Ciemins, Brant, Kersten, Mulette & Dickerson 2014; Cronin, Arnstein & 

Flanagan, 2015; Dose et al., 2015; Lundberg et al., 2013; Miettinen et al., 2001; Jackson et 

al.,  2012 ; Steinhauser et al., 2014; Steinvall et al., 2011; Wong & Chan, 2007). De anhöriga 

visste att döden var oundviklig. Detta var emotionellt smärtsamt och de kände sig handfallna. 

Att få täta informativa uppdateringar var ett sätt för de anhöriga att återfå kontroll i en 

maktlös situation. Informationsgivandet ansågs vara en stödjande handling. 

Det var vanligt förekommande att anhöriga ansåg sig ha fått bristfällig samt otillräcklig 

information, att den saknade relevant innehåll eller var för invecklad (Andersson et al., 2009; 

Axelsson et al., 2014; Ciemins et al., 2014; Dose et al., 2015; Miettinen et al., 2001; Jackson 

et al., 2012). De uttryckte då känslor av hjälplöshet och exkludering. Krissituationen de 

anhöriga befann sig i påverkade deras förmåga att ta in informationen de tilldelats. På vilket 

sätt sjukvårdspersonalen förmedlade informationen var därför en nyckelfaktor för hur de tog 

emot den. Att informationen som gavs var anhöriganpassad, framhölls som en viktig 

komponent (Axelsson et al., 2014; Ciemins et al., 2014; Dose et al., 2015; Miettinen et al., 

2001). Det var vanligt förekommande att sjukvårdspersonalen misslyckades med att anpassa 

fakta till de anhörigas kunskapsnivå. De utgick från att de förstått mer än vad de faktiskt gjort, 

då de inte hade samma kunnighet i ämnet. Anhöriga hade bland annat svårt att förstå och 

tolka innebörden om konversationen präglades av medicinska termer (Ciemins et al., 2014; 

Steinhauser et al., 2015). Detta kolliderade med deras önskan om att få klara direktiv 

beträffande patientens tillstånd. Om informationen gavs i såväl muntlig som skriftlig form 

bidrog det till ökad förståelse (Axelsson et al., 2014; Lundberg et al., 2013). Det var även 

betydelsefullt att informationen upprepades, samt att personalen säkerställde att den givna 

informationen uppfattats korrekt av mottagaren. 

Om informationen som förmedlades var öppen och realistiskt framförd kände anhöriga sig 

mer tillfredställda och lämnades med färre frågor. (Axelsson et al. 2014; Dose et al., 2015; 

Jackson et al. 2012; Miettinen et al., 2001; Steinvalls et al., 2011; Wong & Chan, 2007). 

Många anhöriga beskrev att de ibland upplevde sjukvårdspersonalen som alltför optimistiska i 

informationsgivandet. Vilket resulterade i att de återfick hopp om tillfrisknande och att döden 

inte var stundande. När de senare insåg att detta inte stämde kände de sig vilseledda. 
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Anhöriga påpekade att om döden närmade sig, borde sjukvårdspersonalen vara öppna med 

det. 

I Cronin et al. (2015) Jackson et al. (2012) och Miettinen et al. (2001) studie framgick det 

att information och beslutsfattande var starkt sammanlänkade. Utförlig information låg till 

grund för ett gott beslutsfattande. Desto mer kunskap den anhörige hade angående patientens 

situation och vårdplan, desto mer befogade var besluten, då de kunde motivera för agerandet. 

Cronins et al. (2015) studie visade på en situation där bristfällig information gav negativa 

följder för beslutstagandet. De anhöriga uppgav att de fått otillräcklig information angående 

hur kritiskt patientens tillstånd var samt vilka valmöjligheter som fanns att tillgå. Om de hade 

blivit givna mer information hade de handlat annorlunda. De hade då valt att ta hem sin 

käraste de sista dagarna i livet. Istället lämnades de med besvikelse och misstro mot 

sjukvårdspersonalen.  

Att i god tid få tydlig information gjorde att de anhöriga kände sig mer förberedda inför 

deras kärastes död, vilket underlättade deras bearbetningsprocess (Axelsson et al., 2014; 

Steinvall et al., 2011; Wong & Chan, 2007). Anhöriga önskade att sjuksköterskan hade 

förklarat dödsprocessen för dem, exempelvis hur händelseförloppet kunde se ut de sista 

timmarna före dödsögonblicket. Detta var inte endast betydelsefullt för den mentala 

förberedningen utan även för att de skulle få en chans att ta sista farväl. 

Anhöriga hade höga krav på informationen i palliativ vård (Axelsson et al., 2014; Steinvall 

et al., 2011). Information fungerar som ett redskap för de anhöriga att hantera och förhålla sig 

till den aktuella situationen. När de var väl underrättade var det lättare för dem att möta de 

olika situationerna som kunde uppstå i den palliativa vården. Information hade en vägledande 

effekt. Det fanns dock en avgörande skillnad mellan medvetenhet och acceptans. Anhöriga 

kunde vara förvissade om att döden var nära men att acceptera detta var inte detsamma.  

 

8.4. Betydelsen av delaktighet  

I ett flertal studier gav anhöriga uttryck för att de i någon mån ville vara delaktiga i den sjukes 

vård (Andersson et al., 2010; Axelsson et al., 2014; Cronin et al., 2015; Da silva et al., 2012; 

Steinvall et al., 2011; Wong & Chan, 2007). De stärktes av att få känna sig delaktiga och 

upplevde på så vis att de var en del av ett sammanhang, vilket var betydelsefullt för dem. 

