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Förberedelse för att för att vårda en partner under pågående 

palliativ vård.  ”…..mycket är att man inte vet”.  



 
 

Abstract 

 

Background: Caring for a family member with a life limiting illness is a big responsibility and it can 

be experienced as difficult and as a burden but it can also be a source of satisfaction doing good for a 

loved one. Studies have shown that the situation can be associated with negative consequences for the 

caregiver. Preparedness is a factor that is associated with positive outcomes of caregiving such as 

higher levels of wellbeing, less anxiety and higher rewards of caregiving. 

Aim: To describe caregivers experiences from their stories about preparedness when caring for a 

partner during palliative care. 

Method: The study design was descriptive using qualitative in depths interviews and qualitative 

content analysis. 

Result: One overarching theme emerged which was Preparedness for caregiving  in awareness of 

death, and two themes witch were Striving for something to relate to when  preparing for the worst 

and Preparedness for caregiving-challenges, responsibilities and possibilities. 

Discussion: The event could be seen as a transition that caused a major change in the lives of the 

participants influencing meaning, roles and actions. The overarching theme Preparedness for 

caregiving in awareness of death could be seen as the meaning influencing the transition and a change 

in values and priorities in the lives of the participants and in different ways of dealing with the 

situation. Nurses have an important role and may through a person centered approach understand and 

increase preparedness through knowing what the transition means for the caregiver and where in the 

process he or she is.  

Keywords: Family caregiving, preparedness, transition, palliative care 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Abstract  

  

Bakgrund: Att vårda en närstående med livshotande sjukdom innebär ett stort ansvar 

och uppgiften kan både upplevas svår och tung men kan även vara en källa till 

tillfredställelse då man kan göra något för sin närstående. Flera studier har visat att 

situationen kan vara förknippad med negativa konsekvenser för närståendevårdaren. 

Förberedelse för att vårda är en faktor som visat sig ha samband med mer positiva 

konsekvenser av att vårda. 

Syfte: Att beskriva närståendes erfarenhet utifrån berättelser om förberedelse för 

att vårda sin partner i hemmet under pågående palliativ vård 

Metod: Kvalitativ intervjustudie, kvalitativ innehållsanalys. Deskriptiv design. 

 Resultat: Analysen utmynnade i ett övergripande tema, Förberedelse i medvetenhet 

om döden och två teman; Strävan efter något att förhålla sig till i förberedelsen för det 

värsta; Förberedelse för att vårda en partner i livets slut- en utmaning ett ansvar och en 

möjlighet. 

Diskussion: Förberedelse för att vårda en partner i livets slut tolkades som en transition 

med betydelsen förberedelse i medvetenhet om döden. Två sätt att förhålla sig till 

döden och framtiden fanns; att skjuta upp förberedelsen eller att förbereda sig. De 

närstående förberedde sig trots ovisshet genom strävan efter något att förhålla sig till. 

Förberedelse för att vårda beskrevs som ett ansvar, en utmaning och en möjlighet. Det 

upptäcktes efter hand vad vårdarrollen och den förändrade relationen skulle innebära. 

Detta kunde upplevas antingen positivt eller negativt.   

Sökord: Närståendevårdare, förberedelse, palliativ vård, transition. 
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Inledning 

Inom den specialiserade palliativa hemsjukvården vårdas människor som befinner sig i olika 

skeden av en livshotande sjukdom. Många lever i en familj eller i någon form av socialt 

sammanhang där alla på olika sätt påverkas av att en närstående befinner sig i livets slut. Min 

erfarenhet från klinisk vardag som sjuksköterska inom palliativ hemsjukvård är att de 

närstående är en viktig del i vården och deras insats är ofta en förutsättning för att patienten 

skall kunna vara i sitt hem trots svår sjukdom. De närstående befinner sig i en ny ovan 

situation och har ofta ingen tidigare erfarenhet av att vårda och ge stöd till en människa med 

livshotande sjukdom och får efter bästa förmåga göra sig redo för det som väntar. Kunskapen 

om hur man förbereder sig och vad man förbereder sig för när man vårdar sin partner i livets 

slut i hemmet är begränsad. Inom den palliativa hemsjukvården möter vårdarna patienten och 

familjen i sin hemmiljö och i sin vardag. Det innebär en särskild möjlighet att se unika behov 

och att möta dessa. 

 

Bakgrund 

Palliativ vård   

Kontexten för denna studie är palliativ vård. Efter den moderna hospicerörelsens framväxt på 

1950 talet som en reaktion på hur dåtidens samhälle tog hand om obotligt sjuka och döende 

människor har den palliativa vården alltmer utvecklats mot en specialitet. I många länder i 

västvärlden har palliativ vård blivit en del av den nationella hälso- och sjukvården.               

 Hur den bedrivs ser olika ut. Det finns många olika vårdformer som fristående hospice, 

palliativ hemsjukvård och palliativa avdelningar på sjukhus (Beck-Friis & Strang 2005). 

Något genomgående som de olika vårdformerna har gemensamt benämns ibland som den 

palliativa vårdens filosofi som innebär ett gemensamt tankesätt kring innehållet i den 

palliativa vården som kan tillämpas i olika vårdformer.                                                                                                                        

 En förgrundsgestalt inom den tidiga hospicerörelsen är Cicely Saunders (1918-2005) som 

grundade St.Christopher´s hospice i London 1967. Saunders myntade begreppet ”total pain” 

som speglar helhetssynen på människan inom den palliativa filosofin, där smärtan kan vara 

fysisk, psykisk, social och existentiell. Hon bedrev forskning och undervisning och 

inspirerade fler att arbeta för att förbättra symtomlindring utifrån helhetssyn, främja 

livskvalitet och för att se döden som en naturlig del av livet (Ternestedt & Andershed 2013).        

 Den första palliativa vårdinrättningen i Sverige öppnade 1977 i Motala (Beck-Fris & Strang 
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2005).  Med tiden har palliativ vård från att ha inriktat sig på livets absoluta slutfas, och på 

människor med cancer, vidgats och beskrivits som en plats mellan hopp om bot och acceptans 

av döden och börjat komma människor med behov av palliativ vård till del oavsett 

grundsjukdom (Clark 2008). Detta innebär att sjukdomsprocessen hos de som vårdas inom 

den palliativa vården kan se mycket olika ut liksom de individuella behoven hos de drabbade 

individerna och familjerna (Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012).             

 Palliativ vård enligt WHO:s definition innebär ett förhållningssätt som syftar till att förbättra 

livskvaliteten för patienter och familjer som drabbats av problem som kan uppstå vid 

livshotande sjukdom (World Health Organisation 2002). Stöd och hjälp till familjen under 

sjukdomstiden är en uppgift för den palliativa vården och den har även som mål att ge 

förutsättningar för närstående att klara tiden efter dödsfallet så bra som möjligt.                                                        

 Viktiga delar av en god palliativ vård har beskrivits som fyra hörnstenar: symtomlindring, 

teamarbete, kommunikation/relation och stöd till närstående. I och med utvecklingen mot att 

alltfler svårt sjuka vårdas i hemmet talar man mer om ett familjefokuserat synsätt i stället för 

ett individfokuserat synsätt (Milne & Quinn 2009).                                                               

  European Association of Palliative Care (EAPC), delar in den palliativa vården i tre olika 

nivåer (EAPC 2009) där den första nivån kallas icke specialiserad palliativ vård och finns på 

de vårdinstanser som ibland träffar och behandlar patienter i palliativt skede och kan vara 

exempelvis en vårdcentral. Den andra nivån beskrivs som generell palliativ vård och gäller de 

vårdinstanser som oftare vårdar patienter i palliativt skede men som inte har det som sitt 

primära område som exempelvis en onkologisk behandlingsavdelning eller en geriatrisk 

avdelning och den tredje vårdnivån är specialiserad palliativ vård som har detta som sitt 

huvudområde och vårdar människor i palliativt skede som har mer komplexa vårdbehov.                                                                 

 Palliativt skede av en sjukdom är ett brett begrepp och har beskrivits som en process med 

olika faser som börjar med en diagnos och sedan följer flera olika brytpunkter med till en 

början regress av sjukdomen och så småningom progress, avslutande av behandling och 

slutligen den sena palliativa fasen och livets slut (Milne & Quinn 2009). I stället för att tala 

om brytpunkter kan förloppet ses som en transitionsprocess där det sker en gradvis förändring 

(Payne, Seymour & Ingelton 2008). 
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Att vårda en närstående i hemmet 

Att ta hand om och hjälpa de som står oss nära kan ses som en naturlig del av mänsklig 

samvaro. Termen närståendevårdare används i studier i vid betydelse och kan handla om 

familjemedlemmar, släktingar eller nära vänner (Milne & Quinn 2009). Det är personer som 

inte alltid själva definierar sig som vårdare men som ofta utför olika vårdande insatser eller 

ger stöd (Smith 2004). Närståendevårdare har definierats som en person som står i en nära 

relation till patienten och som delar upplevelsen av sjukdomen med patienten och samtidigt 

utför viktiga vårdande insatser samt ger emotionellt stöd (National Institute for Clinical 

Excellence 2004, s.155). När en människa som drabbats av en livshotande sjukdom och som 

är i behov av palliativ vård väljer att vårdas hemma påverkas hela familjens tillvaro och 

idealet är att de närstående och den sjuke tillsammans tar beslutet med hänsyn till varandras 

behov (Sahlberg-Blom, Ternestedt & Johansson 2000).  Orsaken till att närstående tar rollen 

som vårdare kan bero på att man själv vill det men även för att man känner en skyldighet att 

göra det eller för att man måste göra det då inga andra alternativ finns (Stajduhar 2003).                                                                                      

 Många har ingen erfarenhet sedan tidigare av att vårda en svårt sjuk person och inte heller 

någon tidigare erfarenhet av döende och död. Samtidigt som de skall ge stöd till den som är 

sjuk så behöver de själva förbereda sig för uppgiften att vårda både praktiskt och emotionellt 

och för sjukdomsprocessen och den förestående döden (Cagle & Kovacs 2011).  Att vårda en 

närstående i hemmet kan leda till social isolering, mindre frihet, tidsbrist, osäkerhet kring 

döendet och svårigheter när man måste fatta beslut om den man vårdar inte längre orkar delta 

(Wennman-Larsen & Tishelman 2002). Men det kan också ge fördelar genom att det kan vara 

berikande att kunna uppfylla den sjuke personens önskan och det kan kännas meningsfullt att 

få ge något och att dela den sista tiden med en person som man har en nära relation till 

(Stajduhar, Funk, Toye, Grande & Aoun 2010).                                                                                                                               

 De som vårdar en svårt sjuk nära anhörig i hemmet sätter ofta sina egna behov åt sidan för att 

de tycker att den sjukes behov är viktigare. Man vill inte ta resurser från denne och sociala 

normer gör att man inte vill uppfattas som otillräcklig eller oförmögen att klara uppgiften och 

risken som följer av det är att man inte får tillräckligt med stöd och ett sämre välbefinnande 

som följd av det (Stajduhar & Davies 2005; Milne & Quinn 2009). Behovet av stöd förändras 

över tid och det är viktigt att även se närståendevårdares behov och att tillämpa ett 

familjecentrerat synsätt där familjen ses som en enhet och det gäller att försöka förstå hur den 

hanterar att leva med svår sjukdom (Stadjuhar & Cohen 2009).                           

