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Sammanfattning 

 

Bakgrund: 

 

 

 

 

 

Allt fler svårt sjuka väljer idag att vårdas i hemmet och i och med detta får 

närstående en central och viktig roll. Att vara närstående till en patient i livets 

slutskede innebär stora påfrestningar i det dagliga livet och ett otillräckligt 

stöd i den sena palliativa fasen kan leda till svårbehandlad, traumatisk sorg. 

Många närstående beskriver känslor av ångest, sårbarhet, depression, och även 

isolering och ensamhet. Närstående kan behöva stöd att hantera sin svåra 

situation. 

Syfte: 

 

Syftet var att beskriva närståendes behov av stöd inom palliativ vård. 

 

Metod: 

 

 

Vi har genomfört en litteraturöversikt där åtta vetenskapliga artiklar har 

granskats och analyserats med Joyce Travelbee’s teori ”human-to-human 

relationship” och de fyra hörnstenarna inom palliativ vård som teoretiska 

utgångspunkter. Artiklarna söktes i Nursing allied and health source, Cinahl 

plus with full text, Medline with full text samt PubMed. 

 

Resultat: 

 

 

Fem kategorier framkom: Behov av information, behov av emotionellt stöd, 

behov av tillgänglighet, behov av att utbyta erfarenheter med andra i samma 

situation samt behov av att delta i vården av den döende. 

Diskussion: 

 

 

Närståendes behov ser mycket olika ut. Som sjuksköterskor måste vi lära oss 

att se alla närstående som individer med individuella önskemål och behov. 

Genom Travelbees Human-to-human relationship-teori kan vi förstå detta som 

en process i flera steg som växer fram mellan sjuksköterskan och den 

närstående. För att detta ska kunna ske måste sjuksköterskan ha god kännedom 

om det hon gör, upplever, känner och tänker. Sjuksköterskan måste ha en äkta 

vilja att förstå den andres känslor och upplevelser. Då kan empatin ge 



 
 

 
 

 

förutsättningar för att starka band uppstår mellan individerna. En förutsättning 

för att den palliativa vården ska fungera är hörnstenarna teamarbete, 

kommunikation och relation, närståendestöd samt symtomlindring. Mer 

forskning behövs om närståendes behov och upplevelser samt hur 

närståendestödet bör utformas. Det finns ett behov av specialistkompetens hos 

vårdpersonal för att optimalt kunna möta de närståndes behov. 

 

Nyckelord: 
Palliativ vård, stöd, närstående, anhörig, sjuksköterska, omvårdnad 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: 

 

 

 

 

 

 

 

Severely ill people often choose to be cared for at home and because of this, 

relatives have a central and important role. Being a relative to a dying person 

means enormous strain in daily life and an inadequate support in the late 

palliative phase may lead to intractable, traumatic grief. Many relatives 

describe feelings of anxiety, vulnerability and depression as well as isolation 

and loneliness. Relatives may need support to handle their difficult situation. 

Aim: The aim was to describe relatives’ needs for support in palliative care. 

Methods: 

 

A literature overview where eight scholarly articles were examined and 

analyzed with Joyce Travelbee’s “Human-to human relationship” theory and 

the four cornerstones of palliative care as a theoretical base. The articles were 

sought in Nursing allied and health source, Cinahl plus with full text, Medline 

with full text samt PubMed. 

 

 

Results: 
Five categories were found: need of information, need of emotional support, 

need of availability, need of sharing experiences with others and need of 

participating in the care of the dying patient. 

 

 



 
 

 
 

 

Discussions: 
As nurses we must learn to look at all relatives as individuals with individual 

desires and needs. Through Joyce Travelbee’s Human-to-human relationship-

theory we can understand this as a process in several steps that grows 

between the nurse and the relative. For this to happen, the nurse must have a 

good knowledge about what she does, experiences, feels and thinks. The 

nurse must have a desire to understand the other’s feelings and experiences. 

As a result empathy can provide conditions for a strong tie to develop 

between the individuals. For the palliative care to be able to function the 

palliative cornerstones of teamwork, communication, support for relatives and 

symptom relief are essential.  More research is needed regarding the needs of 

relatives and their experiences as well as how the support best can be 

performed. A specialized nursing staff is a key component to best meet the 

needs of relatives. 

 

Keywords: Palliative care, support, family, relative, next of kin, nurse, nursing 
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1 Inledning 

Under vår palliativa praktikplacering på ASIH samt under arbetet som undersköterska på en 

palliativ vårdavdelning började vi fundera på de behov som närstående till patienter i ett 

palliativt skede har. Närstående i hemmet hade hela ansvaret för den sjuke mellan besöken 

från ASIH och de närstående på avdelningen vakade outtröttligt vid den sjukes säng. Hur är 

det egentligen att vara närstående till en svårt sjuk människa? Vi vill veta hur forskningen ser 

ut på detta område och om det finns studier som visar vilka behov de närstående har. Hur ser 

stödet runt de närstående ut och vad kan vi som sjuksköterskor göra för att lätta på deras 

börda och underlätta för dem i vardagen?  

 

2 Bakgrund 

Enligt Palliative Care Australia’s (PCA’s) definition är patienten inom den palliativa vården 

“the primary reciepent of care” och ”the person with a lifelimiting illness”. Enligt PCA 

definieras familjen till patienten inom den palliativa vården som: “those who are closest to 

the patient in knowledge, care and affection. The family may include the biological family, the 

family of acquisition (related by marriage/contract), and the family of choice and friends 

(including pets)” (PCA, 2010). Dessa kommer vi genomgående att benämna närstående i vårt 

arbete.  

 

2.1 Hospicefilosofin 

Historiskt sett har döden setts som en naturlig del av livet och som ofta skedde i hemmet 

(Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012). Men det har även funnits olika gästhem 

eller hospice för människor som varit svårt sjuka och döende redan under medeltiden vilka 

drevs under regi av olika kloster (Palliativguiden, 2010 s.12). Då det moderna 

industrisamhället växte fram under senare delen av 1800-talet slutade döden att ses som något 

självklart och naturligt och istället började ses som något som angrep människor i form av 

sjukdom och det blev svårt och skamfyllt att prata om den. Sedan 1950-talet då den 

medicinska vetenskapen utvecklades och många sjukdomar kunde behandlas och även botas 

överfördes vården till sjukhusen som blev den naturliga platsen att dö på (Nationellt 

vårdprogram för palliativ vård, 2012).  

Begynnelsen till den moderna palliativa vården startade med Cicely Saunders som 1967 

öppnade St Christopher’s hospice i London (Clark, 2007). Detta var en motreaktion mot den 

medikaliserade döden. Saunders såg de närståendes behov och deras betydelse i patientvården 
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men även betydelsen av att de närstående fick stöd i sin sorg. St Christopher’s var ett modernt 

hospice där vård, utbildning och forskning kombinerades med en filosofi som sågs som en 

medelväg mellan för mycket och för lite behandling (Clark, 2007). St Christopher's hospice 

blev snabbt en källa till inspiration hos andra. St Christopher’s försökte etablera sig som en 

förebild inom en ny specialitet, den palliativa vården, där vård, utbildning och forskning tog 

lika mycket plats. Cicerly Saunders arbetade tidigare på St Joseph’s hospice i London där hon 

utmärkte sig genom flera fallstudier på cancerpatienter. Vid den här tiden fanns det bara ett 

fåtal hospice i London som alla drevs av en religiös stiftelse. Det fanns inte mycket forskning 

om vård i livets slutskede. På 1950-talet var det professionella och allmänna intresset 

fokuserat på kurativ behandling av cancer. Det började komma nya studier som visade de 

sociala och kliniska aspekterna inom vården av cancersjuka. Cicerly Saunders inriktade sig på 

det sista stadiet i sjukdomen när det inte längre fanns någon kurativ behandling att få. Hon var 

med och definierade en ny databas av kunskap för de som dog av cancer och beskrev 

relationen mellan det fysiska och psykiska lidandet där de båda påverkade varandra. Cicerly 

Saunders beskrev begreppet ”total pain” som inkluderade fysiska symtom, psykiskt lidande, 

sociala problem och känslomässiga svårigheter. Smärtlindring skulle ges kontinuerligt i 

förebyggande syfte, ”ständig smärta kräver ständig kontroll”. Hon propagerade för tillräcklig 

symtomlindring utan att påskynda döden. St Christopher’s blev startskottet för en snabb 

utveckling av den palliativa vården. Under 1980-talet öppnades så mycket som tio hospice om 

året i Storbritannien. Vårdteam inom terminal vård (som det kallades då) började användas på 

St Thomas’ sjukhus i London. Användadet av vårdteam i Storbritannien tog dock inte fart 

förrän statliga riktlinjer publicerades 1987. Mellan 1982 och 1996 växte antalet sjukhus i 

Storbritannien som hade antingen ett multidisciplinärt palliativt vårdteam eller en 

specialistsjuksköterska inom palliativ vård från fem till 275. När hospice-filosofin började 

sprida sig på 1980-talet erkändes palliativ medicin som ett eget kompetensområde. 1977 

öppnades den första palliativa vårdenheten i Sverige, vilket sedan följdes av andra länder i 

Europa (Clark, 2007).  