Viljan att vara involverad fanns kvar under hela sjukdomsförloppet men ökade successivt 

desto sämre patienten blev. Delaktighet innebar varierande uppgifter för de anhöriga, det 

berörde både praktiska och sociala initiativ. Steinvall et al. (2011) belyser i sin studie att 
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delaktigheten dels var en strategi för att återfå kontroll och hantera oro, men även ett sätt för 

de anhöriga att föras samman och spendera tid med den sjuke.  

Da silva et al (2012), Wong och Chan (2007) beskrev i sina resultat att anhöriga hade 

behov av att få delta i omvårdnadsinsatser. De ville bland annat utföra munhygien, 

vändningar i sängen och hjälpa till med matning. I den palliativa vården fanns det inte mycket 

de anhöriga kunde påverka. Därför mådde de bra av att få arbeta med konkreta utföranden, så 

som omvårdnadsuppgifter. Möjligheten att delta i vårdandet var dock begränsat då de rådde 

osäkerhet inför genomförandet av momenten hos vissa anhöriga. De anhörigas kunskap var 

liten i relation till sjukvårdspersonalens. De kunde därför kunde inte ha huvudansvar för 

patientens omvårdnad, vilket gjorde dem besvikna. De önskade att det funnits möjlighet till 

utbildning inom diverse omvårdnadsaktiviteter. De hade då kunnat bidra med mer än vad de 

gjorde. Kunskap och information lade grunden för en omfattande delaktighet. 

Det rådde emellanåt motstridiga känslor inför delaktigheten (Axelsson et al., 2014; 

Steinvall et al., 2011). Trots att majoriteten av de anhöriga gynnades av att få medverka i 

vårdandet betonade vissa att det kunde få en motsatt reaktion, och bli för mödosamt. 

Sjukvårdspersonalen hade ofta ett stort förtroende för de anhöriga, vilket stundtals resulterade 

i att de överlämnade omvårdnaden till dem. Det gjorde vissa anhöriga osäkra då de inte alltid 

visste vad som förväntades av dem i de olika situationerna. Dessa anhöriga ansåg att om 

sjukvårdspersonalen i för stor utsträckning överlämnade omvårdandsaktiviteter till dem 

upplevdes delaktigheten snarare som en börda. De anhöriga ansåg att det optimala var om 

delaktigheten präglades av ett samarbete mellan dem och sjukvårdspersonalen. Det upplevdes 

som mindre kravfyllt och ingav en känsla av en ömsesidighet. 

I Axelssons et al. (2014) och Da silvas et al. (2012) studier framhöll anhöriga att en inre 

styrka infann sig när de kände att de gjort allt de kunnat för att hjälpa patienten. När de 

anhöriga fick hjälpa till upplevde de meningsfullhet. En anhörig förklarade att vårdande gav 

mening, och mening gav styrka. 

 

8.5. Sjuksköterskans inverkan på anhörigas upplevelser  

8.5.1. Symptomlindring 

Att se sin käraste lida tärde på de anhöriga och de led med den sjuke. Av den anledningen 

framhöll de att sjuksköterskans förmåga att ge adekvat symptomlindring var avgörande för 

hur de upplevde vården. (Da silva et al., 2012; Jackson et al., 2012; Miettinen et al., 2001; 

Steinhauser et al., 2015; Wong & Chan., 2007). Anhöriga uppgav att god symptomlindring 
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var grundläggande för upplevelsen av god vårdkvalité. De värdesatte högt när symptomen 

behandlades effektivt och inom kort tid. 

Jacksons et al. (2012), Steinhauser et al. (2015), Wong och Chans (2007) framhåller att 

smärtproblematik och andningsvårigheter var två vanligt förekommande symptom. Att 

bevittna den sjuke lida uppgavs vara en av de svåraste utmaningarna i den palliativa vården. 

De anhöriga kände sig maktlösa, då de själva inte kunde utföra någon medicinsk åtgärd. Detta 

resulterade i en smärtsam upplevelse som påverkade deras bild av den palliativa vården 

negativt. Cronin et al. (2015) belyser att när anhöriga upplevde symptomlindringen 

otillräcklig tenderade de att förlora förtroendet för sjuksköterskan.  

Anhöriga i Miettinen et al. (2001) och Jacksons et al. (2012) studier ansåg att det var minst 

lika betydelsefullt att lindra lidande av emotionell och existentiell karaktär. Tro var en 

gemensam nämnare för denna lindring. I Miettinens et al. (2001) studie framgick att anhöriga 

tilltalades av när sjuksköterskan bad en bön för den sjuke eller när en präst besökte patienten. 

Då det bidrog till god livskvalité hos patienten. Musik fungerade även som god 

symptomlindring för de som led av ångest och oro, det visade sig ha en lugnande effekt. 

Att sjuksköterskan hade ett helhetsperspektiv värderades högt av de anhöriga (Miettinen et 

al., 2001). De tyckte att det var professionellt när sjuksköterskan kunde manövrera bägge 

former av symptom. Anhöriga ansåg förmågan att kunna uppmärksamma när 

symptomlindring behövdes var en färdighet, som sjuksköterskan antingen hade eller inte. God 

symptomlindring reflekterade således sjuksköterskans kompetens. 