 Närståendevårdare står idag för en stor del av vården av svårt sjuka människor och 
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samhällsutvecklingen pekar på att denna grupp kommer att öka då allt fler människor i ett 

palliativt skede av sin sjukdom kommer att vårdas i hemmet (Milne & Quinn 2009). De har 

ofta en tung både fysiskt och psykiskt påfrestande uppgift med risk för negativa konsekvenser 

som följd men även en möjlighet till en positiv upplevelse av personlig växt när man känner 

att man klarar att uppfylla sin närståendes önskan att vårdas i hemmet (Amirkhanyan & Wolf 

2003; Henriksson 2011). 

 

Vårdarrollen 

Vårdarrollen så som den ter sig för närståendevårdare har beskrivits som en process i 

utveckling och en transition (Penrod, Hupcey, Shipley, Loeb & Baney 2012). Den har 

beskrivits utifrån det ansvar, de krav och de påfrestningar beskrivna i termen börda som rollen 

innebär och hur man anpassar sig till den. Att vårda en svårt sjuk familjemedlem i hemmet 

medför nya uppgifter och nya roller i familjen när man får ta över det som den sjuke 

familjemedlemmen tidigare gjort själv (Stadjuhar & Cohen 2009). Det kan handla om att 

hjälpa till med praktiska saker som påklädning, hygien, toabesök, förflyttningar, hjälpa till 

med medicinering, bedöma symtom, sköta hem och hushåll, ekonomi, sociala kontakter och 

kontakter med hälso- och sjukvård, att ge emotionellt stöd samt att organisera hjälpinsatser i 

hemmet, att vara patientens talesman och att medverka i beslut (Bee, Barnes & Luker 2008).  

Allt detta kan kräva mycket tid och vara fysiskt tungt men situationen och kraven som följer 

på den kan även vara psykiskt påfrestande med ilska, oro, skuld och känslor av otillräcklighet 

som följd (Lopez 2007). Hur pass delaktig man vill vara varierar mellan individer. Det kan 

handla om att bara vara tillammans med sin närstående till att göra flera av de olika 

vårdinsatser som tidigare nämnts med olika grad av upplevd börda eller belöning beroende på 

vilken förmåga och vilken inställning man har till att vårda (Hudson, Aranda & Kristjanson 

2004; Funk, Stajduhar, Toye, Aoun, Grande & Todd  2010). Många upplever både 

påfrestning, börda och tillfredställelse samtidigt (Kang, Shin, Sanjo, Kim, Oh, Kwen, Choi & 

Yoon 2013). Hur vårdarrollen ser ut kan också förstås utifrån relationen och interaktionen 

mellan närståendevårdaren och den av sjukdom drabbade partnern (Schumacher, Steward, 

Archbold, Caparro, Mutale & Agrawal 2008). Närståendevårdarens delaktighet påverkas även 

av interaktionen med vårdpersonal (Andershed & Ternestedt 1999). 
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Närståendevårdares förberedelse för att vårda 

Forskning visar att de som vårdar en närstående i livets slut ofta saknar tillräcklig 

förberedelse, kunskap och förmåga när det gäller att hantera vårdarrollen med negativa 

konsekvenser som oro, utmattning, sömnlöshet, social isolering och nedsatt hälsa som följd 

(Funk et al. 2010; Hudson, Thomas & Trauer 2011).                                                                                         

 Otillräcklig information kan göra att familjer upplever brist på kontroll, blir oförmögna att 

fatta beslut och att man kan ha svårt att klara av att vårda sin närstående och behovet av 

information förändras under sjukdomens gång (Bee et al. 2008). Upplevelse av förberedelse 

för att vårda har visat sig vara något som kan skydda mot negativa konsekvenser av att vårda 

en närstående. Det är en av de faktorer som visat sig ha samband med flera delar av 

välbefinnandet som påverkan på humör, känsla av energi, utmattning och förvirring 

(Schumacher et al. 2008). Känsla av förberedelse har samband med högre grad av hopp och 

egen behållning av att vårda samt med mindre oro och ångest (Henriksson & Årestedt 2013). 

Förberedelse har även samband med hur man hanterar vårdarrollen och med mindre upplevd 

vårdtyngd (Shumacher, Steward & Archbold 2007).  

 Förberedelse kan främjas med kommunikation, information och psykosocialt stöd under 

vårdtiden (Valdimarsdottir, Helgason, Furst, Adolfsson & Steineck 2004; Bee et al. 2008; 

Cagle & Kovacs 2011). Upplevelse av förberedelse för att vårda är också något som kan 

påverkas positivt på kort tid (Henriksson 2011).   

 Närståendes förberedelse för att vårda har i studier handlat om hur redo man upplever sig 

vara för de olika delarna i vårdarrollen som att ge fysisk vård, känslomässigt stöd, ordna med 

hjälpinsatser i hemmet och att hantera den stress och börda som rollen innebär och det kan 

handla om att själv förbereda sig emotionellt för uppgiften att vårda eller om information och 

kunskap om sjukdom, prognos, att hantera olika symtom och vad man kan förvänta sig under 

sjukdomsprocessen (Archbold, Stewart, Grenlich & Harvath 1990). Det handlar om den 

självupplevda känslan av förberedelse och inte hur den faktiska förmågan eller förberedelsen 

är (Schumacher, Stewart & Archbold 1998).                                                                                                                                      

 Förberedelse för döden en tid innan den inträffar har samband med ett mindre komplicerat 

sorgearbete efter dödsfallet och förberedelse i detta sammanhang beskrivs i betydelsen insikt 

om den förestående döden (Valdimarsdottir et al. 2004).                                                                                          

 Förberedelse vid vård i livets slut har beskrivits i fyra dimensioner; en medicinsk, en 

praktisk, en psykosocial och en existentiell dimension (Steinhauser, Christakis, Clipp, Mc 
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Neilly, Grambow, Parker & Tulsky 2001). Exempel på dessa är att praktiskt förbereda sig 

genom att ordna med ekonomi, medicinskt genom kunskap om vilka tecken och symtom som 

kan förväntas i en döendeprocess, psykosocialt genom att ha tid att sörja och existentiellt 

genom att hitta mening i den förändrade tillvaron (Steinhauser et al. 2001).                                                         

 Förberedelse vid vård i livets slut har beskrivits som något mer än att få information, det 

räcker till exempel inte med att få information om sjukdomens prognos för att kognitivt och 

emotionellt förbereda sig (Hebert, Dang & Shultz 2006). Foley beskriver förberedelse i ett 

vårdsammanhang som något som har både en konkret och en emotionell dimension och 

handlar om att veta vad som skall göras och att vara förberedd att hantera rollen med de krav 

och den belastning som den innebär (Foley 2005).                                                                                                  

 I Svenska akademins ordbok kan man finna olika betydelser av förberedelse som att göra sig 

redo, att rusta sig, att förvänta sig något, att i förväg tänka ut samt förebåda och underrätta om 

något kommande (Svenska Akademiens Ordbok online).  

 

Problemformulering  

Antalet närståendevårdare beräknas att öka i framtiden med risk för flera negativa 

konsekvenser för deras välbefinnande som följd. Att vårda en svårt sjuk familjemedlem i sitt 

hem kan tänkas vara en av de mest utmanande situationerna man kan ställas inför på många 

sätt. Det är också något som de flesta inte har tidigare erfarenhet av. Studier finns som visar 

att närståendevårdare i denna grupp skattar höga nivåer av symtom på oro, depression och att 

de är i en fysiskt, psykiskt och socialt påfrestande situation. Många tar ett stort ansvar och de 

kan vara oförberedd för de olika domänerna i vårdarrollen. Studier har visat att känsla av 

förberedelse har samband med mer positiva effekter av att vårda en närstående och det är 

något som kan påverkas i positiv riktning under kort tid. Kunskap finns om samband mellan 

upplevd förberedelse och positiva effekter av att vårda men det saknas djupare kunskap om 

vad förberedelse är för närståendevårdare under pågående palliativ vård.  

 

 Syfte  

Att beskriva närståendes erfarenhet utifrån berättelser om förberedelse för att vårda sin 

partner i hemmet under pågående palliativ vård. 
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Teoretisk utgångspunkt 

Transition i palliativ vård 

Att bli närståendevårdare kan förstås som en transition. En transition beskrivs som en 

övergång från en tillvaro till en annan. Det kan gälla olika faser i den mänskliga utvecklingen 

som att bli förälder eller att bli gammal eller det kan vara en sociokulturell förändring som att 

bli närståendevårdare och det kan vara en följd av sjukdom som till exempel vad det innebär 

att få en obotlig sjukdom (Shumacher & Meleis 1994). Under en transition påverkas 

identiteten, roller, relationer, förmågor och beteendemönster hos individen. Förutsättningar 

för hur den förlöper är mening, förväntningar, kunskapsnivå och förmåga, omgivande miljö, 

grad av planering, emotionellt och fysiskt välbefinnande (Schumacher & Meleis 1994).  

 Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger & Schumacher (2000) beskriver transitioner som komplexa 

fenomen som är unika för individen som är i den eftersom förutsättningarna för den, 

innebörden i den och upplevelsen av den skiljer sig mellan olika människor. Under en 

transition finns en ökad sårbarhet som är en risk för sämre hälsa (Meleis et al. 2000).                                                                                                                                                

 Penrod, Hupcey, Shipley, Loeb & Baney (2012) beskriver vård i livets slut utifrån 

närståendevårdares upplevelser. De beskriver vård i livets slut som en transition med fyra 

faser och tre brytpunkter. Den första fasen inleds med tiden innan diagnos med en känsla av 

att något är fel som så småningom leder fram till den första brytpunkten i och med en diagnos. 