Barbro Beck-Friis var en föregångare i Sverige i organiserandet av den sjukhusanslutna 

hemsjukvården i Motala i början av 1970-talet. Hon identifierade vikten av att den döende 

patienten ville vårdas i hemmet, därav uttrycket "sjukhusets säng i patientens hem" 

(Palliativguiden, 2010 s.12). I hemmet kan patienternas ofta komplexa behov tillgodoses 

genom god samordning och vårdstruktur, sjukhusets resurser utnyttjas i alla avseenden (Beck-

Friis & Jakobsson, 2012 s. 168 - 176). 
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En ökad förståelse för de psykosociala och existentiella behoven hos de döende patienterna 

har gjort att den palliativa vården utvecklats (Palliativguiden, 2010 s.12). Befolkningen blir 

allt äldre. Med allt bättre teknik, mediciner och behandlingar lever vi allt längre. Och eftersom 

äldre människor lätt blir sjuka blir de sjuka allt fler. (Brobäck & Berterö, 2003). Vården har 

de senaste åren successivt flyttats tillbaka till hemmen. Svårt sjuka väljer bort sjukhusen i allt 

större grad när de har blivit förvissade om att de kan få hjälp hemma dygnet runt av ett 

multiprofessionellt team (Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012). 

2.1.1 Ett palliativt förhållningssätt 

Palliativ härstammar från det latinska ordet ”pallium” som betyder mantel. Detta är 

symboliskt och avser omsorgen om människor i livets slutskede genom lindrande åtgärder. 

Palliativ vård brukar delas in i en tidig palliativ fas och en sen, där den tidiga fasen kan vara 

från några månader upp till flera år. Om patienten är i en tidig palliativ fas har han/hon en 

obotlig sjukdom men exempelvis strålbehandling kan pågå i syfte att lindra lidande och/eller 

förlänga livet. I den sena palliativa fasen förväntas döden inträffa inom en snar framtid, från 

några veckor till någon månad. Strålbehandling eller exempelvis cytostatikabehandling kan 

pågå med syfte att lindra lidande samt att ge patienten en så god livskvalitet som möjligt 

(Beck-Friis & Strang, 2012 s.12-14).  

World Health Organization (WHO) ger följande definition på palliativ vård: ”Palliativ vård 

bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och 

familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom. Palliativ vård 

förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av 

smärta och andra fysiska psykosociala och existentiella problem ” (WHO, 2002).  

Enligt WHO (2004) utgår palliativ vård från uppfattningen att varje patient har sin egen 

historia, kultur och sina egna relationer och är värd respekt som en egen individ. Denna 

respekt innebär att få den bästa tillgängliga medicinska vården så att alla får möjlighet att 

spendera sin tid väl. Varje individ och familj ska ha möjlighet att välja. Familjen, den 

vårdande enheten, behöver stöd av vårdpersonal med flera olika professioner om målet att 

möjliggöra för patienter att leva sitt liv till fullo till livets slut ska uppfyllas. När människor 

närmar sig livets slut kan symtomen skifta snabbt och behovet av att kommunicera med familj 

och vänner samt vårdpersonal förändras också. Att närma sig livets slut är både psykiskt och 

fysiskt krävande. Patienter och deras närstående har behov av att vårdpersonalen svarar mot 

dessa snabbt skiftande behov omedelbart allt eftersom behoven förändras. Detta innebär bra 
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smärtlindring och symtomkontroll, komfort, empatisk kommunikation, tydlig information och 

en väl sammansatt vårdplanering (WHO, 2004). 

Palliativ vård innefattar lindring av smärta och andra besvärande symtom, bejakar livet och 

ser döende som en normal process och syftar varken till att förkorta eller förlänga livet 

(WHO, 2004). Palliativ vård förenar de psykologiska och andliga aspekterna av patientvård 

och erbjuder stöd för att patienten ska kunna leva sitt liv så aktivt som möjligt till slutet. 

Palliativ vård erbjuder också stöd till närstående för att hjälpa dem att hantera situationen 

under patientens sjukdom och efter döden. Genom teamarbete riktar sig vården till patienten 

och hans/hennes närståendes behov inklusive sorgterapi om nödvändigt. Vården ökar 

livskvaliteten och kan ha en positiv inverkan på sjukdomsförloppet. De fyra hörnstenarna 

inom den palliativa vården är: symtomlindring, teamarbete, kommunikation och relation samt 

närståendestöd (WHO, 2004) 

Fysiska, psykiska, sociala och existentiella dimensioner påverkar varandra och varje del är 

viktig då människan inom den palliativa vården är en odelbar helhet. En fysisk dimension så 

som exempelvis smärta kan ge psykiska konsekvenser som ångest, depression och oro. Detta i 

sin tur kan påverka det sociala livet då man kanske inte vill gå ut för att smärtan är för kraftig 

och ångest samt nedstämdheten gör att man isolerar sig i hemmet. Detta kan väcka en 

existentiell ångest då tankar kring döden kan komma (Strang, 2012 s.95-99).  

Närståendestödet är viktigt. Om de närstående kan få känna sig trygga och får stöd för att 

hantera sin situation, kan de hjälpa patienten och sig själva. Det är en psykiskt påfrestande 

situation de närstående genomgår vilket kan leda till ohälsa om de inte får det stöd de 

behöver. Hemsjukvården bör redan vid en inskrivning försöka se om ett socialt behov finns i 

hemmet och identifiera vilka närstående som har störst risk för att utveckla ohälsa. De kan då 

fånga upp dessa i ett tidigt skede för att kunna stödja och hjälpa för att undvika att en 

krissituation utvecklas (Milberg, 2012 s. 144-150). 

 

2.2 Närståendes upplevelser 

Då allt fler sjuka vårdas i hemmen har de närstående en viktig roll för att göra det möjligt 

(Brobäck & Berterö, 2003). Människor med cancersjukdom lever allt längre och i och med 

detta kommer bördan hos närstående bara att fortsätta att öka. Närstående upplever allt mer 

stress och depression blir allt vanligare. De uppger sämre livskvalitet och sämre fysisk hälsa 

än kontrollgrupper för de som inte är närståendevårdare. De närståendes börda har även visat 

sig vara en riskfaktor för högre dödlighet (O’Hara et al, 2010). Detta visar hur angeläget det 

är för oss som sjuksköterskor att erbjuda dem stöd. 
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I  Brobäck och Berterös studie (2003) beskrev de närstående att de blev chockade och att 

de var helt oförberedda när de fick veta att deras familjemedlem, släkting eller nära vän hade 

cancer. De behövde tid för att förbereda sig och acceptera situationen innan de kunde delta i 

vården. Att vårda någon innebar dels möjligheten att få visa att de brydde sig och dels att få 

ge tillbaka lite av den kärlek som de kanske fått av personen tidigare i livet. Men de 

närstående upplevde även att vårdandet kunde vara en börda. De kände sig bundna och trötta. 

Påfrestningarna påverkade deras känslor vilket de försökte dölja för patienten, sina vänner och 

vårdpersonal. Ibland ledde de till gräl med patienten, vilket gav dem dåligt samvete. De 

närstående ville veta prognosen och hur de skulle hantera symtom men upplevde att de var 

tvungna att aktivt ställa frågor för att få information. En del ställde inga frågor trots att de 

ville veta. De närstående beskrev känslor av hjälplöshet och värdelöshet när vårdpersonalen 

inte visade dem hur de skulle utföra vissa moment i vården. Ett flertal kände att allt ansvar 

vilade på dem i hemmet och att detta var en tung börda för dem att bära. De närstående sökte 

sig inte till vårdpersonalen för stöd eftersom de inte trodde att det var acceptabelt att göra det. 

Frustration, ilska och sorgsenhet var känslor som kunde dyka upp och de närstående hade 

olika strategier för att hantera detta. En del gick undan en stund och andra bet ihop och dolde 

sina känslor. De närstående kände sig ofta skyldiga om de ville ha en paus från sin roll som 

vårdare. En rädsla för att åka iväg och göra något för sin egen skull var stor då de var oroliga 

att patienten plötsligt skulle försämras eller gå bort. Då hade de aldrig förlåtit sig själva 

(Brobäck och Berterö, 2003). 

Även Ingleton, Payne, Nolan och Careys (2003) studie visar att de närstående erfar att det 

är tungt att vårda någon i livets slutskede. De närstående upplevde en stor fysisk, psykisk, 

social samt ekonomisk påfrestning. Detta samstämmer också med resultatet i Skilbeck, Payne, 

Ingleton, Nolan, Carey & Hansons (2005) studie. Deltagarna i studien ansåg att det var ett 

hårt arbete att vara närståendevårdare, men de underströk att de gärna gjorde det trots alla 

svårigheter. Denna situation framkallade känslor av stress och oro, ensamhet, isolering, 

utmattning och sårbarhet (Skilbeck et al, 2005). Ett flertal uttryckte även svår ångest och 

depression (Ingelton, Payne, Nolan, Carey, 2003).                 

 I vårdandet av en familjemedlem, släkting eller nära vän som är obotligt sjuk kan den 

närstående känna sig isolerad, ensam, sårbar och utmattad både fysiskt och psykiskt 

(Skilbeck, Payne, Ingleton, Nolan, Carey & Hanson, 2005). Det förekom att de närstående 

kände stora krav då de vårdade någon i hemmet då de kanske även hade arbete och barn att ta 

hand om. Detta upplevdes trots den ökade tillgången på specialiserad palliativ vård. 

Avlastning på ett hospice kunde vara till hjälp men en del hade svårt att slappna av under 
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tiden. Då det var andra rutiner på avdelningen så hade rutinerna ändrats vid hemkomst vilket 

ibland var svårt att anpassa sig till (Skilbeck et al, 2005). 