 

8.5.2. Bemötande 

Sjuksköterskans bemötande evaluerades ständigt och låg till grund för huruvida de anhöriga 

hade positiva alternativt negativa intryck av vården (Andersson et al., 2010; Ciemins et al., 

2014; Cronin et al., 2015; Da silva et al., 2012; Jackson et al., 2012; Lundberg et al., 2013; 

Miettienen et al ., 2001). De anhöriga belyste att det fanns många önskvärda attribut hos 

sjuksköterskan, dessa attribut var i stor utsträckning sammanvävda med sjuksköterskans 

sociala förmågor. Att kunna visa en medmänsklig sida i vårdandet framhölls som ett viktigt 

karaktärsdrag. Det innefattade egenskaper som empati, sensitivitet, vänlighet, respektfullhet, 

flexibilitet, fysisk och emotionell närvaro. De anhöriga värdesatte högt att ha en fast punkt i 

den palliativa vården (Steinhauser, 2014). När dessa egenskaper uppvisades kände de sig 

bekväma och trygga i sjuksköterskans närvaro, vilket ökade sannolikheten att de anförtrodde 

sig till sjuksköterskan. Detta minskade de anhörigas stressnivåer då de upplevde att de hade 

någon att vända sig till, när de behövde det.                
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 Da silva et al. (2012) och Miettinen et al. (2001) belyste att anhöriga uppskattade när 

sjuksköterskan tillämpade humor i vårdandet. De ansåg att det faktum att de befann sig i en 

svår situation inte borde hindra sjuksköterskan från att våga ha roligt med dem. De var i 

behov av humoristiska inslag i vardagen. 

De anhöriga hade således inte endast åsikter om att det praktiska arbete utfördes, utan även 

på vilket sätt sjuksköterskan utförde det på (Ciemins et al., 2014). Ifall sjuksköterskans 

bemötande var bristande påverkades de anhörigas upplevelser av den palliativa vården 

negativt, trots att det praktiska arbetet sakligt utförts korrekt. 

 

9. Diskussion  

9.1. Metoddiskussion  

Designen som användes var en litteraturöversikt. Detta är enligt Friberg (2012) ett lämpligt 

val när ett examensarbete på kandidatnivå ska genomföras. För att besvara studiens syfte 

krävdes djupgående analyser av tidigare forskning inom det valda fältet. Databaserna Cinahl 

och PubMed användes vid insamling av studiens material. Att använda flera databaser anses 

vara en styrka då det ökar antalet sökträffar och minimerar risken att relevanta artiklar 

förbises.                             

 I initialskedet planerade författarna att använda 21 antal sökord. Samtliga ord var relevanta 

för studiens syfte. Dock insåg författarna kort därpå att ett flertal av dessa inte var MeSH-

termer, vilket författarna hade som mål att använda sig av. Sökorden översattes därför i 

SvenskMeSH. Enligt Ludvigsson (2015) föredrar forskare att använda sig av MeSH-termer i 

sökningsprocessen. Då det enbart krävs en MeSH-term för att få mycket information inom 

sökområdet. Därför valde författarna att endast använda MeSH-termer, vilket anses vara en av 

studiens styrkor. Det resulterade i att 14 sökord inkluderades. Dock hade ett större omfång 

sökord eventuellt genererat i ett bredare utbud av artiklar, vilket kan betraktas som en svaghet. 

De valda sökorden kombinerades därefter med hjälp av de booleska operatorerna OR 

och/eller AND. Detta specificerade sökningen samtidigt som den inte blev alltför snäv. De 

booleska operatorerna hjälper forskare att inrymma största möjliga omfattning av relevant 

litteratur, samtidigt som sökningen smalas av till ett bestämt problemområde (Willman, et al., 

2016). Denna strategi bedöms vara en av metodens styrkor. 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) är forskning en färskvara. Polit & Beck (2013) 

anser att forskning inte bör ha ett längre tidsintervall än 15 år för att klassas som aktuell. Den 
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äldsta resultatartikeln är 15 år gammal, vilket författarna ansåg vara gränsfall till inaktuellt. 

Dock är övriga artiklar inte äldre än 10 år, vilket kompenserar för denna svaghet. 

Ett av studiens inklusionskriterier var att endast involvera kvalitativa artiklar i resultatet. 

Kvalitativa studier har få antal deltagare i jämförelse med kvantitativa studier. Det ger inte 

samma bredd i underlaget till resultatet som en kvantitativ studie gör. Dock är kvalitativ 

metod mest lämpad för att beskriva människans subjektiva upplevelser av ett fenomen, vilket 

stämmer överens med studiens syfte. Att studien endast bygger på kvalitativ forskning anses 

därför vara en styrka snarare än en svaghet. 

Studien exkluderade artiklar med hälso-sjukvårdspersonal eller patientperspektiv, då syftet 

var att belysa upplevelser från ett anhörigperspektiv. Inga länder exkluderades i studien. Detta 

ansågs vara en fördel då det öppnade upp för diversitet, vilket ökade sannolikheten att 

upptäcka eventuella skillnader mellan regioner. Författarna eftersträvade att inkludera minst 

en svensk artikel, då det är den vårdkontexten författarna senare kommer vara verksamma i. 

Slutligen valdes fyra svenska artiklar. Resterande artiklar var från USA, Brasilien, Kina och 

Finland. 

Att artiklarna var granskade och godkända av en etisk kommitté var en av målsättningarna. 