Diagnosen utgör avstamp till nästa fas som kallas utmaning av det normala (challenging 

normal). Denna fas präglas av en intensiv tid då behandlingar ges med hopp om bot och när 

bot inte längre är möjlig i försök att bromsa sjukdomen och få en längre tid. Man inriktar sig 

under fasen på att upprätthålla en fungerande vardag som ger känsla av normalitet.                                                                                                       

 Nästa brytpunkt inträffar när behandlingsalternativet är uttömt och det sker en övergång till 

nästa fas i och med insikten om att ens närstående befinner sig i livets slut. I denna tredje fas 

sker en förändring, insikten om döden gör att vården av den närstående får en annan 

inriktning och detta beskrivs som att man försöker bygga ett nytt normalt, ofta med mycket 

mer insatser från den närstående som vanligen tar ett stort ansvar under denna tid.                                                                                 

 Fasen att bygga ett nytt normalt tar slut i och med den tredje brytpunkten som inträffar när 

den närstående dör och i och med det sker en förlust av det normala vilket markerar 

övergången till den fjärde och sista fasen. Denna fas präglas av att man i sorgen över förlusten 

och bearbetandet av det som varit bygger upp en ny tillvaro som efterlevande. Den 
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genomgående strävan i de olika faserna beskrivs som att sträva efter det normala.                                                                                                                                         

De olika faserna innebär också olika typ och grad av vårdande insatser från den närstående. 

Transitionsmodellen beskriver de olika faserna i en obotlig sjukdom generellt, dessa kan 

variera mycket i längd och påverka den tid man har att förbereda sig för det som sker och 

skall ske. Den ger en grund för hur man kan förstå de närståendes situation utifrån vad som 

präglar de olika faserna, vilken typ av vårdinsatser man behöver göra och hur lång tid man har 

i varje fas att ställa in sig eller förbereda sig för det som sker (Penrod et al. 2012).                                                                                                                                          

Något som kan inverka positivt på förändringarna som sker under en transition är förberedelse 

och kunskap om vad som kan förväntas och vilka strategier som kan underlätta den (Meleis et 

al. 2000).  

Metod 

Studien hade en deskriptiv design. Den kunskap som söktes i studien handlade om 

erfarenheter av förberedelse för att vårda en partner i livets slut. Metoden i denna studie var 

därför kvalitativ forskningsintervju vars syfte är att förstå företeelser från den levda 

vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv (Kvale & Brinkmann 2011). För analysen 

användes kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004).  

 

Kontext 

Studien genomfördes vid en specialiserad palliativ hemsjukvårdsenhet (ASIH) i en större 

Svensk stad. Enheten bedriver dygnet runt vård. Den är bemannad av ett multiprofessionellt 

team bestående av sjuksköterskor, läkare sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och 

psykosocial sjuksköterska med terapeututbildning. Teamet samarbetar med 

informationsutbyte och samordning kring patientens vård med de specialistmottagningar som 

sköter behandlingen av patientens grundsjukdom och man samarbetar med hemtjänst i 

förekommande fall. Vid enheten vårdas i genomsnitt 75-80 personer med komplexa 

vårdbehov och med behov av insatser från hela teamet. De flesta har en cancersjukdom men 

även personer med grav hjärtsvikt, kronisk obstruktiv lungsjukdom, njursvikt, multipel 

skleros och amyotrofisk lateralskleros med komplexa vårdbehov vårdas på enheten. Vården 

består av planerade besök från en gång per vecka till flera gånger per dag utifrån behov. Man 

har också möjlighet att få akuta insatser. Tillgängligheten är hög och man kan snabbt om det 

behövs få hembesök och bedömning av sjuksköterska och läkare. Vårdnivån är hög och man 



9 
 

kan få hjälp i hemmet med avancerade medicinska insatser. Stöd till närstående ingår som en 

del av vården och man erbjuds närståendesamtal där man får träffa läkare och sjuksköterska 

som ansvarar för medicinsk vård och omvårdnad av ens närstående. 

 

Tillvägagångssätt och beskrivning av deltagarna 

Ett strategiskt urval av deltagare till studien eftersträvades med avsikten att få så rik data som 

möjligt utifrån syftet med studien. Urvalet begränsades till personer som inte vårdade sin 

partner i döendefasen. Närstående med olika kön och i olika åldrar som vårdade en partner i 

sitt hem under pågående palliativ vård valdes i samråd med de sjuksköterskor som ansvarade 

för de anslutna patienterna. Patienterna hade olika cancerformer med en variation gällande 

prognoser och sjukdomshistoria. Alla var under studien sammanboende med den som de 

vårdade, tre var gifta och tre var sambo. Personernas ålder var mellan 40 och 83 år. Två 

personer var yrkesarbetande, tre var pensionärer och en person arbetade inte för att kunna vara 

hemma med sin partner. Alla deltagares partner hade en cancersjukdom, fyra av dem fick 

under studiens gång behandling för att bromsa sjukdomen, en hade avslutat onkologisk 

behandling och en var försämrad på grund av infektion och blev inlagd på vårdavdelning 

under studiens gång. Att endast personer med cancer valdes för studien berodde på att det vid 

vårdenheten inte fanns personer anslutna med annan typ av sjukdom med behov av palliativ 

vård som vårdades av en partner i hemmet just då. De vårdande insatser som 

närståendevårdarna gjorde varierade mycket. Det de gjorde kunde vara allt från att ”bara” 

vara tillsammans med till att ge emotionellt stöd, stimulera till olika aktiviteter, sköta 

hushållet, följa med på läkarbesök, hjälpa till med att sköta hygien, ge subkutana injektioner 

och sköta medicinering. Åtta närstående som vårdade sin partner i hemmet och var anslutna 

till vård inom ASIH teamet tillfrågades om de ville delta. Fyra var män och fyra var kvinnor. 

De fick ett brev med information om studiens genomförande och syfte samt att deltagande var 

frivilligt. Brevet följdes några dagar senare upp av författaren med ett telefonsamtal. Sex 

personer valde att delta och två tackade nej. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes genom kvalitativa intervjuer. Alla intervjuerna genomfördes enligt 

överenskommelse med deltagarna i ett samtalsrum på den ASIH enhet som deras partner var 
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ansluten till utom i ett fall där intervjun tog plats i den närståendes hem. Sammanlagt består 

studien av nio intervjuer med sex personer vilket betydde att tre av deltagarna intervjuades två 

gånger. Detta för att följa upp och fördjupa frågor från den första intervjun. Intervjuerna 

varade från 45 minuter till 2 timmar. En medveten naivitet som Kvale och Brinkmann talar 

om användes som förhållningssätt för att vara öppen för betydelser av förberedelse utifrån 

infomanternas erfarenhet (Kvale & Brinkmann 2011, s.46). För att få berättelser om denna 

erfarenhet ställdes en öppen fråga som löd ” När ni bestämde att din närstående skulle vårdas 

hemma, hur tänkte du att det skulle bli?” Denna följdes upp med frågor utifrån det som kom 

fram som; kan du berätta mer om det? hur kändes det? vad tänkte du då? Syftet var att få 

berättelser om erfarenheter av och betydelser av förberedelse för att vårda sin partner i 

hemmet. Alla intervjuerna gjordes av författaren 20121221-20130412. De spelades in på band 

och transkriberades ordagrant med tecken för pauser och angivande av känslouttryck. 

 

Analys  

Innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman valdes för att analysera intervjuerna 

(Graneheim & Lundman 2004). Initialt läste författaren igenom texten och lyssnade samtidigt 

på den inspelade intervjun. Sedan lästes texten igenom flera gånger med fokus på studiens 

syfte. Meningsbärande enheter som på något sätt handlade om förberedelse skrevs ner och 

dessa kondenserades sedan genom att innehållet beskrevs med färre ord. Nästa steg var att 

bilda koder bestående av ett eller flera ord som på en mer abstrakt nivå beskrev innehållet i 

den kondenserade meningen. Kondenserad mening och koder jämfördes upprepade gånger 

med de meningsbärande enheterna. Koder med liknande innehåll samlades under 

gemensamma sub-teman. Detta resulterade i sex olika subteman och utifrån dessa bildades två 

teman och ett övergripande tema. Subteman och teman och övergripande tema speglade det 

latenta innehållet i intervjuerna.    

                                                                                              

Etiska överväganden 

Det kan vara befogat att fråga sig om man skall utsätta närstående som vårdar en partner med 

livshotande sjukdom för deltagande i en forskningsstudie som innebär att ta upp frågor som 

kan väcka svåra känslor och tankar. Förståelse och känslighet för det krävs och deltagarna i 

studien har givits möjlighet under intervjun att säga vad det känner inför frågorna och om de 
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känt sig bekväma med att tala om dem. Deltagarna i studien hade alla tillgång till ett ASIH 

team och kunde erbjudas stöd i form av kuratorskontakt eller samtalsterapeut om behov av det 

skulle uppstå. Informerat samtycke har inhämtats angående studiens syfte och hur den skall 

användas både muntligt och skriftligt samt information om att man kunde avböja deltagande i 

intervjun utan att ange orsak. Konfidentialitet har tillgodosetts genom att materialet 

presenterades på ett sådant sätt att deltagarnas anonymitet skyddades. Genom det som 

beskrivits ovan har hänsyn tagits till principen att inte skada samt respekt för principen om 

autonomi genom informerat samtycke och då studiens syfte är att öka kunskap som kan gagna 

människor i samma situation som deltagarna tillgodoses godhetsprincipen (Beauchamp & 

Childress 2009). Etiskt tillstånd för studien har inhämtats från etisk prövningsnämnd, 

diarienummer (2012/4:3, 2012/377-31/4). 

 

Resultat 

Analysen ledde fram till ett övergripande tema och två teman med sex sub-teman. Det 

övergripande temat var Förberedelse för att vårda i medvetenhet om döden och de två temana 

var Strävan efter något att förhålla sig till i förberedelse för det värsta och Förberedelse för att 

vårda sin partner i livets slut- en utmaning ett ansvar och en möjlighet. 

 

Förberedelse för att vårda i medvetenhet om döden 

Det övergripande temat Förberedelse i medvetenhet om döden kunde urskiljas som en 

gemensam röd tråd som genomsyrade alla berättelserna. Medvetenheten om det hot som 

sjukdomen utgjorde fanns ständigt i förgrunden eller bakgrunden. Det kunde yttra sig i en 

slags beredskap eller spänning som varierade i intensitet utifrån den sjukes tillstånd. Det 

beskrevs som att något skulle komma att hända förr eller senare, att någon gång kommer 

sjukdomen att ta deras partners liv. Deltagarna i studien beskrev att de aldrig helt kunde 

slappna av och de var ständigt på vakt och lyhörda för förändringar i hur partnern mådde. 