 Även Spichiger (2009) fann i sin studie att närstående lider oerhört då de bevittnar en nära  

älskad lida. Då en människa är obotligt sjuk kan detta innebära en ansträngande period för 

dennes närstående och vara extremt utmanande för dem att hantera.  Flera kände sig manade 

att vårda sin närstående då de kände att lidandet kunde lindras en aning om de kunde hjälpa 

till. Enligt Spichiger (2009) absorberades många helt av sin oro och sina åtaganden för 

patienten. Trötthet medföljde då fokus alltid låg på patienten, hans/hennes välmående och 

omvårdnad. Utrymme fanns inte för den närståendes behov. Inte heller för vardagliga 

aktiviteter, intressen eller sociala relationer. Detta försvann och de närståendes sociala liv 

lades på is. Vardagen hade ändrats – den dominerades nu av att ta hand om patienten. Deras 

tidigare värld som de hade delat med vänner verkade främmande och irrelevant i den 

nyuppkomna situationen (Spichiger, 2009). 

 

2.3 Närståendestöd i den palliativa vården 

Närståendestöd är numer en självklar del av den palliativa vården. I en studie som jämförde 

närståendestöd visade det sig att hälften av de närstående till patienter som dött på en palliativ 

vårdavdelning upplevde att deras andliga och religiösa behov möttes jämfört med en fjärdedel 

av närstående till patienter som dött på en vanlig vårdavdelning. I fråga om de närstående fick 

hjälp med att hantera sina känslor svarade en klar majoritet att så var fallet på den palliativa 

avdelningen jämfört med cirka hälften på den vanliga avdelningen (Gelfman, Meier & 

Morrison, 2010).  

Ett tillräckligt stöd i den palliativa fasen har visat sig vara viktigt. En studie visade att inte 

en enda av de närstående som fick stöd i sorgen av ett palliativt team efter dödsfallet upplevde 

patologisk, traumatisk sorg vilket var fallet hos närstående till de patienter som inte varit 

anslutna till palliativ vård (Wiese, Morgenthal, Bartels, Wossen-Wellmann, Graf & Hanekop, 

2010). 

 

2.4 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskor i den palliativa vården har en stor uppgift i att samverka med patient och 

närstående. I en studie av Main (2002) visade det sig att sjuksköterskorna ofta kände sig 

obekväma i relationen till de närstående och hade svårt att använda ord som ”döende” eller 

”död” och istället använde sig av omskrivningar. Sjuksköterskorna upplevde att de var dåligt 

förberedda och hade för lite kunskaper för att möta närstående till döende samt efter döden. 
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Närstående upplevdes som jobbiga och inkapabla till att ta till sig information. 

Sjuksköterskornas fokus var patienten och de närstående fick sina behov tillgodosedda endast 

om sjuksköterskorna inte var upptagna med något annat rörande patienten just då. De 

sjuksköterskor som hade utbildning eller erfarenhet inom palliativ vård hade lättare för att 

prata med de närstående medan de outbildade fokuserade mer på praktiska saker än på 

kommunikation (Main, 2002). 

Socialstyrelsen håller på att utarbeta riktlinjer för palliativ vård. I ”Nationellt kunskapsstöd 

för god palliativ vård” står det under preliminära riktlinjer att läsa att det 2010 avled 90 000 

personer i Sverige och att av dessa bedöms cirka 80 procent ha varit i behov av palliativ vård. 

Enligt Socialstyrelsen är den vanligaste dödsorsaken hjärt- och kärlsjukdomar följt av 

tumörsjukdomar. Lungcancer har numera gått om bröstcancer som den vanligaste 

dödsorsaken hos kvinnor. Prostatacancer är den vanligaste dödsorsaken hos män. Syftet med 

närståendestödet är att förebygga ohälsa hos närstående samt stärka deras möjligheter att klara 

av svårigheter vid livets slutskede och efter dödsfallet (Socialstyrelsen, 2012). 

 

2.5 Problemformulering 

Då många patienter vårdas i hemmet innebär detta att de närstående har en central roll i 

vårdandet. Att vara närstående till en patient i ett palliativt skede innebär stora påfrestningar 

och förändringar i det dagliga livet och i de flesta fall är de närstående oförberedda på att 

hantera denna situation. Många närstående beskriver känslor av ångest, sårbarhet, depression, 

men även isolering och ensamhet. Dåliga erfarenheter av vård och stöd i den palliativa fasen 

kan leda till ohälsa och även förlänga sorgeprocessen. Enligt SOU 2001:6 (Statens offentliga 

utredningar, s .29) är det viktigt med ett fungerande stödsystem åt patienterna och deras 

närstående för att de skall våga och orka med en vård i hemmet samt för att förhindra ohälsa 

hos de närstående.  

 

3 Syfte 

Att beskriva närståendes behov av stöd inom palliativ vård ur ett närståendeperspektiv. 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

Vi har inriktat oss på Joyce Travelbee’s teori ”Human-to-human relationship” som inriktar sig 

på de mellanmänskliga relationerna. En upplevelse eller en serie upplevelser mellan 

människan som är sjuksköterska och en sjuk människa, eller en individ i behov av en 
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sjuksköterskas omvårdnad (Travelbee, 1971 s. 119). Den här upplevelsen kännetecknas av att 

individens, familjens och samhällets omvårdnadsbehov blir bemötta. Vi tycker denna teori 

beskriver viktiga aspekter att reflektera över vid bemötandet av närstående. Vi vill fokusera 

på att alla människor är olika individer och på vikten av mellanmänskliga möten och 

relationen mellan den närstående, patienten och sjuksköterskan.  

Enligt Travelbee (1971 s. 119-120) sker omvårdnaden med en ”Human-to-human 

relationship” där målen för relationen nås då sjuksköterskan lyckas skapa en mellanmänsklig 

relation mellan sig själv och patient/närstående. Den mellanmänskliga relationen utvecklas 

under fyra faser: 1) det första mötet, 2) uppkomst av identitet, 3) empati och 4) sympati. 

Denna process börjar med mötet. Mötet med en annan människa är en mellanmänsklig 

process som i början innebär att man är främlingar för varandra samt ofta har förutfattade 

meningar om den andre. Fas två är uppkomst av identitet, vilket innebär att man börjar 

uppskatta den andre människan som unik och förståelsen fördjupas i den andres genuina sätt 

att känna, uppleva och tänka. Den tredje fasen är empati. Den kan uppstå mellan två eller flera 

individer. Patienten/ närstående och sjuksköterskan måste ha en äkta vilja att förstå den andres 

känslor och upplevelser. Då kan empatin ge förutsättningar för att starka band uppstår mellan 

individerna. Empatiprocessen mynnar sedan ut i sympati då sjuksköterskans blir berörd och 

får en vilja att lindra lidande hos den andre. Då dessa fyra faser genomgåtts upprättas den 

mellanmänskliga relationen och mynnar ut i det som är det överordnade målet inom vården, 

ömsesidighet. Ömsesidigheten är en process, en händelse eller upplevelser som genomgås 

samtidigt av sjuksköterskan och patienten/den närstående. Sjuksköterskan måste alltså 

interagera med patient/ närstående för att den mellanmänskliga processen ska uppstå samt ha 

god självkännedom i fråga om det hon gör, upplever, känner och tänker.  Det är av stor vikt 

att sjuksköterskan samt patient/närstående ser det unika och genuina i varandra. Då 

sjuksköterskans uppgift är att hjälpa en människa är det av stor vikt att sjuksköterskan bygger 

upp en nära och tät kontakt med denne och hans/hennes närstående (Travelbee, 1971 s.119-

150).                                                                  

Ett omvårdnadsbehov beskriver Travelbee (1971 s.119) som ett krav, och om det möts, kan 

sjuksköterskan hjälpa familjen att förebygga eller att hantera upplevelsen av sjukdom och 

lidande. Sjuksköterskan kan i detta terapeutiska mellanmänskliga möte hjälpa patienten och 

hans/hennes närstående att hantera känslor och tankar samt hjälpa dem att finna mening i 

lidandet och de erfarenheter som detta medför. Sättet på hur familjemedlemmarna till en sjuk 

person reagerar kommer alltid att påverka den sjuke på något sätt. Indirekt så stöder 

sjuksköterskan den sjukes närstående genom att ge professionell expertvård till den sjuke 
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familjemedlemmen. Bekräftelse från sjuksköterskan att hon ser den prövning familjen 

genomgår är ofta väldigt meningsfullt (Travelbee, 1971 s.119).  

Travelbee beskriver just den svåra utmaningen det innebär för sjuksköterskan att vårda en 

patient i livets slutskede då det krävs en stor förståelse och skicklighet från sjuksköterskans 

sida. Det är viktigt att sjuksköterskan funderar över sina egna känslor och tankar om döendet 

och döden som hon bär med sig i mötena med den döende personen, närstående och vänner 

(Travelbee, 1971 s.15-16). 

 

5 Metod 

Detta examensarbete genomförs som en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2012) kan en 

litteraturöversikt göras som ett examensarbete på kandidatnivå. En litteraturöversikt ger en 

bild av kunskapsläget inom ett visst vårdvetenskapligt område eller ett problem inom 

sjuksköterskans verksamhetsområde. Ett systematiskt val av texter inom ett avgränsat område 

inom vårdvetenskap utgör basen för översikten (Friberg, 2012 s 115-116). Vi ville fokusera 

på de närståendes egenhändigt skattade eller beskrivna upplevelser. I diskussionen har vi satt 

in behoven i ett större sammanhang för att kunna förstå hur vi som sjuksköterskor kan arbeta 

för att möta dessa behov. Studien har baserats på åtta vetenskapliga artiklar som motsvarar 

vårt syfte. 