Efter analysen upptäcktes att samtliga artiklar med undantag av ¨What constitutes quality of 

family experience at the end of life? Perspective from family members of patients who died in 

the hospital¨ var godkända av en etisk kommitté eller granskningsnämnd. Dock var studien en 

uppföljning av en tidigare studie som blivit godkänd av en kommitté. Av den anledningen 

valde författarna till denna litteraturstudie att även inkludera denna. 

Forsberg och Wengström (2013) menar att det alltid föreligger en risk att resultatet 

påverkas av författarna och därmed frångås ursprungstexten. I och med tidigare 

verksamhetsförlagda utbildningar och arbeten besitter författarna en viss förförståelse. 

Författarna var medvetna om att det kunde påverka deras objektivitet. Vid analysen gjordes 

därför en ansträngning att åsidosätta denna förförståelse, då det är viktigt att resultatet inte ska 

influeras av detta.  

Inledningsvis i analysprocessen använde författarna sig av forskartriangulering, vilket 

innebar att de enskilt granskade artiklarna innan de gemensamt diskuterade dem. På så vis 

lyfts signifikant data från olika perspektiv, vilket höjer studiens trovärdighet. 

Samtliga resultatartiklar har kvalitetsgranskats enligt Forsberg & Wengströms (2015) 

utarbetade granskningsmall. Då bedömdes kvalitetsnivån med hjälp av skalorna hög, medel 

eller låg. Det resulterade i att studien endast inkluderar artiklar med hög eller medel kvalitet, 

vilket ökar dess kredibilitet. 
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9.2. Resultatdiskussion   

Litteraturöversiktens syfte var att belysa anhörigas upplevelser av den palliativa vården. 

Upplevelserna påverkades av hur anhörigstöd, information och delaktighet tillämpades. I 

resultatet framgick även att sjuksköterskans bemötande och kompetens hade inflytande på hur 

de anhöriga uppfattade vården. Antonovskys teori presenteras och diskuteras även utifrån 

litteraturöversiktens resultat. Teorin valdes då den beskriver människans förmåga att hantera 

en kritisk situation. 

 

9.2.1. Den förändrade livssituationen gav upphov till behov av stöd 

I studiens resultat framkom att anhöriga befann sig i en påfrestande situation som hade stor 

inverkan på deras tillvaro samt levnadsvanor. Andershed och Ternestedt (1999) samt Milberg 

och Strang (2011) betonar att den nya livssituationen upplevdes som betungande för de 

anhöriga och att detta i hög grad påverkade deras känsloliv. Många levde ständigt med rädsla 

och ångest inför sjukdomsförloppet och döden, vilket i sin tur ökade deras sårbarhet. 

Andershed (2005) påvisar att anhörigas livskvalité i den palliativa vården skiljer sig från 

anhörigas livskvalité i den kurativa vården. Både det fysiska och psykiska välbefinnandet var 

betydligt lägre hos anhöriga i den palliativa vården, vilket indikerar att deras hälsa är mycket 

utsatt. 

Resultatet i denna översikt visade att anhöriga många gånger upplevde en skyldighet att 

åsidosätta sina egna behov för att rikta all fokus mot den sjukes behov. Dock ökade deras 

egna behov av stöd i paritet med kraven de ställde på själva. 

Centeno, Arantzamendi, Rodríguez och Tavares (2010) samt Rhodes, Mitchell, Miller, 

Connor och Teno (2008) ansåg att sannolikheten att anhöriga upplevde den palliativa vården 

positivt ökade signifikant om de kontinuerligt fick emotionellt stöd under vårdtiden. Detta 

belystes också av Socialstyrelsen (2013) som betonar att den palliativa vården även ska 

inkludera anhöriga, till exempel i form av anhörigstöd, där ¨Syftet med stödet är att förebygga 

ohälsa hos närstående samt främja deras förmåga att hantera svårigheter under vårdtiden 

och efter dödsfallet¨ (s.29). 

I denna översikts resultat framgick det att en stödjande dialog mellan anhörig och 

sjukvårdspersonal var en av de mest adekvata och gynnsamma stödinterventionerna. Genom 

dialog kunde de anhöriga känna sig sedda, samtidigt som de fick utlopp för känslor de annars 

höll inom sig. Detta bekräftar även Benzein, Hagberg och Saveman (2008), Milberg och 
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Strang, (2011) som betonade att det är meningsfullt för anhöriga att få beskriva sina känslor i 

ord medan någon lyssnar på dem och bekräftar dem. Anhöriga i studierna ansåg att samtalet 

var en viktig stödform. Fridegren och Lyckander (2013) påpekar att en fenomenologisk 

inriktning på samtalet kan vara ändamålsenligt då den fenomenologiska ansatsen eftersträvar 

att fånga in individens subjektiva upplevelser, utan att ge konkreta svar tillbaka. Samtalet 

präglas av öppenhet och den anhörige styr samtalets gång, målet är att uppnå fri reflektion hos 

individen. 

. 

9.2.2. Information är en grundläggande förutsättning delaktighet 

I litteraturöversiktens resultat framkom att anhöriga hade behov av att vara delaktiga i 

patientens vård. Att vara delaktig förutsatte att de anhöriga tilldelades information av 

sjukvårdspersonalen. Andershed och Ternestedt (1999) anser att anhöriga inom den palliativa 

vården är informationssökare, då de vill vara väl insatta i patientens tillstånd, prognos och 

behandling. Att vara konstant informerad visade sig leda till minskad oro hos de anhöriga. 