Medvetenheten kom mer i förgrunden i vissa situationer som till exempel när partnern mådde 

dåligt, om de själva kände sig nedstämda eller inför läkarbesök. Situationen var psykiskt 

påfrestande och de närstående beskrev en ökad sårbarhet som gjorde att de var känsligare för 

oro och mer sårbara i kontakter med andra. Det jobbiga blev jobbigare och de påverkades mer 

än tidigare av sitt och den närståendes humör och av hur de blev bemötta av till exempel 
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vårdpersonal.                                   

 Om de själva eller deras partner var på dåligt humör eller var orolig kunde det väcka tankar 

på en kommande förlust.  Föreställningar och föraningar om döden och hur ett slutförlopp 

skulle kunna se ut fanns och rädsla för att partnern skulle brytas ner av sjukdomen men de 

visste inte hur detta kunde se ut och var inte säkra på om de ville veta. Flera av deltagarna 

berättade att de försökte trycka undan sådana tankar.                                                                                                                  

 Att leva med obotlig livshotande sjukdom beskrevs som konstigt, förvirrande och som att det 

var något som inte helt gick att förstå och tillvaron kunde beskrivas som kaosaktig. De 

beskrev det som att tillvaron blivit annorlunda och kändes overklig, som att de var i en annan 

sida av tillvaron. Detta var något som inte gick att förbereda sig på då de inte i förväg kunde 

veta hur det skulle kännas.                                                                                               

 Förberedelsen skedde här gradvis genom att försöka ställa in sig på den nya livssituationen. 

Det kunde vara att kognitivt förstå innebörden i obotlig sjukdom men att stängda av 

känslomässigt och det beskrevs som att de med tiden och i lugnare perioder av sjukdomen 

gradvis bearbetade vetskapen om obotlig sjukdom och vad den innebar.  

  

Strävan efter något att förhålla sig till i förberedelsen för det värsta 

I intervjuerna beskrev deltagarna i studien hur de på olika sätt strävade efter något att förhålla 

sig till i förberedelsen för det värsta som var att deras partner skulle försämras i sin sjukdom 

och så småningom komma att dö. 

Att förhålla sig till något trots ovisshet                                                                             

Deltagarna i studien förberedde sig kognitivt genom att tänka kring vad som väntade. De 

upplevde ovisshet om tid och prognos. Det upplevdes som frustrerande och jobbigt att inte 

veta mer än vad som hände den närmsta tiden. De förberedde sig för en oviss tid både i längd 

och i vad som skulle komma att hända som i det här uttalandet.  

    Man kör det som är nu och sedan någonstans så kommer något att hända, och sedan             

    så och till dess är det så här…får försöka leva i dagen”.  

Ovissheten upplevdes som jobbig och frustrerande och väckte undringar om vad förändringar 

i sjukdomsförloppet innebar. 

     Först fick vi en tydlig väg framåt, såg en väg framför sig, så är det inte nu, nu vet              

     man inte vad det här innebär. 
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Deltagarna i studien strävade efter något att förhålla sig till och kunde föreställa sig olika 

scenarier eller bestämma sig för att sjukdomen var stabil och att tillvaron skulle fortgå som nu 

tills nästa läkarbesök. Samtidigt som de förberedde sig på det värsta så hoppades de på bot 

och om inte det var möjligt på att få en längre tid tillsammans.                                                                       

De kunde också själva ställa in sig på något genom ett sätt att tänka om hur det kommer att bli 

som att man ser framför sig att sjukdomen kommer att bromsas och tillvaron kommer att 

präglas av behandlingscykler med vila emellan.  

     Hennes sjukdom kommer att bli liksom som en diabetes en livslång sjukdom som               

     hon kommer att kunna leva med…så har jag bestämt att det är…  

Ett annat sätt var att ställa in sig på olika möjliga alternativ som kan illustreras av följande 

uttalande av en kvinna som resonerade kring sin makes sjukdom. 

     Det finns ju hela tiden det här att det blir en behandling till och sedan kommer han          

     att bli frisk kommer bli som förut och sedan...sedan så dör han helt enkelt…de här två    

     alternativen de finns ju hela tiden och då i vissa fall så tycker man det ena är mera      

     troligt på något sätt och i vissa lägen är det andra mera troligt det pendlar på något        

     sätt mellan de där två.  

Deltagarna förberedde sig genom olika källor till kunskap. Ett sätt att förbereda sig för tid och 

prognos var genom sin partner som kunde vara inställd på att han eller hon hade kort tid kvar. 

Information om sjukdomen kunde också sökas upp på egen hand via till exempel internet.      

 De utgick också från hur deras partner mådde, när han/hon mådde dåligt förväntade de sig att 

det var en kortare tid kvar och tvärtom.                                                                                              

 En stor del av förberedelsen skedde genom kommunikation med vårdpersonal och den 

handlade om att få information om sjukdomsförlopp och prognos och en viktig del i detta var 

bemötande och relation. Deltagarna fäste stor vikt vid besked från läkare om tid och prognos 

och de förväntade sig så småningom få ett besked av läkare. 

     … men det finns väl en punkt där man naturligtvis måste säga också någon            

     någonstans måste väl även en läkare vara mer.. se mer vart det barkar hän                       

     och då är det väl antagligen lika bra att man får reda på det”.  

En spänning fanns inför läkarbesöken och medvetenheten om döden kom mer i förgrunden 

inför det och en närstående beskrev hur det kunde vara inför ett kommande besök på 

onkologmottagningen. 

     ...vad händer när vi kommer dit på onsdag kommer de att säga att nu sitter cancern i                

     resten av kroppen också alltså det…och det är ju också en form av anspänning alltså        
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     man alltså någonstans handlar det om du kan aldrig koppla av även om du inte                                

     tänker på det…även om du inte upplever att du tänker på det som en konkret tanke              

     så finns det i det undermedvetna hela tiden… 

Att få information av läkare upplevdes som en grund för att ta beslut genom att utgå från 

besked om sjukdomens prognos. 

     Då om en vecka ska vi träffa läkaren igen så får vi höra vad den säger och så                    

     får vi ta ett nytt beslut därifrån.  

Hinder som beskrevs i kommunikationen med vårdpersonal var att man inte kunde fråga det 

man undrade av hänsyn till den sjuke, att man inte vågade ställa vissa frågor för man var rädd 

för svaret eller att insikten om frågorna kom först efteråt och att vårdpersonalen var till för ens 

partner i första hand.  

     …ja dels är jag rädd för att ställa frågor, jag är rädd för att ställa frågor som är    

     obehagliga det är väl säkert det ena det andra är säkert att insikten växte inte                                          

     fram förrän vi gått därifrån…att vad innebär det här nu då…….och så ville jag kanske     

     inte pressa frågan när E satt vid sidan om också. 

Det kunde också vara så att när de ställde frågor kunde de närstående uppleva att de inte fick 

svar på sina undringar och att när de fick träffa olika läkare kunde det vara så att de undvek att 

tala i klartext. 

     … just då det här att man lägger om behandlingsförfarandet och då får man inte                          

     träffa den här huvudansvarige läkaren utan då får man träffa en annan läkare som                  

     litet duckar för frågorna… 

Vårdpersonalens bemötande påverkade kvaliteten på kommunikationen och hur de tog till sig 

information. Ett oempatiskt avståndstagade bemötande beskrevs som att det hindrade och 

stängde förmåga till dialog och känslomässig närvaro medan ett empatiskt bemötande 

öppnade för dialog och känslomässig närvaro. Ett empatiskt bemötande när sjukdomen 

diskuterades med vårdpersonal beskrevs så här. 

    …det var en helt annan värme, en helt annan känsla, de hade tid att sätta sig ner               

     och prata och berätta litet grann och så här då hur det var….liksom man kom              

     tillbaks på något sätt….fast man förstod att det här är en jobbig period det visste                

     vi ju  men de kunde ju alltså förmedla och hantera det på ett värdigt och bra sätt.  

Flera av deltagarna beskrev att de bar på en ökad sårbarhet som kom av att leva med 

livshotande sjukdom och som gjorde olika situationer svårare. En man beskrev hur denna 

sårbarhet ledde till en utsatthet i mötet med till exempel vårdpersonal. 
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     Man går med något jobbigt och farligt inom sig, det är svårt om någon                     

     fördjupar det. 

Fokus på nuet 

Att få ovissa besked eller ett besked som efter en tid förändrades påverkade förberedelse i 

form av hur tillvaron planerades. Det kunde handla om att planera vad man ville göra eller att 

hitta en ekonomisk lösning för att kunna vara hemma med sin närstående en längre tid än man 

ställt in sig på från början. Deltagarna beskrev hur de planerade kort tid fram då framtiden 

kändes oviss. 

    Jag tror man måste ta ett problem i taget eller de problem man har just nu för                                    

    att tänka ramåt då blir det för många saker som inte går det kommer inte att                     

    funka det blir för många negativa saker som inte är utan…och vissa saker kanske                

    går göra...det vet man ju inte heller nu…så det är mycket man inte vet. 

En annan form av förberedelse genom att fokusera på nuet beskrevs som att en omvärdering 

av vardagen infann sig där de små vardagliga tingen fick ett högt värde. Att tänka för långt 

fram kunde kännas oväsentligt eller göra att man såg för många problem och det tog fokus 

från det viktiga nuet. De tog dagen som den kom, en dag eller en vecka i taget. De värderade 

det vardagliga livet högt och uppskattade varje dag mer, att ha det bra tillsammans, att ta en 

kopp kaffe, äta en god middag, sätta guldkant på tillvaron. En kvinna som vårdade sin man 

beskrev det som i följande uttalande. 

     Jag försöker vara här, för det är det som är det intressanta just nu, för om jag                            

     börjar tänka på vad händer sedan, tänk om han dör vad händer sedan, ja men                                  

     då tappar jag det som är idag.  

En man som vårdat sin hustru en längre tid uttryckte det på det följande sätt.  

     Jag känner så där att det har varit små saker som har varit väldigt viktiga                                          

     det här att man sätter guldkant på vardagen…kan ju vara en god middag kan                                     

      ju vara den fina promenaden...ganska enkelt men ändå mysigt…lägga energi                                          

     på att varje dag blir mysig.  

 

Förberedelse för framtiden - att skjuta upp eller förbereda sig 

Deltagarna i studien hade olika sätt att förhålla sig till framtiden. Två sätt fanns att göra detta, 

att förbereda sig och ha en plan för framtiden eller att skjuta upp förberedelse.                             