 

5.1 Urval 

De inklusionskriterier som valts till vår studie innefattar artiklar där fokus är riktat mot de 

närståendes behov av stöd i samband med vården av döende. För att säkerställa kvaliteten på 

artiklarna har vi använt oss av hjälpfunktionen peer-reviewed för att avgränsa i databaserna då 

endast artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter visas. Detta betyder inte att 

artikeln automatiskt är vetenskaplig utan måste vidare granskas (Östlund, 2012, s. 76). Detta 

har skett genom att granska formatet vilket skall ha skrivits efter; bakgrund, 

syfte/frågeställning/hypotes, material och metod, resultat, diskussion samt litteraturreferenser. 

Artiklarna har alla varit på engelska. Enligt Östlund (2012, s. 76) skrivs de allra flesta 

vetenskapliga artiklarna på engelska.  

Urvalet gjordes genom att vi läste abstract på ett stort antal artiklar och valde bort de som 

inte svarade mot vårt syfte, de som var reviews eller editorials, alltså utformade av 

redaktörsförfattare eller nyheter (Östlund, 2012, s 76). Vi exkluderade de som innefattar barn 

då detta är mer inriktat på specialistsjuksköterskans kompetensområde. Sedan läste vi 
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artiklarna mer noggrant för att kunna få ut de som svarade mot vårt syfte mer precist. Åtta 

artiklar kvarstod som vi använt oss av i resultatet. En var kvantitativ och tre använde både 

kvalitativ och kvantitativ metod. Detta för att både beskriva formerna för stöd samt 

komplettera med undersökningar på ett djupare plan om behovet av stöd och upplevelser 

kring detta. Resterande artiklar var kvalitativa.Vi har inte valt ett särskilt geografiskt område 

då detta skulle avgränsa sökresultatet för mycket. De artiklar vi valde till resultatet kom från 

Sverige, Australien, Japan, Kina, USA och Finland. Miljön där de närstående och deras 

respektive dödssjuka familjemedlemmar vårdades innefattade både palliativa vårdavdelningar 

och hemmet där de vårdades av närstående och av ASIH. Artiklarna var publicerade mellan 

2000 – 2012. Tidsbegränsningen gjordes då vi ville fokusera på relativt ny forskning då det 

under de senaste åren skett stora förändringar inom den palliativa vården. 

 

5.2 Litteratursökning 

Artikelsökningen har skett i databaserna Nursing allied and health source, Cinahl plus with 

full text, Medline with full text och PubMed där vi valt ut ett antal artiklar med syfte och 

relevans till det vi vill undersöka. Databaserna har vi valt då de alla innehåller relevant 

forskning kring omvårdnad och hälsa ur ett sjuksköterske- och patientperspektiv. Artiklar har 

sammanställts i en sökmatris – se bilaga 1. Sökord vi använt är relatives med synonymer som 

family member och next of kin, kombinerat med care givers, palliative care, support, 

experiences, nursing. Dessa sökord användes då de motsvarade vårt syfte att söka artiklar om 

närståendes upplevelse av stöd från sjuksköterskor i palliativ vård. Support, Family member, 

Palliative visade sig vara en effektiv sökkombination i Cinahl då vi hittade tre intressanta 

artiklar som svarade mot vårt syfte. Vidare fann vi tre relevanta artiklar från Australien. 

Segesten (2012) beskriver de vetenskapliga artiklarnas syfte; att redogöra för den senaste 

forskningen, framföra ny kunskap samt undersöka hållbarheten i befintlig kunskap (Segesten, 

2012, s. 47 – 49. 

 

5.3 Dataanalys 

Vi har utgått från Friberg (2005) när vi gjorde dataanalysen. De åtta artiklarna har vi läst 

igenom ett flertal gånger för att få en helhetsbild. Sedan har vi skrivit upp det viktigaste från 

resultatet som berör vårt syfte. Vi har utgått från likheter och skillnader i de olika studierna 

och sammanfattat dessa i en tabell (bilaga 2). Utifrån studierna har vi formulerat kategorier 

med olika subkategorier.  
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6 Forskningsetiska överväganden 

Vi har hållt oss till god forskningssed som enligt Vetenskapsrådet (2005) innebär att tala 

sanning om sin forskning, att öppet redovisa metoder och resultat, att öppet redovisa 

kommersiella intressen, att medvetet granska utgångspunkterna för studien, att inte stjäla 

forskningsresultat från andra, att hålla god ordning i forskningen, att inte bedriva forskning så 

att någon människa kommer till skada samt att vara rättvis i bedömningen av andras forskning 

(Vetenskapsrådet, 2005).  

Vi har även försökt vara medvetna om den egna förförståelsen när vi analyserat och tolkat 

resultaten. Vi har redovisat källor i löpande text och i referenser enligt Backman (2008). 

Missförstånd på grund av språket har minimerats genom att vi läst igenom artiklarna flera 

gånger, använt lexikon samt diskuterat med varandra. 

 

7 Resultat 

Resultatet från artiklarna sorterade vi in under fem kategorier. Den första var Behov av 

information med subkategorin att vara förberedd. De övriga kategorierna var; Behov av 

emotionellt stöd, behov av tillgänglighet, behov av utbyte av erfarenheter med andra, samt 

behov av att delta i vården av den döende. 

 

7.1 Behov av information 

Närståendes behov av information var något som framkom i studierna. De närstående i en 

studie av Wong och Chan (2006) upplevde att de inte fick tillräckligt med information om 

tillstånd och behandling. De närstående ville gärna mer aktivt få information från 

sjuksköterskorna om den döendes tillstånd. De upplevde att om de hade förstått den döendes 

tillstånd och vårdplanering bättre så hade det hjälpt till att minska oro och olustkänslor (Wong 

& Chan, 2006).  

En studie av Royak-Schaler, Gadalla, Lemkau, Ross, Alexander och Scott (2006) visar 

också de närståendes behov av information. De närstående underströk  behovet av att få 

korrekt information i tid och om upplevelsen av vården var positiv eller negativ berodde 

delvis på kvaliteten på kommunikationen med vårdpersonalen. När de fick tillgänglig, korrekt 

och tillräcklig information så hjälpte det dem att fatta informerade beslut och känna sig trygga 

med vården även om den slutliga utgången var döden. Då vårdpersonal använde sig av 

medicinsk terminologi kunde det dock vara så att de närstående inte förstod och därmed fick 

svårt att fatta beslut om vården (Royak-Schaler et al, 2006). 
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Deltagarna i en studie som fokuserade på det som de närstående var missnöjda med i den 

palliativa vården förstod inte varför det inte gavs någon medicinsk behandling på den 

palliativa avdelningen. Många var missnöjda med mängden information de fick i form av 

provresultat, nuvarande status av patienten och prognos, behandlingsmöjligheter samt vad 

palliativ vård innebär. Ett antal deltagare upplevde att kompetensen hos sjuksköterskorna 

varierade väldigt mycket och underströk behovet av utbildning. De närstående hade 

uppskattat om vården varit mer individualiserad. De upplevde att de delat så mycket 

information med vårdpersonalen och de tyckte ändå att de behandlade alla patienter likadant. 

De närstående upplevde att vårdpersonalen hade kunnat delge beskedet om att patienten inte 

skulle bli bättre på ett mer finkänsligt sätt (Shiozaki, Morita, Hirai, Sakaguchi, Tsuneto & 

Shima, 2005).  

De närstående upplevde att det var viktigt att få information från de som var ansvariga för 

patientens vård (Eriksson & Lauri, 2000). Nästan alla (98 %) av de närstående tyckte att 

information angående omvårdnad var viktig och 97 % tyckte att medicinsk information var 

viktig. De uppgifter som de närstående tyckte var absolut viktigast att få reda på var om 

patienten hade ont och information om cancern. Nästan lika viktigt var att få information om 

patientens behandling och målet med behandlingen. Den mesta informationen de närstående 

fick var medicinsk men de upplevde att de fått endast lite medicinsk information. Bara 1/5 

uppgav att de fått mycket information angående omvårdnaden. Minst information fick de 

närstående om att få delta i genomförandet av patientens vård och om alternativa 

behandlingar. Hälften uppgav att inget av detta hade diskuterats med dem. Alla upplevde att 

de fått mycket mindre information än vad de hade behövt (Eriksson & Lauri, 2000). 

I en studie av Hudson, Thomas och Quinn (2009) arrangerades familjemöten där det 

palliativa teamet deltog i möten med de närstående för att se vilken effekt det hade på de 

närståendes hälsa. Det viktigaste för de närstående var en försäkran om att patienten fick bästa 

möjliga vård, att få information om den troliga utgången avseende patientens sjukdom, att få 

information om förändringar i patientens status och att få ärliga svar på frågor. De närstående 

upplevde en stor skillnad avseende sin oro för saker som tagits upp och diskuterats på mötena. 

Det märktes även skillnad på hur ofta de oroade sig för saken och hur mycket oron påverkade 

den närstående i det dagliga livet. 92% höll starkt med om att de hade tagit upp viktiga saker 

på mötet och 4% höll delvis med. 75% höll starkt med om att de hade fått hjälp att komma 

vidare mot en acceptabel lösning på problemet medan 21% höll delvis med. 75 % upplevde 

att de hade lättare att hantera sin situation efter mötet medan 17%  höll delvis med. De 

närstående uppgav att mötet var meningsfullt, de uppgav 9 på en skala där 10 var extremt 
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meningsfullt och 1 inte meningsfullt alls. De närstående upplevde mötena som informativa 

och att de var familjefokuserade och hölls i en bra miljö. 25 % hade velat gå på ett 

familjemöte tidigare. De negativa kommentarer som framkom avsåg tidsbrist och att 

sammansättningen av personer i teamet inte var bra (Hudson et al, 2009).  