Andershed (2005) och Namba (2007) anser att det är av stor vikt att informationen var 

individanpassad, utförlig och ärligt framförd. Detta är avgörande för att de anhöriga ska 

kunna bearbeta den rådande situationen, samtidigt som de lämnas med färre frågor. Detta 

indikerar att kontinuerlig och tillförlitlig information bidrar till ökad trygghet, hanterbarhet 

och acceptans hos de anhöriga. 

I översiktens resultat framkom också att information var en förutsättning för att anhöriga 

skulle kunna känna sig säkra vid deltagande av praktiska utföranden i patientens vård. Detta 

överensstämmer med Andershed och Ternestedt (1999), Milberg och Strangs (2011) studier 

som visade att information var en förutsättning för de anhörigas upplevelse av delaktighet. De 

efterfrågade kunskap inom diverse omvårdnadsområden, då de tog sin medverkan på stort 

allvar och fasade för att göra fel. 

I översiktens resultat framgick det att anhöriga mådde bra av att vara delaktiga. De 

upplevde ofta vanmakt över att inte kunna påverka de rådande omständigheterna. 

Delaktigheten blev då ett handfast tillvägagångssätt att bidra med något till den sjukes liv. 

Milberg och Strang (2011) betonar att anhöriga gynnas av att få hjälpa till. De fann i sin 

studie att anhöriga upplevde en befrielse av att ha gjort allt som stod i deras makt för att 

underlätta för den sjuke.  

Andershed (2005) belyser att det finns kulturella aspekter som påverkar de anhörigas grad 

av delaktighet. Studien visade att anhöriga som är immigranter och vuxit upp under andra 

kulturella förhållanden än i Sverige hade en ökad vilja att vara involverade i den sjukes vård. 
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För dessa anhöriga var det en norm att ta hand om sin käraste vid sjukdom. De ansåg att det 

var deras skyldighet.  

Andershed (2005) och Namba (2007) påpekar att delaktighet inte hade samma positiva 

innebörd för alla anhöriga. Många var inte bekväma i den vårdande rollen. I Andersheds 

studie (2005) fann anhöriga det problematiskt att exempelvis hjälpa den sjuk med basal 

hygien. De ansåg att dessa insatser tillhörde sjukvårdspersonalens ansvarsområde. De 

anhöriga valde därför att avstå från aktiviteterna. Många hävdade även att den formen av 

delaktighet gjorde situationen mer smärtsam än vad den redan var. 

Detta visar på att anhöriga har skilda preferenser beträffande delaktighet i den sjukes vård. 

Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan har i åtanke att människan är individuell samt att 

det kan finnas olika faktorer som påverkar hur de hanterar situationen. Av den anledningen 

bör sjuksköterskan vara neutral och bejaka samtliga 

handlingssätt.                                                                                                                

9.2.3. Sjuksköterskans inverkan på de anhörigas upplevelser 

Resultatet i denna översikt belyste att anhöriga i den palliativa vården var måna om att den 

sjuke fick symptomlindring på alla plan och de ansåg att det var sjuksköterskans uppgift att 

säkerställa detta. Milberg och Strang (2011) belyser att när sjukvårdspersonalen hade god 

kunskap och gav adekvat symtomlindring, resulterade det i att anhöriga kände sig tryggare 

samtidigt som deras tillit för sjukvårdspersonalen växte. Adekvat symptomlindring var 

därmed direkt knutet till sjuksköterskans kompetens. Andershed (2005) påvisar instämmande 

att när sjuksköterskan lindrade patientens lidande skapades ett förtroende för såväl personalen 

som för sjukvården. Om patienten inte fick tillräcklig symptomlindring hade det en motsatt 

effekt, då ökade de anhörigas stressnivåer. De intog en överbeskyddande roll för patienten 

samtidigt som de blev skeptiskt inställda till sjuksköterskans arbete. 

Litteraturöversikt resultat påvisade även att sjuksköterskans bemötande var starkt förenat 

med anhörigas upplevelse av den palliativa vården. Centeno et al. (2010) betonade att när 

sjuksköterskorna visade medmänskliga och omtänksamma attribut påverkades anhörigas 

känsloliv positivt. De kände sig betydelsefulla och i säkra händer. Därför var det av stor 

betydelse att sjukvårdspersonalen bemötte såväl anhöriga som patienten med värme och 

medmänsklighet. Det är viktigt att känna sig som ett subjekt och inte ett objekt. Andershed & 

Ternestedt (1999) påpekar att när anhöriga upplevde ett dåligt bemötande var de mindre 

benägna att anförtro sig till sjuksköterskan, vilket skadade deras relation. 

Dessa upptäckter påvisar att anhörigas tillit och trygghet i hög grad påverkas av 

sjuksköterskans bemötande och yrkeskompetens. De befinner sig i en omtumlande tillvaro 
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och försöker genom olika tillvägagångssätt få kontroll och uppnå stabilitet i den palliativa 

vården. Om anhöriga litar på sjuksköterskan och känner sig trygga ökar deras benägenhet att 

öppna upp sig. Vilket är en grundläggande förutsättning för att sjuksköterskan skall kunna ge 

stöd och god palliativ vård. Det är därför avgörande att sjuksköterskan är medveten om att 

bemötandet antingen kan stjälpa eller hjälpa den anhörige. 