Att skjuta upp förberedelse beskrevs som att de inte orkade och inte ville tänka på framtiden. 
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De kände att det var oväsentligt att göra i förväg då det tog fokus från det som var viktigt just 

nu och de tänkte att det kunde vara skadligt både för en själv och för ens närstående då risken 

fanns att de kunde bli mer oroliga och ledsna. Även om de försökte skjuta undan förberedelse 

beskrev en deltagare att förberedelsen kunde ske utan att man egentligen ville det. 

     Det dyker ju upp sådana tankar som säkert är någon slags någon form av ..ehm….        

     själens förberedelse för vad som kommer hända då så det är säkert någon slags  

     bearbetnings..det är inte jag som styr alltså utan det kommer av sig självt…                       

     om jag kunde styra så skulle jag inte förbereda mig någonting… 

Trots viljan att fokusera på nuet fanns tankar framåt. Det kunde vara svårt att se en 

meningsfull framtid och flera förväntade sig smärta efteråt  

     Förbereder sig gör man för att något skall gå bra men det här är ingenting                                     

     som kan gå bra.  

 Det var också möjligt att förbereda sig för tiden efter döden och det kunde då kännas skönt 

att ha en plan för vad som skulle komma sedan med bostad och jobb och andra aktiviteter.  

     Då tror jag det är bra att ha en plan liksom att det här skall jag göra liksom och,                            

     jag har tänkt vi skall flytta och starta om, att man förbereder sig mentalt liksom                                  

     på vad är det som behöver göras.  

Förberedelse för framtiden underlättades för den som fick tillåtelse av sin partner att planera 

för tiden efter döden då det kunde väcka skuldkänslor att göra det. Förberedelsen kunde ske 

tillsammans med den sjuka partnern, dels för hur man ville ha det under vårdtiden och hur 

familjen skulle ha det sedan vilket upplevdes som skönt att få göra även om det också var 

svårt och hemskt att tänka sig. Andra pratade inte med varandra om denna förberedelse och 

någon pratade om allt men steg för steg i sin partners takt.                                                           

 Även när en plan fanns så gick det inte att förbereda sig för det känslomässiga då det inte var 

möjligt att veta vilken känsla man skulle komma att hamna i. Det fanns en klyfta mellan nu 

och sedan som kunde överbryggas med tanken men inte med känslan. En kvinna vars make 

fick bromsande behandling för sin cancer uttryckte detta så här. 

    Rent förnuftsmässigt vet jag att man överlever en närståendes bortgång men                                      

    jag är inte känslomässigt beredd att tänka på det.  

Även de som förberett sig för det praktiska kände en osäkerhet för hur de skulle reagera eller 

må när ens partner inte fanns kvar. Förberedelse för det som skulle komma visade sig även i 

existentiella funderingar som rädsla för ensamhet.  
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     Jag funderar ju på begravning och sådana där grejor…det känns ju hemskt…                                 

     det dyker upp just i sådana tillfällen dyker det upp sådana tankar och sedan så…                              

     längre vågar man ju inte tänka då… hur skulle det vara att vara ensam då. 

Det kunde även väcka känslor av skuld att vara den som får leva eller känslor av orättvisa och 

ilska över att ha drabbats. 

 

Förberedelse för att vårda en partner i livets slut-en utmaning ett ansvar och en 

möjlighet  

I detta tema beskrev deltagarna i studien den förberedelse som gällde uppgiften att vårda och 

förberedelse för nya roller i relationen till sin partner. 

Att vara redo för vårdarrollen 

Förberedelse för att vårda beskrevs som att vara redo för eller beredd att engagera sig i 

uppgiften att ta omsorg om eller vårda sin partner. Deltagarna var till stor del oförberedda på 

hur det skulle bli att vårda sin partner både i tid och i vårdtyngd och upptäckte vad de var 

förberedda för när de ställdes inför olika vårdbehov och de försökte hitta lösningar utifrån det. 

Situationen kunde upplevas positivt som i följande uttalande. 

     …när han kom hem(från sjukhuset) orkade han ju inte göra någonting själv i stort     

      sett…kunde knappt röra sig och så vidare….att han skulle vara så himla utaslagen          

     hade jag inte räknat med….alltså det kändes bra på något sätt att få ta hand om             

     honom jag fick göra allt då liksom. 

eller svårare än de var förberedda på vilket beskrevs av en deltagare i studien så här,  

    Jag märkte det här med att att hon behövde mycket mer hjälp än jag kanske trott                

    och så och just det som har varit..två saker har varit jobbiga..just det här att hon               

    inte velat äta och göra maten så rik på fett och gott och så att jag och det har                     

    jag inget svårt och göra men det var ju svårt att få henne att förstå…hon sa nej                  

    och jag sa ja och det var som att man skulle mata ett litet barn och sedan så och                   

    det var ju ett problem som man skulle igenom varenda dag och sedan så var det                                    

    ju det här krånglet med droppet…jag har ju inte sovit riktigt någon natt. 

Deltagarna i studien var beredda att ta olika delar av vårdarrollen. Dels beroende på om det 

var praktiskt och ekonomiskt möjligt att vara hemma på heltid eller att kombinera vårdandet 

med ett flexibelt jobb där de kunde vara hemma mer om det behövdes, dels genom vad de var 

förberedda på att göra för vårdande insatser utifrån upplevd förmåga och hur relationen såg ut. 
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Några ville göra allt själva och några ville att professionella vårdare skulle ta uppgifter som 

hjälp med personlig hygien och med förflyttningar när det skulle behövas. 

     (om förberedelse för att ge praktisk vård) jag tror nog att det är himla bra att                                    

     de här tjejerna kommer att komma…det blir mycket proffsigare…du vet                                           

     i en relation så där kan det bli bara att ja att hon blir förbannad om jag skulle                    

     ta för hårt eller… 

 Att ge praktisk vård kunde i sammanhanget kännas som enkelt och skönt att hålla på med 

jämfört med de andra delarna i att vårda en partner med livshotande sjukdom och det kunde 

ses som en del i sammanhanget förberedelse i medvetenhet om döden.  

     Jag delar nog upp det i praktisk och mental och praktisk det är ju skitenkelt det                                    

     är ju liksom att säkerställa att …eh...det finns de fysiska förutsättningar som                            

     behövs för att K skall kunna vara hemma att det funkar att han kan...vi kan                               

     liksom se till att han kan sköta sin hygien att sängen funkar att han har hjälpmedel                            

     att han har medicin att jag kan ringa hit…det är praktiskt och det är väldigt                                

     konkret och det är ganska skönt att hålla på med för då kan man liksom stänga                               

     bort det hära men jag vet inte...jag vet egentligen inte vad det här mentala är. 

Några var förberedda på att deras partner skulle dö hemma och några ville komma till hospice 

när vårdbehoven ökade och slutet närmade sig. Deltagarna i studien var redo att ta på sig 

delarna i vårdarrollen i olika hög grad men alla ville vara med och finnas för sin partner.                

 Förberedelse kunde även ske genom kommunikation med sjuksköterskor och det beskrevs 

som att man genom dem fick råd och del av erfarenhet och någon beskrev hur han kunde prata 

av sig med dem utan att det kändes som att ”lägga sig på en psykitersoffa”. De närstående 

utnyttjade inte alltid denna resurs utan sjuksköterskorna kunde ses som att de främst var till 

för ens partner. ASIH teamet som deltagarna var anslutna till kunde också upplevas som en 

trygghet då de fanns tillgängliga med hjälp och stöd om det behövdes. 

  

Att växa in i nya roller  

Att vårda sin partner beskrevs som att växa in i nya roller dels som vårdare och dels i 

relationen till sin partner. Deltagarna i studien beskrev att de påverkade varandra 

känslomässigt. Om deras partner var nedstämd blev de själva det, om han eller hon var orolig 

blev de själva oroliga och vice versa. De upplevde sig som oförberedda på att ta hand om sin 

partners känslomässiga behov och det fanns en rädsla att de själva skulle må dåligt av det.  En 

kvinna som vårdade sin make uttrycket detta så här, 
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     Jag tror att jag skulle klara att ta hand om hans känslomässiga behov men jag                                    

     vet inte hur jag själv skulle må.   

Detta var något som kunde bli lättare att hantera med tiden då nya sätt att tänka kring hur ens 

partners nedstämdhet och oro kunde mötas.  

     Idag kan jag bättre hantera när hon blir, när jag märker att hon är ledsen och att                          

     det inte är hela världen, det är inte hela världen om hon känner sig nedslagen och                    

     alltså det, det räcker, jag behöver inte göra någon stor affär av det här utan låt                       

     henne vara, det finns där bara. 

De ville inte belasta sin partner med egna bekymmer eller ledsenhet vilket beskrevs så här av 

en kvinna som vårdade sin man, 

     Det är mycket man håller tillbaks för… ja det är ju det och jag försöker ju inte                                     

     och inför honom för då blir han ännu mer ledsen. 

Relationen förändrades genom att ens partner förändrades av sjukdomen och upplevdes som 

svag och mer sårbar och de växte in i en ny roll i relationen till sin partner. De fick bli den 

starke och den sjukes behov blev viktigast. Deltagarna i studien var rädda att skada och de 

höll tillbaka känslor och egna behov och försökte vara positiva. Detta kunde yttra sig som att 

man inte kunde bli arg på sin partner av rädsla att skada,  

     Man skall ju kunna ha en konflikt men i det här läget så blir man ju i väldigt                       

     underläge, den friska hälften så att säga…….från min sida så känner jag att                                      

     det blir som att trampa på en som redan ligger.  

Förberedelsen för en förändrad roll skedde gradvis genom att man med tiden hittade sätt att 

relatera. Antingen genom att så småningom inse att ens partner inte tog skada och man kunde 

sätta gränser eller ta konflikter som tidigare i förhållandet. Ett annat sätt var att undvika 

konflikter och man backade för att slippa det obehag som sådana medförde som nedstämdhet 

och dåligt samvete.                                                                                                                               

 Det kunde finnas en ömsesidighet i förhållandet och den sjuke partnern kunde också vara ett 

stöd och den som öppnade för samtal och gjorde det tillåtet att prata.  

     Det var skönt att få tillåtelse att prata om det båda är medvetna om det är mindre                                               

     jobbigt även om det är hemskt. 

Att vårda som ansvar och möjlighet                   

Att vara redo att ta en vårdarroll beskrevs också som att det var meningsfullt och att det 

upplevdes både som ett ansvar och en möjlighet. Det minskade känslor av maktlöshet och gav 
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tillfredställelse. Det innebar en möjlighet att göra något för sin partner. Det kunde vara ett sätt 

att ge något tillbaka, det kändes bra att vårda sin partner och minskade känslor av maktlöshet 

som i det här uttalandet, 

     Jag kan inte göra något åt sjukdomen men jag kan göra så att hon mår bra.  