 

7.1.1 Att vara förberedd 

Öppen kommunikation och acceptans om att döden var överhängande samt att få en prognos 

hjälpte de närstående att känna sig förberedda på dödsfallet. De som inte kände sig förberedda 

uppgav antingen att det var omöjligt att förbereda sig på döden, att de varit för upptagna med 

att se till patientens fysiska behov eller att de inte hade haft tid till att ta farväl då dödsfallet 

var plötsligt. De närstående upplevde att de hade velat ha mycket mer information om vad de 

hade att vänta och att informationen skulle ha getts mycket tidigare (Hudson, 2006).  

I en studie av Witkowski och Carlsson (2004) utvärderades effekten av närståendestöd i 

grupp. De närstående upplevde det hjälpfullt med informationen och råden de fick om 

sjukdomen, symtomen och behandlingen genom gruppträffarna. De närstående tyckte att 

informationen de fick i stödgruppen om sjukdomen och smärtlindring gav dem tips som de 

kunde prova i hemmet, vilket samstämmer med resultatet i Henriksson och Andersheds studie 

(2007). 

 Eftersom patienternas diagnoser skilde sig från varandra och eftersom de var i olika stadier 

av döendeprocessen var de närstående i olika stadier av sin kris. På grund av detta gav utbytet 

av erfarenheter i gruppen de närstående en inblick i vad de hade att vänta (Witkowski & 

Carlsson, 2004). Detta samstämmer med Henriksson och Anderheds studie (2007). För många 

deltagare i stödgruppen uppkom insikter om att deras närstående inte skulle överleva 

sjukdomen (Henriksson & Andershed, 2007). De flesta deltagare ansåg dessa insikter som 

positiva, att de hjälpte dem att hantera sin situation. Det var i själva verket viktigt att 

konfronteras med svårigheterna vilket förberedde dem för vad som skulle komma. Detta 

minskade rädslan för vad som så småningom skulle hända och mindre energi lades på att oroa 

sig för det. Dessutom gav det dem en känsla av kontroll över situationen, vilket uppfattades 

som viktigt, eftersom de innan känt sig maktlösa i mötet med patientens kommande död. För 

vissa deltagare underlättade dessa insikter deras acceptans av nuläget och hjälpte dem att 

utnyttja den återstående tiden med patienten. Att bli inbjuden till en stödgrupp skapade en 

känsla av delaktighet och de fick lära känna vårdpersonalen bättre. Deltagarna fick en klarare 

bild av vårdens organisation, olika professionella personalkategorier samt vilken hjälp och 

stöd de kunde få (Henriksson & Andershed, 2007).  
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I en australiensisk studie av Hudson (2006) uppgav 46% av de närstående att de kunde 

hantera sorgen väl efter att patienten dött. 22 % uppgav att de inte kunde hantera sorgen 

särskilt väl medan 2% uppgav att de inte kunde hantera den överhuvudtaget. 82,2 % hade haft 

möjlighet att ta farväl och 84,1% hade haft möjligheten att prata om döden med patienten. 

42% av de närstående uppfyllde kriteriet för separationskris. 22% uppfyllde kriteriet för 

traumatisk kris enligt The Inventory of Traumatic Grief (ITG) medan 7% uppfyllde kriteriet 

för traumatisk sorg. 23% uppgav att de kände sig förberedda på dödsfallet. 58% uppgav att de 

var nöjda med vården från det palliativa vårdteamet och det inte fanns mer som de kunde ha 

gjort för dem. 23,3% hade velat ha mer praktisk information om vad de hade att vänta efter 

dödsfallet. Åtta närstående upplevde att deras egna eller patientens förberedelser hade varit till 

stor hjälp för att underlätta vid dödsfallet. Andra uppgav att det inte fanns  någonting som de 

kunde ha gjort för att känna sig mer förberedda (Hudson, 2006). 

 

7.2 Behov av emotionellt stöd 

Många av de närstående kände behov av omsorg och sympati från sjuksköterskorna. När de 

fick emotionellt stöd upplevde de att det var lättare att hantera den smärtsamma situationen. 

De upplevde att sjuksköterskans psykologiska stöd var väldigt viktigt när de såg sin älskade 

dö (Wong & Chan, 2006).  

Det har visat sig att deltagande i en stödgrupp för många närstående kan leda till ökade 

samtal med patienten om sjukdomen och det faktum att sjukdomen kommer att leda till döden 

(Henriksson & Andershed, 2007). Dessa samtal gav dem även en chans att tala om händelser 

som inträffat tidigare i livet samt att lösa eventuella olösta frågor mellan närstående och 

patienten. Några av de närstående fick kraft att våga prata om patientens önskemål om sin 

begravning. Detta gav dem i efterhand tillfredsställelse eftersom de kunde ordna 

begravningen efter  patientens önskemål. Deltagarna kände att de uppmuntrades att möta 

patienten i hans/hennes tankar om döden. Några deltagare kunde inte förmå sig att tala med 

sina närstående men de kunde dock känna styrka i att vara beredd att möta patienten i en 

konversation om de ville. De närstående upplevde att de kände sig sedda och bekräftade som 

individer med egna känslor, tankar och behov. De informerades under gruppmöten om 

normala krisreaktioner och vanliga sätt att klara den svåra situationen de befann sig i. De fick 

även ytterligare kunskap om sjukdomen, symtom och praktiska råd samt information hur de 

bäst kunde hjälpa patienten på olika sätt. Denna kunskap gav många mer trygghet i sin 

vårdande roll och skapade närhet mellan patienten och personalen. De närstående kände sig 

mer trygga med kunskap om hur de på bästa sätt kunde hjälpa. Deltagarna sa att det var 
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mycket bra att få tillgång till relevant information och att inte behöva spendera tid och energi 

för att leta efter den (Henriksson & Andershed, 2007).   

Deltagarna i en studie uppgav att de hade velat ha vårdpersonalens hjälp med att bevara 

hoppet, även om det var orealistiskt. De hade velat få stöd i viljan att kämpa mot sjukdomen. 

De hade också velat ha större förståelse i att de satte sin tilltro till alternativ medicin 

(Shiozaki, Morita,  Hirai, Sakaguchi, Tsuneto & Shima, 2005). Även behov av emotionellt 

stöd återfanns i den kvantitativa analysen. Hälften av deltagarna i Eriksson och Lauris studie 

(2000) upplevde emotionellt stöd som viktigt. Det viktigaste ämnet att tala om var sorg och 

det minst viktiga var sprirituella behov. 8 % uppgav att de fått mycket emotionellt stöd och 48 

% att de inte hade fått något emotionellt stöd överhuvudtaget. 96 % av de närstående uppgav 

att de sällan eller aldrig blev tillfrågade om de ville prata om sina tankar eller känslor 

(Eriksson & Lauri, 2000). 

 

7.3 Behov av tillgänglighet 

Resultatet visar att vårdpersonalens tillgänglighet var betydelsefull. De närstående som 

upplevde vårdpersonalen som mer tillgänglig hade mer positivt att säga om vårdtiden än de 

närstående som upplevde vårdpersonalen som otillgänglig och tvärtom. De närstående 

upplevde att vårdpersonalen ibland var för upptagen för att förklara den döendes status 

tillräckligt eller att tillgodose hans/hennes behov och detta gjorde att de ifrågasatte 

vårdpersonalens kompetens (Royak-Schaler, Gadalla, Lemkau, Ross, Alexander, & Scott, 

2006).  

Några deltagare i Shiozaki, Morita, Hirai, Sakaguchi, Tsuneto och Shimas (2005) studie 

upplevde att personalen byttes ut så ofta att de inte hann skapa en relation med dem (Shiozaki 

et al, 2005). 

  

7.4 Behov av utbyte av erfarenheter med andra 

I Witkowski och Carlsson studie (2004) visade det sig att upplevelsen av att dela erfarenheter 

med andra i samma situation var den bästa effekten av gruppen. Möjligheten att få jämföra 

och dela erfarenheter minskade de närståendes känslor av ensamhet och misär. Grupperna 

uppfattades som hjälpsamma både på kort och lång sikt (Witkowski & Carlsson, 2004). 

Resultatet överensstämmer med det som framkom i Henriksson och Anderheds studie (2007). 

Deltagarna upplevde det som befriande att befinna sig i en liknande situation. Det befriade 

dem från onödiga frågor och skyldigheten att förklara hur det var och hur de kände. Att få 
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träffa andra i en liknande situation skapade en känsla av samhörighet genom liknande 

erfarenheter, att kunna känna igen känslor och tankar. En upplevelse av att inte vara ensam 

om att ha dessa tankar och reaktioner upplevde många som vilsamt och stärkande då 

deltagarna i gruppen visste att alla var där eftersom de hade någon nära dem som var allvarligt 

sjuk. De fick möjlighet att dela en liknande livssituation och de åtföljande erfarenheterna. 

Deltagarna upplevde en verklig gemenskap och delade efter någon tid många saker om sig 

själva. De kände att de hade mycket att tala om. De pratade om att ha olika attityder till 

sjukdomen och hur de hanterade det faktum att deras närstående skulle dö.  De talade om hur 

livet som närstående var till en döende patient och gav varandra råd. Stödgruppen gav 

deltagarna en möjlighet att jämföra och identifiera sig med andra, vilket hjälpte dem att 

hantera sin egen situation. Det uppfattades inte som en börda att höra om andra deltagarnas 

erfarenheter, utan det bekräftade dem i deras egen sorg. Flera deltagare sa att det gav dem en 

möjlighet till reflektion och de försökte se de positiva aspekterna av sin situation. Ett flertal 

fann även tillfredsställelse i att de kunde ge stöd till andra i gruppen (Henriksson & 

Andershed, 2007). 