 

9.2.4. Anhörigas hälsa stärks av känsla av sammanhang 

Enligt Dahlberg & Segesten (2010) utgör hälsa ett av vårdvetenskapens konsensusbegrepp, 

där syftet är att stärka människans hälsotillstånd. I översiktens resultat framgick att de 

anhörigas mentala och fysiska hälsa i någon form påverkades negativt och som följd hade de 

svårt att hantera den rådande situationen. Detta ledde till att deras behov av stöd och krav på 

sjuksköterskan ökade. När sjuksköterskan lyckades förmedla ett starkt stöd ingav det en 

känsla av trygghet hos de anhöriga. 

I fenomenet hälsa ingår även känsla av sammanhang. Antonovskys teori KASAM grundar 

sig i det salutogena perspektivet, som koncentrerar sig på hälsans ursprung. Perspektivet 

belyser att hälsa kan vidmakthållas i en pågående krissituation om personen upplever sig ha 

tillräckligt med resurser. 

I översiktens föreliggande resultat framgick att information, delaktighet, stöd, 

sjuksköterskans bemötande och kompetens avgjorde hur de anhöriga upplevde vården. När 

dessa komponenter tillämpades mådde de anhöriga bättre samt var mer kapabla att ta sig an 

den nya situationen. Av den anledningen kan dessa komponenter beaktas som resurser i den 

palliativa vården, som samverkar för graden av KASAM. Det är sjuksköterskans uppgift att 

bistå med framtagandet av dessa resurser, hen har på så vis auktoritet att påverka i vilken 

utsträckning de tillämpas i praktiken. När anhöriga nyttjade resurserna fick det som följd att 

deras upplevelser av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet ökade. Dessa blev således 

verktyg för de anhöriga att förstå och finna sig i den nya tillvaron, vilket i sin tur var 

hälsofrämjande. 

Antonovsky (1999) framhåller att alla någon gång i livet drabbas av tragedi och ställs inför 

tuffa utmaningar. Motgångar sätter människans välbefinnande på spel, men det innebär dock 

inte att välbefinnandet behöver gå förlorat. Om den anhörige blir given de rätta 

förutsättningarna för att kunna uppleva känsla av sammanhang i den nya tillvaron ökar 

sannolikheten att hälsa upprätthålls, trots de rådande omständigheterna. Antonovskys teori 

utgår följaktligen, i detta fall, från att anhöriga kan stärka sin upplevelse av begriplighet, 
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hanterbarhet och meningsfullhet genom att bruka befintliga resurser. På så vis uppnås känsla 

av sammanhang och indirekt även hälsa. 

 

9.3. Kliniska implikationer  

Studiens resultat indikerar att anhöriga har behov som sjukvårdspersonalen ansvarar för att 

tillgodose. Dessvärre uppmärksammas och tillfredställs inte alltid dessa behov vilket leder till 

att anhöriga hamnar i en vansklig position. Det är därför av stor vikt att det inrättas åtgärder 

som syftar till att stärka och stötta anhöriga i den palliativa vården. För att lyckas med detta 

genomförande krävs ökad kunskap och förståelse hos sjukvårdspersonalen. Av den 

anledningen bör undervisning införas på samtliga arbetsplatser och på 

sjuksköterskeutbildningar. Det bör även utvecklas uppföljningssystem där anhöriga får 

möjlighet att validera och beskriva sina upplevelser av vården, i förbättringssyfte. 

Utbildning: Obligatoriska kurser bör inrättas på samtliga vårdkontexter där palliativ vård 

bedrivs. Detta för att öka medvetenheten om anhörigas behov samt tillmötesgående av dessa. 

För att höja kunskapsnivån bör anhörigvård införas som ett delmoment i 

sjuksköterskeutbildningen. Framtida sjuksköterskor kan då i ett tidigt skede inse de anhörigas 

roll i vården samt betydelsen av att främja deras hälsa. 

Uppföljningsmöte: För att en förändring skall kunna ske är det även av stor vikt att de 

anhöriga får göra sig hörda, då de är målgruppen för de planerade åtgärderna. Av den 

anledningen bör ett uppföljningssystem inrättas på avdelningar där palliativ vård bedrivs. 

Uppföljningsprocessen består av möten med de anhöriga. Dessa utförs under sjukdomstiden 

men även efter bortgången. I mötena får de möjlighet att beskriva positiva och negativa 

upplevelser samt ge förslag på vad de anser kan förbättras 

 

9.4. Förslag till fortsatt forskning  

I dagsläget inriktar sig den palliativa forskningen främst på att undersöka patientens 

alternativt sjuksköterskas perspektiv. De anhörigas synvinkel är i jämförelsevis med dessa 

relativt outforskat. Under datainsamlingen insåg även författarna att den forskning som 

adresserats de anhöriga huvudsakligen fokuserat på deras upplevelser av palliativ 

hemsjukvård. I resultatet framkom det att anhöriga efterfrågade olika former stöd. Av den 

anledningen förespråkar författarna att vidare forskning bör genomföras i syfte att undersöka 

vilka stödinterventioner som är mest fördelaktiga för anhöriga som befinner sig i palliativ 

vård, utanför hemkontexten. 
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10. Slutsats 

Litteraturöversiktens resultat beskriver de olika faktorer som påverkar de anhörigas 

upplevelser av den palliativa vården. Att få kontinuerlig och individanpassad information 

uppskattades, det bidrog till upplevelse av kontroll och trygghet. Resultatet belyser även 

vikten av att anhöriga får medverka i vården. Att bidra med antingen emotionellt eller 

praktiskt stöd till den sjuke gav anhöriga sinnesro och en känsla av meningsfullhet. De fanns 