Det kunde vara ett sätt att uppfylla sin partners önskan om hur han/hon ville ha den sista 

tiden. Det kunde ge belöning i form av uppskattning från den sjuke och att han/hon mådde bra 

av det. Att vårda sin partner innebar en möjlighet att göra något bra för denne vilket 

upplevdes som meningsfullt och det beskrevs som att det viktiga just nu var att ha det bra och 

att vårda var ett sätt att möjliggöra det.   

     Man vill ju ge...det är nog det som håller en uppe och gör mig glad och ja att jag                              

     gör ju något för hans välbefinnande och E sa ju till någon läkare också som frågade                   

     hur det var och…men han sa det att: ” jag har ju inte behövt ha den här sjukdomen                         

     på hårdaste möjliga sätt för jag har ju haft någon som tar hand om mig hela tiden och                        

     ser till att jag mår bra”…och det har gjort att jag mår bra också. 

Ansvaret för den sjuke partnern fanns hela tiden med och det gick inte att helt slappna av. Om 

de kände att de varit borta en längre stund ville de skynda sig hem. Att deltagaran i studien 

hela tiden var förberedda för ansvaret att finnas för sin partner kunde beskrivas så här. 

     ..och så kan jag känna med E när jag väl är på väg hem fast hon inte vet att jag är                            

      på väg hem men jag känner att jag vill skynda mig hem……man tycker man vill                            

     vara på plats. 

Ansvaret att vårda beskrevs även som att man måste orka. De kände att de måste hålla sig 

uppe och inte deppa ihop eller bli liggande. De var förberedda på att de måste orka med sin 

uppgift. 

     Det skall ju fungera...det skall ju fungera där hemma….jag kan inte sätta mig ner                           

     på stolen och bara tycka att allting är pest och pina jag måste ju få allting att                              

     fungera vardagen finns ju där det kan jag ju liksom inte förtränga och säga nu                              

     finns det ingen vardag nu är det bara elände och mörker det är ju inte så. 

 Deltagarna i studien förberedde sig för att orka med sin tillvaro och sin uppgift med hjälp av 

olika strategier som gav respit och kraft. Några kunde avleda jobbiga tankar genom att göra 

saker eller genom att kunna tänka på annat en stund på jobbet. Någon kunde få utlopp för 

känslor och samla kraft genom träning, någon genom att vara själv en stund för att fundera 

och vara ledsen och några kunde ha en samtalskontakt för att tömma ur sig eller bearbeta 

tankar och känslor. Någon hade stöd i att prata av sig med sjuksköterskor från ASIH teamet. 
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Stöd fanns också att finna i vänner och familj. Det beskrevs som en slags vila av en 

närstående när familj och vänner tog omsorg om honom själv. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion                                                                                                        

Förberedelse för att vårda hos deltagarna i studien som vårdade en partner under pågående 

palliativ vård beskrevs i ett övergripande tema och två teman. Dessa speglade olika 

dimensioner av förberedelse som att känslomässigt och kognitivt förstå och att hitta mening i 

och bearbeta den förändrade livssituationen, att kognitivt förhålla sig till kunskap genom att 

tänka kring vad som kunde förväntas gällande prognos och sjukdomsförlopp och slutligen en 

förberedelse i handling genom att på olika sätt ta på sig nya uppgifter genom att ta en 

vårdarroll och en förändrad roll i förhållande till sin partner.                                                                                                                                         

 Ett övergripande tema i hela resultatet var förberedelse för att vårda i medvetenhet om döden. 

Det genomsyrade de två temana som var strävan efter något att förhålla sig till i förberedelsen 

för det värsta och förberedelse för att vårda sin partner i livets slut - en utmaning, ett ansvar 

och en möjlighet. Det hot som döden utgjorde påverkade tankar, känslor och handlingar och 

framstod som den bakgrund mot vilken övriga teman uttrycktes.                                                  

Ett sätt att förstå företeelsen att bli närståendevårdare till en partner med svår sjukdom är med 

begreppet transition som beskriver händelsen som en process över tid och i ett sammanhang. 

Den startar med en genomgripande förändring i tillvaron som man känt den och resulterar i 

förändringar i individens liv, identitet, hälsa, relationer, förmågor, roller och beteende 

(Schumacher & Meleis 1994).                                                                                                             

 Under en transition råder en ökad sårbarhet hos individen och hur transitionen förlöper 

påverkas av personliga faktorer som upplevelsen av den, vad den betyder, sociokulturella och 

socioekonomiska faktorer samt förberedelse och kunskap om företeelsen (Meleis et al. 2000). 

Deltagarna i studien beskrev flera förändringar i tillvaron som den stora förändringen att 

hamna i en ny okänd tillvaro, förändringar i relationen till sin partner och förändringar i 

aktiviteter och i vardagen. En viktig del i en transition är vad den betyder och vilka 

förändringar den bär med sig. Betydelsen i transitionen beskrevs av deltagarna i studien som 

medvetenheten om döden vilket hade ett samband med kunskap om sjukdomen och 

engagemanget i vårdarrollen.                                                                                              

Delatagarnas tillvaro hade förändrats på ett genomgripande sätt och det beskrevs som att 



22 
 

tillvaron var annorlunda och det tog tid att ta in och förstå vad det innebar och det var något 

som inte helt gick att förstå. Det här var något som man inte i förväg kunde förbereda sig för. 

Det hade känts otänkbart att något sådant skulle kunna ske i deras liv. Det var svårt att förstå 

och det tog tid att ta in och bearbeta.                                                                                                     

 Att tillvaron förändras på ett genomgripande sätt som när man konfronteras med livshotande 

sjukdom i familjen kan beskrivas som en gränssituation där man måste förhålla sig de stora 

frågorna i tillvaron som död, ensamhet och mening (Yalom 1980).                                    

 Deltagarna i studien beskrev att med tiden kunde det infinna sig ett visst lugn men man kunde 

inte helt slappna av då man visste att vid någon punkt skulle detta komma att förändras och 

medvetenheten om döden fanns hela tiden i bakgrunden. Transitioner beskrivs som en rörelse 

över tid där en period av instabilitet, förändring och oro följs av en stabilare period (Meleis et 

al. 2000). Penrod et al. (2012) beskriver på likande sätt att vård i livets slut präglas av en rad 

förändringar och att en lugn stabil period av ”normalitet” alltid hotas av en ny förändring och 

en ny fas i transitionen som innebär nya utmaningar.                                                                

 Under den förändring av tillvaron som en transition innebär råder en ökad sårbarhet vilket 

deltagarna i studien beskrev som att det jobbiga blev jobbigare och konflikter eller dåligt 

bemötande som de tidigare kunnat hantera blev svårare att bära. En dubbelhet i rollen som 

närståendevårdare framkom i studien vilken beskrevs som att dels vara mer sårbar och 

samtidigt vilja vara stark och orka. Att närståendevårdarnas situation är dubbel har tidigare 

beskrivits som att samtidigt som de vårdar sin närstående så förbereder de sig själva för döden 

och att de ger stöd och samtidigt är i behov av stöd (Stajduhar 2003; Smith 2004). 

 Två sätt att förhålla sig till döende och död beskrevs som att skjuta upp förberedelse eller att 

förbereda sig. Att skjuta upp förberedelse beskrevs som att den mentala förberedelsen för den 

kommande förlusten av ens partner pausades för att kunna ta vara på nuet och axla rollen som 

den starke och som vårdare. Många var ensamma med dessa tankar som de inte alltid kunde 

dela med sin sjuke partner. Det var möjligt att förbereda sig för framtiden vilket underlättades 

om man fick tillåtelse av sin partner att göra det men det vanligaste sättet att hantera detta var 

att skjuta upp förberdelsen för framtiden. Om detta påverkar positivt eller negativt är okänt. 

Det som visats i tidigare studier är att det finns ett samband mellan grad av förberedelse för 

den förestående döden en tid innan dödsfallet och minskad risk för negativa följder som 

psykisk ohälsa (Hauksdottir, Steinek, Furst & Valsimarsdottir 2010; Valdimarsdottir et al. 

2004). Deltagarna i studien var medvetna om döden och var på så vis förberedda för den även 

om de valde att skjuta upp tankar kring sorg och ett liv utan sin partner för att kunna ta tillvara 

den tid som var nu. Detta att ta vara på nuet skulle i sig också kunna ses som en förberedelse 
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för döden och som en copingstrategi.                                                                                                         

 En klyfta fanns mellan nu och ett sedan och deltagarna beskrev att det gick att förbereda sig 

för det praktiska men inte för det känslomässiga. Penrod et al. (2012) beskriver också en slags 

klyfta i och med att när döden inträffar innebär det en förlust av det normala och då sker ännu 

en stor förändring i tillvaron och processen att bygga ett nytt normalt påbörjas vilken benämns 

att återuppfinna det normala.                                                                                                

 Deltagarna i denna studie levde i väntan på brytpunkten till visshet om döden.  Resultatet 

visar att förberedelse för denna fas skedde i tanken och att behov av att förbereda sig för 

framiden var olika för olika individer.                                                                                    

 Förberedelse för framtiden kunde upplevas som oviktigt då det väsentliga var att ta tillvara 

nuet. Nuet och vardagen upplevdes som mer värdefullt. Penrod et al (2012) beskriver att 

vårda en närstående i livet slut som en strävan efter det normala ”seeking normal”. Fokus på 

nuet och vardagen beskrevs av deltagarna i denna studie som något som hade ett högt värde i 

sig. Enligt Penrod et al. (2012) så kan strävan efter det normala fungera som en copingstrategi 

som ger känsla av kontroll och minskar oro medan de närstående i denna studie beskriver 

fokus på nuet och vardagen som att det hade ett högt värde och var något som man ville ta 

tillvara. Det liknar det som Sand beskriver som en strategi hos människor med livshotande 

sjukdom, att hålla sig i det som symboliserar livet och ökar medvetenheten om livet vilket hon 

kallar att låta döden tydliggöra livet (Sand 2008).                                                             

 Emotionell och existentiell förberedelse skedde gradvis med tid och att helt förbereda sig var 

inte möjligt enligt deltagarna i studien. Olika sätt att klara en svår livshändelse på ett positivt 

sätt har tidigare beskrivits ske genom olika former av coping som att känna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky 1987). Men även att möta det svåra genom att 

pendla mellan konfrontation och vila från den existentiella utmaningen vilket deltagarna i 

studien gjorde genom att fokusera på nuet och livet just nu samtidigt som tankar på döden och 

framtiden utan sin partner fanns (Sand 2008). Förmåga till flexibilitet genom att kunna växla 

mellan att uttrycka känslor och att pausa från dem kan vara ett framgångsrikt sätt att klara av 

att bearbeta en svår händelse (Bonnano, Papa, Lalande, Westphal & Coifman 2004).                                                              

 Tillvaron upplevdes som oviss i tid och i vad som skulle komma att ske. Begreppen ovisshet 

och förberedelse har med varandra att göra och tidigare studier har visat att ovisshet liksom 

förberedelse är multidimensionellt och närstående som vårdar en familjemedlem i livets slut 

upplever ovisshet liksom förberedelse i olika grad kring medicinska, praktiska, psykosociala 

och existentiella frågor (Hebert, Schultz, Copland & Arnold 2009).                                                                                

 De närståendes strävan efter något att förhålla sig till innehöll berättelser om ovisshet om tid 
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och sjukdomsförlopp vilket kunde göra det svårt att planera hur man skulle göra med ekonomi 

och jobb eller vad som kändes viktigt att göra. Framtiden upplevdes oviss och de planerade 

kort tid fram och tog en dag eller en vecka i taget. De förberedde sig trots ovissheten genom 

strävan efter något att förhålla sig till. Detta kunde ske genom att tänka sig att sjukdomen 

skulle vara som en kronisk sjukdom som man kan leva med en längre tid eller genom olika 

källor till kunskap och genom att fokusera på nuet. Strävan efter något att förhålla sig till 

tyder på en vilja att normalisera eller skapa ordning i tillvaron liknande det som Penrod et al. 