 

7.5 Behov av att delta i vården av den döende 

Resultatet visar att närstående har behov av att delta i vården av den döende. När väl den 

första chocken hade lagt sig och de närstående hade accepterat att deras älskade skulle dö 

värderade de tiden som de spenderade med patienten högt. De var ivriga att lära sig om 

vården och om hur de kunde hjälpa till att vårda den döende (Wong & Chan, 2006).  

Flertalet av de närstående i Hudsons studie (2006) upplevde det också positivt att delta i 

vårdandet. De mådde bra av att få patienten att ha det bekvämt och de insåg sin egen förmåga 

samtidigt som de upplevde det skönt att ha kontroll i det egna hemmet. En känsla av intimitet 

skapades i vårdandet och stärkte bandet dem emellan. Några upplevde dock inget positivt av 

att delta i vården, de kände sig hjälplösa och otillräckliga (Hudson, 2006). 

I Henriksson och Andersheds studie (2007) upplevde deltagarna i stödgruppen inbjudan att 

få delta i en stödgrupp som en bekräftelse på och en känsla av att de var viktiga, samt en 

resurs och tillgång för patienten. De deltog dels för sina egna behov men även också för att 

bättre kunna hjälpa patienten. Genom deltagande i stödgrupper visade de patienten att han/ 

hon var viktig för dem, att de brydde sig samt var tillgängliga för att hjälpa till vid behov. 

Detta gav deltagarna styrka att möta patienten och hans/hennes behov i den praktiska 

omvårdnaden. De närstående kände sig mer trygga i sin relation till patienten, sjukdomen, 

omvårdnaden, personalen och vårdenheten. Denna känsla av säkerhet gav dem styrka att 
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kunna ta hand om och möta sina sjuka släktingar på ett bättre och säkrare sätt än tidigare. De 

kände sig mer kapabla att hantera situationen och trots svår sjukdom, att ta hand om sina 

närstående i hemmet tills döden inträffade. Det fanns också deltagare som insåg att de 

antingen inte ville, kunde inte, eller var för trötta för att ta hand om sina närstående hemma, 

men genom stödgruppsprogrammet kände de sig tillräckligt säkra att förmedla detta till sina 

familjemedlemmar och omvårdnadspersonalen. För många närstående upplevdes mötena som 

en fristad från den annars pressade livssituationen. Men för de deltagare som hade en släkting 

som var ensam hemma, eller som var oroliga eller rastlösa, skapade deltagandet i dessa 

gruppmöten istället mer stress eftersom de kände att de på något sätt övergav patienten 

(Henriksson & Andershed, 2007). 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Studien har baserats på åtta vetenskapliga artiklar som motsvarar vårt syfte. Vi fokuserade till 

en början på att bara använda oss av kvalitativa studier då de närståendes behov, upplevelser, 

tankar och känslor kring närståendestöd var av intresse men då vi fann en kvantitativ studie 

samt tre som använde sig av både kvalitativ och kvantitativ metod som motsvarade vårt syfte 

ville vi inte utesluta dessa. Detta för att inte begränsa oss då vi både ville beskriva formerna 

för stöd samt komplettera med undersökningar på ett djupare plan om behovet av stöd och 

upplevelser kring detta. Resterande artiklar var kvalitativa. Vi ville inte begränsa oss 

angående närståendes (upplevelse av) behov av stöd till en specifik vårdinrättning eller ett 

geografisk område då viktig kunskap kan förbigås då olika etnicitet, kulturer och religioner 

utesluts . Artiklarna var från Kina, USA, Japan, Finland samt två från Sverige och två från 

Australien. En brist i vår studie kan vara att vi inte hade artiklar från Sydamerika, Ryssland 

och Afrika för att komplettera med eventuella skillnader inom olika kulturer och religioner 

om närståendes upplevelser angående synen på stöd och döden för att stödja vår studie. En 

orsak till detta kan vara att vi inte fann artiklar från dessa världsdelar som motsvarade vårt 

syfte eller att den palliativa sjukvården inte är tillräckligt utvecklad för att föra studier kring 

vårt ämne.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att korrekt, tydlig information kommunicerad på ett empatiskt sätt var ett 

genomgående tema i studierna. Detta stämmer väl överens med den andra hörnstenen inom 
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palliativ vård som enligt WHO (2004) är kommunikation och relation, där en empatisk 

kommunikation samt begriplig och klar information skall genomsyra vården.  

Flera poängterade vikten av att få rätt, tillgänglig information i tid från vårdpersonal 

angående deras närstående. Vid  korrekt och tillgänglig information hjälpte det de närstående 

att fatta viktiga beslut och känna sig trygga med vården. Även Milberg & Strang (2011) fann 

att vikten av traditionell medicinsk information var stor, till exempel om sjukdomens förlopp, 

behandlingar, bieffekter, hjälpmedel, och möjligheterna till ekonomiskt stöd. I vårt resultat 

visade sig detta hjälpa till att minska oro och olustkänslor. Hudson, Aranda och McMurrays 

studie (2002) visade också att de närstående behövde mycket mer stöd och vägledning från 

personal. Information, utbildning och tid för att få svar på frågor efterfrågades. De närstående 

önskade att bli inkluderade i vårdplaneringar (Hudson et al, 2002). 

Resultatet visar på att Travelbees omvårdnads teori  (1971 s.119) är en god teoretisk 

utgångspunkt där sjuksköterskor kan hjälpa närstående att förebygga eller att hantera 

upplevelsen av sjukdom och lidande. Detta sker i ett terapeutiskt mellanmänskligt möte där 

Sjuksköterskan kan hjälpa patienten och hans/hennes närstående att hantera känslor och 

tankar samt hjälpa dem att finna mening i lidandet och de erfarenheter som detta medför.  

Sjuksköterskan kan ge stöd till de närstående genom att ge god information om vård och 

behandlingar. Att sjuksköterskan bekräftar att hon ser den prövning familjen genomgår kan 

ofta vara väldigt meningsfullt (Travelbee, 1971 s.119).  

Vidare framkom det i vårt resultat att ett flertal önskade information om den palliativa 

vårdens möjligheter och teamarbetet i organisationen. Familjemöten samt stödgruppsprogram 

var ett bra sätt att få en helhetsbild av vården och få träffa hela teamet. Den fjärde hörnstenen 

i den palliativa vården är en god symtomlindring. I vår studie fann vi att det allra viktigaste 

för de närstående var att patienten fick bästa möjliga vård och inte hade ont. De underströk 

vikten av att patienten fick sina behov tillgodosedda genom att vårdpersonalen hade tid för 

patienten samt att det alltid fanns kompetent personal tillgänglig dygnet runt om det 

behövdes. Milberg & Strang (2011) fann i sin studie att ett stabilt tillstånd, alltså med bra 

symtomkontroll hos patienten var viktigt. Då uppfattades inte patientens lidande lika starkt 

hos de närstående och det vardagliga livets aktiviteter kunde fortgå. Enligt Travelbee måste 

sjuksköterskan komma ihåg att varje gång hon bistår de närstående med stöd och uppmuntran, 

pratar med dem eller visar omtanke om dem i ord och handling hjälper hon samtidigt den 

sjuke (Travelbee, 1971). 

Ett antal av de närstående upplevde att sjuksköterskans psykologiska stöd var väldigt 

viktigt när de såg sin älskade dö. Ett emotionellt stöd där omsorg och sympati från 



 
 19 (36) 

 

sjuksköterskorna gjorde att det kändes lättare att hantera den smärtsamma situationen. 

Travelbee menar att med sympati och medkänsla avses att uppriktigt känna att den andres 

olycka och plågor angår en, kombinerat med en önskan om att hjälpa den som har det svårt. 

Sympati och medkänsla avser en önskan om att lindra plågor som inte ryms i empati-

begreppet. Det är inte något som inte ingår i lära-känna fasen utan något som troligen verkar 

förstärkande och fördjupande på förhållandet. Det är en inställning och ett sätt att tänka på 

som kommuniceras till den andre (Travelbee, 1971).                                                

Upplevelsen av vården som positiv eller negativ berodde delvis på kvaliteten på 

kommunikationen med vårdpersonalen. De närstående upplevde kommunikationen med 

vårdpersonalen som oerhört viktig för de praktiska förberedelserna, och även att psykiskt 

hinna förbereda sig men också att acceptera att dödsfallet inom en snar framtid kommer äga 

rum. Även Milberg & Strang (2011) fann i sin studie att då de närstående hade en bra relation 

och kommunikation med vårdpersonal upplevde de känslor av respekt, engagemang, hopp, 

vänlighet och empati, vilket de hade upplevt som skyddande och användbart i förhållande till 

känslor av  maktlöshet och hjälplöshet. Dessutom hade det varit viktigt att kontakterna med 

vårdpersonalen var riktade både mot patienten men även dennes närstående (Milberg & 

Strang, 2011). Travelbee beskriver just den svåra utmaningen det innebär för sjuksköterskan 

att vårda en patient i livets slutskede då det krävs en stor förståelse och skicklighet från 

sjuksköterskans sida. Det är viktigt att sjuksköterskan funderar över sina egna känslor och 

tankar om döendet och döden som hon bär med sig i mötena med den döende personen, 

närstående och vänner (Travelbee, 1971 s.15-16). 