även anhöriga som uttryckte negativa aspekter angående delaktighet. De kände sig 

överbelastade om kraven var för stora och valde därför att avstå. Sjuksköterskan hade en 

betydelsefull roll för de anhörigas upplevelse av palliativ vård. De var mycket angelägna om 

att sjuksköterskan hade kompetens inom såväl bemötande som symptomlindring. När detta 

uppvisades kände de sig värdigt bemötta samtidigt som deras förtroende för sjuksköterskan 

ökade. Anhörigstöd var även avgörande för hur den palliativa vården uppfattades. En 

stödjande dialog där anhöriga ventilerade och återgav sina tankar till sjuksköterskan 

upplevdes som positivt av de anhöriga. Om samtliga aspekter tillämpades i den palliativa 

vården, ökade de anhörigas välmående. Detta gynnade deras förmåga att kunna hantera den 

omvälvande livssituationen.  
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samt deras upplevelser av 

att vara delaktiga i vården  

Datainsamling: 
Kvalitativ metod med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Resultatet framhåller att deltagarna 

ansåg att det var essentiellt att 

sjukvårdspersonalen gav god och 

snabb symptomlindring. Att 

sjukvårdpersonalen hade ett angenämt 
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palliative care 

in cancer 

Urval: Det var åtta antal 

deltagare i studien. 

Samtliga var 

familjemedlemmar till 

cancersjuka patienter som 

vårdas palliativt 

 

Analys: Innehållsanalys 

med hjälp av kodning av 

insamlad data. 

bemötande nämndes även som en 

viktig faktor i omvårdanden, detta 

förmedlade ett lugn och kompetens. 

 

Deltagarna uttryckte att de gynnades 

av att få vara delaktiga i vården. De 

mådde bra av att få hjälpa till ansåg 

att detta var de minsta de kunde göra 

för den sjuke. 

Dose, A-M., 

Carey, E-C., 

Rhudy, L-M., 

Chiu, Y., 

Frimannsdottir, 

K., Ottenberg, 

AL., & Koeing, 

B 

Dying in the 

hospital: 

Perspectives 

of family 

members. 

2015, USA, Journal 

of palliative care 

Att förklara dödsfall på 

sjukhus på ett tertiärt 

remisscenter, från en 

anhörigs perspektiv. 

Datainsamling: 
Kvalitativ metod med 

intervjuer.  

Urval: 30 anhöriga till en 

patient som dött för 3-7 

månader sedan, på någon 

av fyra olika utvalda 

sjukhus.  

Analys: Analyserades 

med innehållsanalys.  

Hur vårdpersonalen skildrade 

patientens tillstånd var en 

nyckelfaktor för hur de anhöriga 

hanterade situationen.  

Att dialogen med vårdpersonalen 

präglades av medlidande, känslighet 

och att de kunde få vara privata var av 

stor vikt. 

Anhöriga betonade även att de 

värdesatte den tid de fick spendera 

med den sjuke, att de ville göra det 

lilla extra. Vid bortgången uppgav de 

att det var uppskattat med stöd från 

vårdpersonalen.   

 

Jackson, J., 

Derderian, L., 

White, P., 

Ayotte, J., 

Fiorini, J., Hall, 

R., & Shay, J. 

Family 

perspectives 

on end-of-life 

care: A 

metasynthesis 

2012, USA, Journal 

of Hospice & 

Palliative nursing 

Att ur ett 

anhörigperspektiv 

undersöka vård i livets 

slutskede, på ett 

långstidsboende. 

Datainsamling: 
Kvalitativ deskriptiv 

metod med intervjuer. 

Urval: Det var 19 antal 

deltagare. Samtliga var 

släktingar till människor 

som vårdats palliativt på 

I resultatet framgick det att anhöriga 

besvärades av att se den sjuke lida av 

olika symptom. Av den anledningen 

var det viktigt för dem att 

symptomlindring var högt prioriterad 

hos sjuksköterskan. 
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långtidsboenden. 

Intervjuerna genomfördes 

efter individens bortgång. 

Deltagarna var bosatta i 

Boston och samtliga var 

engelskspråkiga 

 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

Deltagarna redogjorde även att 

kontinuitet hade en inverkan på hur de 

upplevde vården. De talade gott om 

fastanställd personal som hade 

långarbetsliverfarenhet. Det var 

mindre nöjda när det var mycket 

rullians i personalstyrkan  

 

Att informationen beträffande 

patientens hälsa var ärlig och öppen 

var väsentligt för de anhöriga. Dels 

för att de skulle ges möjligheten att 

förbereda sig om patienten 

försämrades och dels för att 

informationen var förknippat med 

viktiga beslutsfattande för de 

anhöriga. 

Lundberg, T., 

Olsson, M., & 

Fürst, C-J 

The 

perspectives 

of bereaved 

family 

members on 

their 

experiences 

of support in 

palliative care 

2013, Sverige, 

International 

Journal of palliative 

nursing 

Att undersöka vad 

anhöriga upplever som 

stödjande interaktioner 

och vilka känslor de 

associerar med dessa 

interaktioner. 

Datainsamling: En 

kvalitativ, retrospektiv 

studie som genomfördes 

med intervjuer. 

Urval: Deltagarna bestod 

av 25 anhöriga som hade 

en närstående, som gått 

bort på en palliativ 

avdelning med ett stöd-

program under två 

månader. Patienterna 

hade dött för ca ett halvår 

sen vid intervjun.  