(2012) kallar strävan efter det normala.                                                       

 Begriplighet i det som sker främjar förmåga att klara svårigheter på ett positivt sätt 

(Antonovsky 1987). Ett sätt att få kunskap och förståelse var genom kommunikation med 

vårdpersonal. Deltagarnas berättelser visar på många olika faktorer som påverkar 

kommunikationen med läkare och annan vårdpersonal. Hinder fanns både hos 

närståendevårdarna och hos vårdpersonalen. Ett empatiskt bemötande beskrevs som något 

som främjade både hur närståendevårdarna tog till sig information och att de kände sig 

stärkta. Det finns en risk att närstående till en svårt sjuk får bristande information vilket 

hindrar möjlighet att förhålla sig till och förbereda sig för det som kommer.                                            

 I resultatet finns berättelser om hur sjuksköterskor gav råd och tips och delade med sig av 

erfarenhet och det kunde kännas bra att få prata av sig med dem. Något som angivits i studier 

som främjar närståendes förberedelse för döden är psykosocialt stöd samt en förbättrad 

kommunikation mellan de inblandade (Valdimarsdottir et al. 2004; Hebert et al. 2006).                  

 Att vårda sin närstående upplevdes som meningsfullt och beskrevs som en utmaning ett 

ansvar och en möjlighet vilket innebar både svårigheter och fördelar. Detta överensstämmer 

med tidigare studier som visar att närståendevårdare kan uppleva sin uppgift som både svår 

och givande (Stajduhar 2003, Kang et al. 2013).                                                                           

 Även när deltagaran i studien samlade kraft, fick respit eller stöd själva sågs det som något 

som möjliggjorde att orka med att vårda eller finnas för sin sjuke partner. Detta bekräftas av 

tidigare studier som visar att närståendevårdare fokuserar på den som är sjuk och egna behov 

kommer i andra hand (Milne & Quinn 2009).                                                                                 

Att vårda i sammanhanget förberedelse i medvetenhet om döden påverkade förberedelse för 

att vårda. Om det hade handlat om att vårda i ett annat sammanhang skulle engagemanget 

troligtvis se annorlunda ut.                                                                                               

 Förberedelse för att vårda beskrevs i betydelsen att vara redo att ta på sig rollen snarare än att 

ha kunskap och förmåga eller att i förväg veta hur det skulle bli. Vad det praktiskt skulle 

komma att innebära var deltagarna i studien till en del oförberedda på och det var något som 
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upptäcktes efter hand. Att upptäcka hur det skulle bli att ta hand om sin partner kunde 

upplevas positivt eller negativt. Detta visar att samma situation kan betyda olika saker för 

olika individer. Enligt transitionsteorin är varje situation unik dels i vad den innebär i typ av 

utmaning, dels när det gäller vilken mening den har för individen och vilka förändringar den 

medför (Meleis et al. 2000). Förändringar i tillvaron kan beskrivas på ungefär samma sätt 

medan betydelsen och följderna av förändringen är olika för olika personer (Cassell 1991).                                               

 Flera av deltagarna i denna studie tog inte upp det praktiska i vårdarrollen som ett problem 

och det kunde även beskrivas som enkelt att hålla på med i motsats till den mentala 

förberedelsen och som något som gav tillfredställelse och minskade känslor av frustration och 

maktlöshet. Vissa situationer kan bli för svåra att klara av och deltagarna var redo att ta på sig 

vårdarrollen i olika hög grad. Några av deltagarna i studien föredrog att delar av den praktiska 

vården överlämnades till professionella vårdare men alla ville var med och finnas för sin 

partner. Att få möjlighet att göra gott för sin närstående har tidigare beskrivits av 

närståendevårdare som viktigt (Milberg & Strang 2011).                                                                                                            

 Tidigare studier har beskrivit att många saknar praktisk förberedelse för att vårda och brist på 

information kring det vilket inte syntes lika tydligt i resultatet i denna studie trots att 

deltagarna utförde många praktiska uppgifter (Bee et al. 2008). Detta kan bero på att 

informanterna var anslutna till avancerad palliativ hemsjukvård vilket innebar att de från 

början valt att vårda sin närstående hemma och om något oförutsett eller nytt problem uppstod 

kunde de få hjälp och de upplevde att det fanns valmöjligheter när det gällde vårdplats om 

behov skulle uppstå. De hade en slags förberedelse genom tillgång till hjälp. Det kan också 

förklaras av att de som tackade ja till att delta i studien var de som redan hade en hög känsla 

av hanterbarhet. En annan förklaring kan vara att närståendevårdare inte vill framhäva sig 

själva och det de gör utan fokuserar på sin sjuke närstående när de berättar.                             

 Att närståendevårdare fokuserar på den sjukes behov bekräftades i beskrivningen av den del 

av förberedelsen för att vårda som handlade om att orka. Vardagen måste fungera och de satte 

egna behov åt sidan och olika former av respit beskrevs som sätt att samla kraft för att orka 

med sin uppgift.                                                                                                             

 De närstående i denna studie var redo att ta på sig vårdarrollen snarare än att de var 

förberedda på eller visste hur det skulle komma att bli. Förberedelse för att vårda i studier 

mäter närståendevårdares upplevda förberedelse snarare än den faktiska förmågan eller 

vetskapen om hur det kommer att bli (Schumacher, Stewart & Archbold 1998).                        

  Förberedelse för att vårda en partner i livets slut framstod i denna studie som ett komplext 

fenomen. Informanterna kunde vara förberedda för det praktiska eller det medicinska gällande 
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prognos men känna sig oförberedda på det existentiella/mentala i situationen och de kände sig 

redo i olika grad för vårdarrollen och den förändrade rollen i relation till sin partner. Vad de 

var redo för i vårdarrollen upptäcktes efter hand som de ställdes inför olika situationer.  

 Förberedelsen skedde på olika sätt som till exempel att förbereda sig genom att tänka kring 

sjukdomens prognos eller genom att gradvis med tiden förbereda sig för döden och en framtid 

utan sin partner. 

 Förberedelse visade sig i denna studie liksom i tidigare studier vara mångdimensionellt och 

förberedelsen skedde på olika sätt (Archbold et al.1990; Hebert et al. 2009). Förberedelse 

verkade hänga samman i de olika dimensionerna genom att det övergripande temat 

förberedelse i medvetenhet om döden kunde skönjas i övriga teman och förberedelse för 

döden och framtiden kunde skjutas upp för att fokusera på det som var nu.   

 

Implikationer för vården 

Swanson beskriver ”knowing”, att veta, som en del i företeelsen omvårdnad vilket innebär att 

förstå vad det är som händer i en persons liv och vilken mening det har för den andre 

(Swanson 1993). Kunskap om vad förberedelse kan betyda för närståendevårdare möjliggör 

för sjuksköterskan att nå en ökad förståelse för de hon/han möter i sitt arbete i den kliniska 

vardagen.            

 De närstående var redo att ta på sig rollen som vårdare i olika hög grad men alla upplevde det 

som meningsfullt att vara med och finnas för sin partner. En implikation för vården är att 

förstå hur den närstående kan och vill ta sig an vårdarrollen. Att vårda på den nivå de var redo 

för upplevdes meningsfullt för de närstående. Att finna mening i sin situation har angetts som 

grundläggande när det gäller att klara svårigheter på ett positivt sätt (Antonovsky 1987). För 

att främja ett meningsfullt engagemang i vårdarrollen behöver sjuksköterskan och teamet 

förstå vad de närstående är redo för.                                                                                     

 Resultatet tillsammans med tidigare forskning pekar på vikten av respekt för det sätt 

närstående valt att hantera svårigheter då olika personer har olika sätt att göra det. Studien 

visar att närstående har tankar kring döende och död och kring hur framtiden kommer att bli 

men att flera valde att skjuta upp denna förberedelse men det var även möjligt att förbereda 

sig. En fråga är hur man vill kommunicera kring frågor om döende och död. En icke normativ 

attityd har föreslagits som användbar i palliativ vård gällande kommunikation kring dessa 

frågor. En öppenhet och beredskap hos vårdpersonalen att ha sådana samtal kan möjliggöra 
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för närstående att hantera tankar och känslor kring döden. Närståendestöd i olika former har 

föreslagits och prövats som till exempel närståendeutbildningar och hälso-befrämjande 

familjesamtal. Stödet till närstående skulle även kunna utvecklas inom standardvården i 

palliativ vård genom att tydliggöra de insatser som görs samt att utveckla olika former för 

kommunikation med närstående kring vad situationen betyder, vad de behöver veta och vad 

de är redo för och hur de förbereder sig och vad de behöver för att förbereda sig.               

 Resultatet belyser vikten av att sjuksköterskan har möjlighet att tillämpa ett personcentrerat 

förhållningssätt i sitt arbete. Sjuksköterskor har möjlighet att erbjuda samtal på ett sätt som 

känns mindre kravfyllt än att gå till kurator eller terapeut och kan i sin roll använda samtalet 

som omvårdnadhandling. Detta är något som kan tydliggöras och utvecklas mer inom vården. 