      Den tredje palliativa hörnstenen är närståendestöd. Enligt WHO (2004) skall den 

palliativa vården erbjuda stöd även till närstående för att hjälpa dem att hantera sin 

livssituation, tankar och känslor under patientens sjukdom och efter döden. Genom 

teamarbetet med vårdpersonal med flera olika professioner, riktar sig vården till närståendes 

behov inklusive sorgterapi om nödvändigt.  

Enligt Grimby och Johanssons studie (2008) kan sörjande närståendes hälsa försämras och 

även leda till för tidig död om de inte får stöd att hantera sin sorg. Den ökade dödligheten 

visades orsakas främst av cancer och kardiovaskulära dödsfall men också på grund av 

olyckor, självmord och cirros i levern. Livsstilsfaktorer som rökning och alkohol kan också ha 

bidragit. Grimby och Johanssons studie (2008) verkar visa att tidig rådgivning och stöd till 

närstående gynnar och förebygger hälsa och överlevnad. Att ha en professionell person att 

vända sig till och inte bara barn och släktingar, där man fullt ut får uttrycka sin sorg, sina 
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känslor och problem i en stressig livssituation kan vara av sådan betydelse att både fysisk och 

psykisk hälsa kan hållas intakt (Grimby & Johansson, 2008).  

Vi fann även i vår studie att vårdens tillgänglighet var en viktig aspekt för att känna 

trygghet. Även Milberg & Strang (2011) fann i sin studie att tillgängligheten av ett palliativt 

vårdteam minskade känslor av maktlöshet och hjälplöshet. Ensamheten minskade, tryggheten 

ökade samt ett lugn kunde infinna sig. De närstående visste att de alltid kunde komma i 

kontakt med personal med expertkunskap inom palliativ vård och att både hembesök och en 

backup fanns tillgänglig dygnet runt (Milberg & Strang, 2011). En av de fyra hörnstenarna är 

enligt WHO teamarbete som är av stor vikt då vårdpersonalen måste svara mot patienten och 

deras närståendes snabbt skiftande behov med en väl sammansatt vårdplanering och 

teamarbete där vården kan öka känslan av trygghet, livskvalitet och ha en positiv inverkan på 

sjukdomsförloppet. 

De närstående tyckte det var väldigt givande att utbyta erfarenheter med andra i samma 

situation. Enligt Harding och Higginson (2003) ses att utbyta erfarenheter med andra i samma 

situation som den mest naturliga formen av stöd. Även Milberg, Rydstrand, Helander och 

Friedrichsens studie (2005) visar att möjligheten att dela sina erfarenheter med andra var 

värdefull. Deltagarna upplevde det som lika värdefullt att lyssna på andras upplevelser och 

lära sig något. Att dela sina egna upplevelser med andra gav dem styrka och hjälpte dem att få 

perspektiv på sin egen situation. Det var också värdefullt för deltagarna att höra hur andra 

löste sina vardagliga problem. Eftersom de var bland andra som var i en liknande situation var 

dialogen i gruppen mer öppen och de kunde ställa frågor och dela tankar som de kände var för 

känsliga eller förbjudna att dela med familj, vänner eller vårdpersonal. De kunde känna en 

lättnad i att kunna skämta om sig själva eller svårigheter i sin situation då det var en stor risk 

att de  i en annan miljö hade missuppfattats. Det var en  tröst för vissa deltagare att höra att 

andra hade det värre (Milberg et al, 2005). 

Vi fann också i vårt resultat att närstående har behov av att delta i vården av den döende. 

Efter att första chocken lagt sig och acceptansen att deras älskade skulle dö, värderade de 

närstående tiden med patienten och att få vårda den döende högt.  

Att själv kunna göra gott för patienten, exempelvis hjälpa till att vårda patienten i hemmet, 

ge medicin, göra hans eller hennes favoritmåltider, prata, hålla honom eller henne sällskap, 

visa tillgivenhet och göra det möjligt för patienten att dö hemma efter hans eller hennes 

önskemål gav tröst åt familjemedlemmarna (Milberg & Strang, 2011).  

Även Stajduhars studie (2003) visar att deltagande i vården medförde att de närstående 

fann mening i situationen och gav dem möjlighet att spendera tid med patienten. Vissa lärde 
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sig mer om sig själva och patienten på nya sätt. Att vårda sin närstående hjälpte dem att 

acceptera sin förestående förlust och arbeta sig genom sorgen samt att uppleva erfarenheten 

som livsbejakande. De närstående som beskrev upplevelsen som berikande kände sig 

förberedda och dessa hade alla ett bra stöd av den palliativa hemsjukvården (Stajduhar, 2003).  

Travelbee (1971) menade på att hur familjemedlemmarna till en sjuk person reagerar alltid 

kommer att påverka den sjuke på något sätt. Indirekt så stöder sjuksköterskan den sjukes 

närstående genom att ge professionell expertvård till den sjuke familjemedlemmen.  

Genom att de närstående fick stöd i sin roll hjälpte det stödet indirekt patienten. Detta då 

de närstående fick ny kraft att orka i sin tur vara ett stöd för patienten. 

 

8.3 Betydelse för vården 

Hur kan då detta resultat hjälpa oss som sjuksköterskor att stötta de närstående och bemöta 

deras behov? Resultatet visade att vi måste vara medvetna om de närståendes behov av 

mycket information. Information bör ges om vad palliativ vård innebär och vilka möjligheter 

och val som finns. Det måste uppmärksammas att alla kanske inte har behov av emotionellt 

stöd utan att det gäller att se de närstående som individer med individuella behov och 

önskemål. Travelbee (1971) understryker just vikten av att alla människor är individuella och 

har sina egna önskningar och behov och att dessa ska bemötas olika från vårdens sida.  

I en studie av Benkel, Wijk och Molaner (2009) uppgav de närstående att stödet från 

sjuksköterskor mest behövdes i nära anslutning till dödsfallet samt en tid efter att patienten 

dött. Stödet krävdes när det egna nätverket var dysfunktionellt eller när den sörjande personen 

inte ville belasta människor i sitt eget nätverk (Benkel et al, 2009). Vi måste stötta de 

närstående i sina sociala relationer samt täcka upp där behoven är större och även vara noga 

med att alltid erbjuda emotionellt stöd. Om möjligheten finns kan de närstående som är 

intresserade erbjudas att delta i en stödgrupp. 

Sjuksköterskan kan tänka på att erbjuda de närstående att delta i vården av patienten då 

detta kan betyda mycket för de närstående. Men även här att respektera att alla kanske inte 

vill, kanske beroende på relationen de tidigare haft med patienten. 

Tillgängligheten kan vi försöka påverka genom att ta oss tid. Med kunskapen som vi har 

kan vi medverka till att skapa en vårdkultur på våra arbetsplatser där samtal med närstående är 

lika viktigt som övrigt arbete. Vi kan se till att arbeta kontinuerligt så att närstående oftast 

pratar med och möter samma vårdpersonal och vi kan se till att de vet namnen på de som är 

ansvariga för patientens omvårdnad. Emotionell bekräftelse kan förmedlas på mycket enkla 
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sätt, till exempel genom ett ögonkast, en hälsning, en hand på axeln eller att bjuda på en kopp 

kaffe. Travelbee skriver att ömhet och medkänsla kan kommuniceras verbalt men att det även 

kan förmedlas i ansiktsuttryck, i rörelser och i sättet som sjuksköterskan utför sin hjälp på 

(Travelbee, 1971). 

Vidare bör vi tänka på att ge de närstående bra information om nuvarande och möjliga 

kommande symtom så att de närstående är förberedda och vet hur de kan hantera dem. 

 

8.3.1 Organiserat stöd 

Ett sätt att fånga upp närstående som behöver stöd skulle kunna vara att erbjuda dem att delta 

i en stödgrupp, vilket visade sig ha positiva resultat i Henriksson och Andersheds studie 

(2007) då de närstående genom inbjudan till att delta i stödgruppen kände sig sedda och 

bekräftade som individer med egna känslor, tankar och behov.Vidare var stödgrupperna 

effektiva för att ge information och emotionellt stöd. Även Harding och Higginsons studie 

(2003) visar att stödgruppsprogram är effektiva för att ge information och emotionellt stöd. 

De pekar på att fördelarna med att få och dela information samt att dela praktiska och coping-

färdigheter kan vara stora. Harding och Higginson framhåller att det optimala gruppstödet 

verkar vara det med blandat innehåll som kombinerar information om vården och 

gruppdiskussioner med tyngdpunkten på hjälp till självhjälp. Harding och Higginson menar 

vidare att denna form av stöd inte passar alla närstående, då en del kan vara mycket sårbara 

och är bättre lämpade för någon annan form av stöd  (Harding & Higginson, 2003).  

En Cochraneöversikt som jämför olika typer av interventioner för närstående till svårt 

sjuka patienter visar dock att ingen av interventionerna mätte negativa effekter av studierna 

(Candy, Jones, Drake, Leurent och King, 2011). Studierna visade bara en marginell ökning av 

livskvaliteten och av förmågan att hantera vårdarrollen. I en analys av åtta studier uppmättes 

en viss kortsiktig ökad förmåga att hantera psykologisk stress i jämförelse med 

kontrollgrupper som inte ingått i någon intervention, men den uppskattade effekten var liten. 

Även om analysen inte kunde visa vilket stöd som var bäst så var emotionellt stöd och 

information om vårdarrollen saker som gav ett visst skydd mot psykologisk stress (Candy et 

al, 2011). Mer forskning behövs för att visa vilken sorts stöd som de närstående har mest nytta 

av. Bortfallet i studierna kan tyda på att den här typen av intervention inte passar alla. När 

designen för studien utformas är det viktigt att tänka på alla aspekter, även negativa, och 

också göra en noggrann bortfallsanalys. 