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys som 

Att få ärlig och rak information var en 

stödjande interaktion.  

I vilken utsträckning de anhöriga 

upplevde vårdpersonalens 

engagemang och fokus var viktigt.  

Att det gavs stödjande interaktioner 

efter att patienten gått bort som 

kondoleans brev och uppföljnings 

samtal via telefon.  

Om dessa ovanstående interaktioner 

inte gavs kände de anhöriga ångest, 

förtvivlan, osäkerhet och skuld. 
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resulterade i att 

huvudkategorier 

formades. 

Miettinen, T., 

Alaviuhkola, 

H., & Pietila, 

A-M. 

The 

contribution 

of good 

palliative care 

to quality of 

life in dying 

patients: 

Family 

members’ 

perceptions 

2001, Finland, 

Journal of family 

nursing 

Att ta reda på vilka 

komponenter som enligt 

de anhöriga bidrar till en 

god vård och ökad 

livskavlitet för äldre som 

vårdas palliativt.  

Datainsamling: 
Kvalitativ metod, 

innehållandes 

temainriktade intervjuer. 

 

Urval: Det var nio 

deltagare i studien. 

Samtliga var bodde i 

Finland samt var 

finsktalande. Alla var 

anhöriga till patienter som 

vårdats palliativt. 

Intervjuerna fördes ca ett 

år efter dödsfallet. 

Analys: Data 

analyserades i enlighet 

med en fenomenologisk 

metod. 

De anhöriga ansåg att vården var god 

om sjukvårdspersonalen visade 

hänsyn för den sjukes autonomi, det 

bidrog till värdighet vilket stärkte den 

sjukes livskvalitet. Deltagarna 

framhöll även att adekvat 

symptomlindring var avgörande för 

en kvalificerad vård. De ansåg även 

att sjuksköterskan bemötande hade 

stor effekt på dem och den sjuke, det 

var därför viktigt att personalen hade 

ett lättsamt och sympatiskt 

bemötande. 

 

Det framgick även att de anhöriga 

uppskattade lättbegriplig och 

realistiskt framförd information  

Steinhauser, K-

E., Voils, C-I., 

Bosworth, H., 

& Tulsky, J-A. 

What 

constitutes 

quality of 

family 

experience at 

the end of 

life? 

Perspective 

from family 

members of 

patients who 

2014, USA, 

Palliative and 

supportive care. 

Att definiera vad anhöriga 

upplever som relevanta 

kvalitetsaspekter i den 

palliativa vården. 

Datainsamling: 

Kvalitativ metod. Två 

fokusgrupper, 

diskussionen ledsagades 

med semistrukturerade 

intervjufrågor.  

Urval: 
14 deltagare som mist en 

familjemedlem i en 

kronisk sjukdom, under 

de senaste 6-12 

Anhöriga betonade vikten av att 

relationen mellan anhörig och vårdare 

fungerade, att de hölls välinformerade 

och hade en god kommunikation. 

Resultatet belyste även att adekvat 

symtomlindring var betydande för 

upplevelsen. Det uppskattades när 

avdelningen hade en tilltalande och 

lugn miljö.  
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died in the 

hospital 

månaderna. 

Engelsktalande. Över 18 

år. 

Analys: Analyserades 

med innehållsanalys. 

Steinvall, K., 

Johansson, H., 

& Berterö, C.  

Balancing a 

Changed life 

situation: The 

lived 

experience 

from next of 

kin to persons 

with 

inoperable 

lung cancer 

2011, Sverige, 

American Journal 

of Hospice & 

Palliative Medicine.  

Att identifiera och 

beskriva upplevelserna av 

livskvalité hos nära 

anhöriga till personer med 

inoperabel lungcancer, 

som vårdas palliativt 

 

Datainsamling: 

Kvalitativ metod med 

förklarande 

fenomenologiska 

intervjuer. 

Urval: 11 deltagande. 

Samtliga deltagare var 

vuxna, över 18 år. De var 

närmsta anhörig till 

personer med inoperabel 

lungcancer. Samtliga 

patienter vårdades 

palliativt. 

Analys: Blandad 

fenomenologisk och 

hermeneutisk 

innehållsanalys  

Anhöriga uppgav hur deras 

livssituation påverkades des av att ha 

sin käraste i palliativ vård.  De belyste 

även hur olika relationen mellan 

anhörig och patient kunde yttra sig. 

Gemensamt för de anhöriga var dock 

betydelsen av att få spendera tid med 

den sjuke.  

Wong, A., & 

Chan, S. 

 

The 

experiences 

of Chinese 

family 

members of 

terminally ill 

patients – a 

qualitative 

study 

2006, Kina, Journal 

of clinical Nursing 

Att förstå och förklara 

familjers upplevelser vid 

palliativ vård 

Datainsamling: 

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade, 

fenomenologiska 

intervjuer. 

Urval: Deltagarna bestod 

av 20 anhöriga till en 

person som nyligen dött 

och vårdats på en 

palliativenhet. Över 18 år, 

De anhörig a sökte efter emotionellt 

stöd från sjukvårdspersonalen.  

Att vara delaktiga i praktiska moment 

i vården var betydelsefullt samt få 

tydlig information. Det var även 

viktigt med tillräcklig smärtlindring.  
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kunde prata Kantonesiska 

(Kinesiska) 

Analys: intervjuerna 

analyserades med 

innehållsanalys 

 