Förberedelse kan också ses som en uppgift för vårdteamet genom att de är uppmärksamma på 

och förberedda för förändringar i sjukdomsförloppet och vilka frågor som behöver 

kommuniceras kring i anslutning till de olika faserna i vård i livets slut.                                                                      

 

Metoddiskussion 

Kunskapen i en kvalitativ intervjustudie produceras i ett samspel mellan informant och 

forskare och är därför situationsberoende, subjektiv och icke generaliserbar (Kvale & 

Brinkmann 2011). Resultatet i studien beskriver erfarenheter av förberedelse för att vårda sin 

partner i livets slut och syftar till att ge ökad förståelse för vilken betydelse förberedelse har 

för närstående. Trovärdigheten i resultatet påverkas av valet av deltagare, metoden som 

använts och hur väl data och analys beskriver det valda området för studien (Graneheim & 

Lundman 2004).  I valet av deltagare eftersträvades en så rik beskrivning som möjligt av 

studiens fokus. Antalet personer som intervjuades var relativt få vilket kan ha påverkat 

variationen i beskrivningen. Urvalet gjordes utifrån vilka som var anslutna till vårdenheten 

och vårdade sin partner när studien genomfördes vilket begränsade urvalet. Deltagarna i 

studien tillhörde en kulturellt homogen grupp. Variation fanns i ålder och kön samt 

socioekonomisk situation och deltagarna hade olika möjlighet och förmåga att vårda sin 

partner. Alla var närståendevårdare till en partner med cancersjukdom men diagnoserna och 

sjukdomshistorien varierade och prognosen likaså. Att endast personer som vårdade en 

partner med cancer deltog kan innebära en begränsning när det gäller att få rik och varierad 

data. Det är troligt att personer som vårdar en partner med andra svåra sjukdomar som ALS 

eller hjärtsvikt har andra erfarenheter av förberedelse då sjudomsprocess skiljer sig åt, liksom 
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den vård och det stöd som krävs vid de olika sjukdomarna kan skilja sig åt. Något som även 

kan ha påverkat variationen i resultatet var att de flesta av deltagarnas partners fick 

bromsande eller symtomlindrande behandling och ännu inte var i den fas som Penrod et al. 

kallar för att leva med visshet om döden (Penrod et al. 2012). Två personer avböjde att delta 

och anledningen till det var inte känd. De grupper som inte deltog kan ha en annan erfarenhet 

som förblir okänd. Kontexten för studien var specialiserad palliativ hemsjukvård vilket kan 

påverka deltagarnas förberedelse då de hade en slags förberedelse genom tillgång till hjälp 

och stöd därifrån samt att de hade alternativ till vård i hemmet att tillgå genom en 

hospiceavdelning.                                                                                                     

 Trovärdigheten i en studie påverkas också av metoden för datainsamling. Frågan i en 

kvalitativ intervjustudiestudie påverkar om man får svar på det man undrar. Dahlberg menar 

att fel fråga ger fel svar och att en oklar fråga ger ett oklart svar (Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström 2011, s. 142). En öppen fråga användes för att stimulera till berättelser kring det 

aktuella ämnet och därefter ställdes följd frågor utifrån informanternas berättelser vilket gav 

en variation i beskrivningen av erfarenheter av förberedelse.                                                                                                 

 Deltagarna i studien var motiverade att berätta om sina erfarenheter och de tyckte att det var 

viktigt att dela med sig av dem. De gav under intervjuerna uttryck för känslor genom till 

exempel suckar eller gråt vilket tyder på att de berättade om något som upplevdes starkt och 

som var en genuin erfarenhet. De hade erfarenhet av att vårda genom att de tillhandahöll den 

största delen av den praktiska vården för sin partner och mycket av den medicinska genom att 

bland annat hjälpa sin partner med medicinering.                                                                                                                                                                                                                       

 Författaren till studien har arbetat som sjuksköterska inom specialiserad palliativ 

hemsjukvård i fjorton år och har erfarenhet av att möta närstående i olika skeden av den 

palliativa processen och har utifrån det en förförståelse för hur deras situation kan se ut. 

Författaren hade mindre förförståelse kring förberedelse för att vårda och denna utgick till stor 

del från information hämtad från vetenskapliga artiklar i ämnet. Förförståelsen tyglades 

genom att försöka kliva ur rollen som sjuksköterska och att inte försöka tolka informanternas 

utsagor för snabbt utan i stället fråga efter beskrivningar av deras erfarenheter. Vid 

genomläsning av intervjuerna har öppenhet för olika dimensioner och betydelser av 

förberedelse eftersträvats.                                                                                                                          

 De närstående visste alla att intervjuaren själv arbetade som sjuksköterska på den vårdenhet 

som de var anslutna till men hon arbetade i ett annat team och hade inte träffat informanterna 

tidigare. Detta kan ha varit både något positivt genom att det bidrog till känsla av trygghet och 

en avspänd intervju situation men även negativt genom risken att deras uttalanden uttrycktes 
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till vårdenhetens fördel eftersom de stod i en beroendeställning gentemot denna. Det framkom 

trots det i berättelserna även negativa erfarenheter av händelser under vårdtiden.             

Upprepade intervjuer användes för att fördjupa förståelsen då intervjuer som görs under 

studien kan ge ny förståelse av fenomenet som sedan påverkar följande intervjuer (Graneheim 

& Lundman 2004). Detta var också ett sätt för författaren som gjorde en intervjustudie för 

första gången att följa upp tankar och uttalanden som inte uppmärksammats vid första 

intervjun.                                                                                                                               

 Resultatet i studien är inte en objektiv sanning utan en möjlig tolkning av data (Kvale & 

Brinkmann 2011). En text rymmer flera olika meningar och det som beskrivs i resultatet är en 

tolkning av innebörden i informanternas utsagor utifrån perspektivet förberedelse för att vårda 

en närstående under pågående palliativ vård.                                                                                

För att öka trovärdigheten har data analyserats med hjälp av innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundman för att analysen skall kunna följas från meningsbärande enheter till koder och 

vidare till subteman, teman och ett övergripande tema där subteman och teman speglar det 

latenta innehållet i data (Graneheim & Lundman 2004). För att kunna bedöma trovärdigheten 

visas exempel på hur denna gått till och med citat som belyser beskrivningen av resultatet. För 

att stärka trovärdighet och riktigheten i analysen och tolkningen har denna diskuterats dels 

med handledaren vid upprepade tillfällen och dels vid ett uppsatsseminarium.                                                                                                                      

När det gäller överförbarhet till andra grupper kan likheter finnas i andra situationer som har 

med vård i livets slut att göra. Resultatet i studien tolkades som en transition och en viktig 

faktor är dess mening som i studien beskrevs som förberedelse i medvetenhet om döden. 

Deltagarna befann sig i en livssituation där förberedelse även handlade om existentiella frågor 

kring liv, död, mening och ensamhet. Dessa frågor är till viss del universella och tillhör livet 

men de ställs på sin spets i mötet med livets slut och hur de upplevs och vilken mening de får 

för individen är unika. 

 

Konklusion 

Resultatet i denna studie visar att förberedelse när man vårdar en partner under pågående 

palliativ vård sker i medvetenhet om döden och det finns med som en bakgrund genom övriga 

teman. Förberedelsen skedde i olika dimensioner och på olika sätt och de olika dimensionerna 

hängde samman. Förberedelsen eller beredskapen för att finnas för och att vårda hade att göra 

med vetskapen om att de hade en begränsad tid kvar och förberedelse för döden och framtiden 
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kunde skjutas upp för att ta tillvara nuet och för att orka med sin uppgift.                                                                                                                                

 Att vara närståendevårdare till en partner under pågående palliativ vård kan ses som en 

transition med betydelsen förberedelse i medvetenhet om döden. Deltagarna i studien använde 

olika sätt att förhålla sig till framtiden och medvetenheten om den kommande döden och de 

kunde förbereda sig eller skjuta upp förberedelse för den. De strävade efter något att förhålla 

sig till trots den ovisshet som följde av att leva med livshotande sjukdom i familjen och nuet 

och vardagen fick ett högt värde.                                                                                                          

 De närstående var redo att ta vårdarrollen i olika hög grad och märkte när de ställdes inför en 

situation om de var redo för den. Att vara närståendevårdare innebar att ha en ökad sårbarhet 

och samtidigt en vilja att vara stark och de förberedde sig för att orka med sin uppgift och den 

förändrade rollen i relationen till sin partner.                                                             

 Vårdteamet har en viktig roll i mötet med närståendevårdare och kan genom ett 

personcentrerat förhållningssätt förstå och främja förberedelse genom kunskap om vad 

transitionen att bli närståendevårdare innebär för individen och var i transitionsprocessen 

han/hon befinner sig. Mer kunskap behövs kring förberedelse hos de som vårdar en partner i 

livets slut när det gäller hur man förbereder sig och vad som främjar förberedelse för de olika 

dimensionerna i vårdarrollen och förberedelsen för döende och död och framtid.  
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Bilaga 1 

Mycket är ju att 
man inte vet..hur 
det kommer att 
gå…eh…där finns ju 
en massa 
funderingar då. Ja 
alltså på något sätt 
så... förbereder mig 
på det värsta 
förstås….. 

Att förhålla sig till 
något trots ovisshet 
 

Sträva efter något 
att förhålla sig till i 
förberedelsen för 
det värsta 
 
 

 Förberedelse i  
Medvetenhet om 
döden 

Min förhoppning är 
ju att kunna, att jag 
skall lunna mycket 
bättre leva här och 
nu och ta tillvara det 
som är här och nu 

Fokusera på nuet 
 

 

Och sedan så, längre 
vågar man ju inte 
tänka då, hur skulle 
det vara att vara 
ensam då 

Förberedelse för 
framtiden-att skjuta 
upp eller förbereda 
sig 
 

 

Även om man 
känner någon 
väldigt väl så tar det 
väl ett tag innan 
man .eh..hittar 
varandra i det här 
nya läget…. 

Att växa in i nya 
roller 
 

Förberedelse för 
att vårda en 
partner i livets slut-
en utmaning ett 
ansvar och en 
möjlighet  
 

Det är ju vad jag kan 
göra (bädda, laga en 
god middag etc), jag 
kan ju inte göra 
något åt sjukdomen 
men jag kan vara 
där. 

Att vårda som ett 
ansvar och en 
möjlighet 
 

 

jag tror nog att det 
är himla bra att de 
här tjejerna kommer 
att komma, det blir 
mycket proffsigare, 
du vet i en relation 
så där kan det bli 
bara att ja att hon 
blir förbannad om 
jag skulle ta för hårt 
eller… 

Att vara redo för 
olika delar av 
vårdarrollen 
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