 

8.4 Slutsatser och förslag på vidare studier 
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Vårdpersonal behöver lära sig mer om vilka typer av stöd sörjande människor får och 

behöver. Mer forskning behövs för att få veta hur närståendestödet bäst kan utformas för att 

kunna möta de närståendes behov. Det finns behov av specialistkompetens bland 

vårdpersonalen så att strategier kan utvecklas för att ge optimal hjälp och stöd till sörjande 

människor.   
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närstående till cancerpatienter 
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om patientens sjukdom 

Kvanitativ studie. Deltagarna 

var 168 närstående till patienter 

från en onkologavdelning i 

Finland som fick behandling för 

sin cancer. Inklusionskriterierna 

var att det skulle ha gått fyra 

månader sedan 

sjukdomsbeskedet och 

patienten  skulle inte vara i 

slutfasen av sjukdomen. 
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Närståendes  behov av emotionellt stöd var 
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& Andershed, 
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relatives 

during the late 

palliative 

phase 
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upplevelsen av ett 

stödprogram för närstående 

till patienter i livets slutskede 

och stödprogrammets senare 

inverkan på deras liv 

Kvalitativ, fenomenologisk 

studie. Urvalet inkluderade 

närstående till cancerpatienter i 
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en förväntad överlevnad på tre 

månader. Ett strategiskt urval 

gjordes av 40 närstående där 

hänsyn till ålder, kön och 

relation till patienten. 13 

tillfrågades, 10 valde att delta. 

Åldern var 35-85 år. De 

närstående skulle ha deltagit i 

minst fem av sex gruppträffar. 

Urvalsmetoden var subjektiv. 

De närstående hade nytta av stödgruppen under 

den sena palliativa fasen och upplevde en 

lättnad i vardagen. Deltagandet gav möjlighet 

till vila och utbyte av erfarenheter av andra i 

samma situation. 
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family 

caregivers 

cope after 

caring for a 
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närståendevårdarna upplevde 

sin släktings död och mäta hur 

bra de hanterade sorgen. Att 

ta reda på vilka av vård-

Kvalitativ och kvantitativ 

studie. Deltagarna var 73 

närståendevårdare till patienter 

som dött av cancer och som 

deltagit i en studie om ett 

7 % av närståendevårdarna drabbades av 

traumatisk sorg. Flertalet upplevde att de kunde 

hantera dödsfallet bra och kunde se att något 

positivt kommit ur upplevelsen. 

Närståendevårdarna underströk behovet av 
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relative with 

advanced 

disease and 

how can health 

professionals 

enhance their 

support? 

personalens strategier som 

hjälpte de närstående bäst att 

bli förberedd på dödsfallet 

psykologiskt utbildnings-

program. Sex veckor  skulle ha 

gått efter dödsfallet. 

förståelig information för att förbereda dem på 

det som väntade. 

Hudson, P., 

Thomas, T. &, 

Quinn, K. 

Family 

meetings in 

palliative care: 

are they 

effective? 

Syftet var att ta reda på om 

familjemöten som följde 

palliativa riktlinjer kan vara 

till hjälp för närstående. 

Kvalitativ och kvantitativ 

studie. Sjuksköterskor 

utbildades i riktlinjerna samt 

valde ut patienter med en 

cancerdiagnos som hade mer än 

några dagar kvar att leva och 

som inte hade kognitiv svikt. 

De skulle ha en 

närståendevårdare som var över 

18 år och som förstod engelska 

i tal och skrift. Mötena 

föregicks och följdes upp med 

”The family inventor of needs”, 

ett specifikt mätinstrument 

utvecklat för att mäta 

närståendes behov. Det 

professionella teamet som 

arbetade runt patienten skulle 

närvara vid mötena. 

Det framkom att de viktigaste behoven de 

närstående hade var att patienten fick bästa 

möjliga vård, att känna att vårdpersonal brydde 

sig om patienten, att få veta sjukdomsprogress, 

att bli informerad om förändringar i patientens 

tillstånd samt att få ärliga svar på frågor. 

Närstående upplevde mindre oro efter mötet, 

oron yttrade sig mer sällan och påverkade inte 

den närståendes liv i lika stor utsträckning. 

Ming-San 

Wong & Sally 

Wai-Chi Chan 

The 

experiences of 

Chinese family 

members of 

terminally ill 

patients – a 

qualitative 

study 

Att beskriva och förstå 

kinesiska familjemedlemmars 

erfarenheter under slutet av 

livsprocessen hos deras  

obotligt sjuka familjemedlem 

på en palliativ vårdenhet. 

 

Fenomenologisk ansats som 

härstammar från Husserl, 

Heidegger, Sartre och Merleau 

Ponty .Ett lätt strukturerat 

intervjuschema användes för att 

styra diskussionen. Uppgifterna 

samlades  in genom kvalitativa 

intervjuer. Intervjuerna 

genomfördes sex veckor efter 

döden av patienten 

Inklusionskriterierna var 

familjemedlem till en patient 

som  nyligen dött på en palliativ 

Familjemedlemmarna upplevde stor sorg, ilska, 

oro, och hjälplöshet. Detta var särskilt akut när 

patienten först togs upp till den palliativa 

vårdenheten. Familjemedlemmarna 

accepterade dock snabbt verkligheten och åtog 

sig att ta hand om patienten. De sökte 

informativt och emotionellt stöd från 

sjuksköterskor. Familjerna ville vara säkra på 

att patienten hade erbjudits god vård och inte 

lidit av smärta. Det ansågs viktigt att vara med 

patienten under döende processen 
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vårdenhet , åldern 18 år eller 

äldre, att kunna kommunicera 

på kantonesiska och villiga att 

dela tankar och känslor i ämnet. 

Royak-Schaler, 

R. Gadalla, 

S.M., Lemkau, 

J.P., Ross, 

D.D., 

Alexander, C. 

& Scott, D. 

Family 

perspectives on 

communicating 

with health 

care 

professionals 

in end-of-life 

cancer care  

Syftet var att bedöma 

vårdpersonalens kommun-

ikation om vård i livets 

slutskede och hospice-vård 

med  döende patienter med 

cancer samt deras familjer 

från familje-medlemmarnas 

perspektiv. 

Familjemedlemmar deltog i en 

av två fokusgruppsdiskussioner 

och fyllde i en kort enkät om 

sociodemografiska uppgifter 

samt vilken sorts vård patienten 

hade erhållit. Kvantitativa data 

analyserades med deskriptiv 

statistik. Kvalitativa data  

spelades in på band . Därefter 

försökte förattarna  hitta 

likheter och skillnader och 

därefter konstruerade de teman. 

Deltagare som var nöjda med vården hade hög 

tillgång till vårdpersonal. De uppgav kvaliteten 

på kommunikationen som avgörande för det 

positiva resultatet. Tydlig, korrekt information 

uppskattades. Många hade problem att förstå 

vad som sades då medicinsk terminologi ofta 

användes. En del tyckte att viss information 

kändes opassande att ge inför patienten då detta 

kunde ha en negativ påverkan. En del fördomar 

från vårdpersonal rapporterades. 

Shiozaki, M., 

Morita, T.,  

Hirai, K., 

Sakaguchi Y., 

Tsuneto, S &  

Shima, Y. 

Why are 

bereaved 

family 

members 

dissatisfied 

with 

specialised 

inpatient 

palliative care 

service? A 

nationwide 

qualitative 

study 

Syftet var att ta reda på varför 

närstående var missnöjda med 

den palliativa vården 

En kvalitativ studie som var  en 

del av ett enkätutskick till 1225 

närstående till patienter som 

dött på en palliativ vård-

avdelning. 22 familjer som 

upplevde behov av förbättringar 

i den palliativa vården deltog i 

studien 

De närstående hade velat ha mer hjälp att 

bevara hoppet och ansåg att personalen kunde 

ha lämnat beskedet om att patienten var döende 

på ett mer finkänsligt sätt. De närstående tyckte 

också att vården kunde vara mer individ-

ualiserad. De fick känslan av  att personalen 

handlade rutinmässigt vid dödsfallet. De erfor 

att personalen  inte hade tid att sitta ner och 

prata och att de byttes ut för ofta för att en bra 

relation skulle kunna uppstå. 

Witkowski, Å. 

Carlsson M E 

Support group 

programme for 

relatives of 

terminally ill 

cancer patients 

Syftet med studien var 

att beskriva upplevelsen från 

närstående som vårdar  

obotligt sjuka patienter i 

hemmet som deltagit  

i en stödgrupp, hur de 

upplevde stödet och om de 

kände att de hade nytta av 

gruppen 

 

Intervjuer gjordes med 12 

deltagare  i en kvalitativ semi-

strukturerad intervju  som 

analyserades med hjälp av 

fenomenografisk metod. 

(Fenomenografi är en  

forskningsansats främst inriktad 

på att beskriva variationer i 

människors uppfattningar om 

en upplevelse.) 

Resultaten visade värdet av stöd programmet 

för närstående till obotligt sjuka 

patienterna som vårdas i sitt hem. De 

närstående betonade vikten  att få träffa 

människor som befinner sig i en liknande 

situation. Programmet var ett viktigt 

komplement till den palliativ a vården i 

hemmet. Programmet var också till nytta för 

patienterna då de uppfattade det ha 

en hälsofrämjande effekt på de närstående 
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