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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Närstående inom palliativ vård har ofta en vårdande roll samtidigt som de 

själva är i behov av stöd då deras livssituation ofta är mentalt och 

emotionellt påfrestande. För att kunna ge ett adekvat stöd behöver 

vårdpersonal kunskap om hur närstående inom den palliativa vården 

upplever sin livssituation.  

Syfte: Syftet var att undersöka hur närstående inom den svenska palliativa vården 

upplever sin livssituation. 

Metod: De elva vetenskapliga originalartiklar till denna litteraturöversikt 

identifierades via sökningar i databaserna CINAHL Complete och PubMed. 

Vedertagna riktlinjer användes för granskning av resultatstudierna och data 

analyserades genom att jämföra likheter och skillnader samt vidare 

identifiera teman i materialet.  

Resultat: I resultatet framkom sex teman; Att få information och att vara delaktig, Att 

bli sedd och bekräftad, Att få en paus, Att inte behöva upprätthålla en fasad, 

Att uppleva ensamhet samt Att uppleva olika former av förlust. 

Genomgående i de teman som framkom var att relationen med 

vårdpersonalen påverkade de närståendes upplevelse kring sin livssituation.  

Diskussion: I diskussionen togs de centrala fynden i resultatet upp och relateras till 

Watsons teori om mänsklig omsorg samt konsensusbegreppet hälsa för att få 

en djupare förståelse för hur de närståendes livssituation inom den palliativa 

vården kan påverkas. Relationen mellan de närståendes livssituation och 

deras hälsa behöver ses ur ett holistiskt perspektiv och genom en vårdande 

relation kan vårdpersonal stödja närstående i deras livssituation och främja 

närståendes hälsa. 

Nyckelord: Palliativ vård, närstående, upplevelser, Sverige 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Relatives´ within palliative care often end up with a caring role, and are at 

the same time in need of support themselves due to their own life situation 

being both mentally and emotionally demanding. In order to give adequate 

support, health care professionals need knowledge about how the relatives´ 

within the palliative care experience their life situation.  

Aim: The aim was to examine how the relatives´ within palliative care in Sweden 

experience their life situation. 

Method: The eleven original articles in this literature review was identified by 

searching the databases of CINAHL Complete and Pubmed. Accepted 

guidelines were made for review and data was analyzed by comparing 

similarities and differences and further identifying themes in the material.  

Results: The result revealed six themes; To get information and to participate , To be 

seen and to get acknowledged, To get a break, To not have to keep up 

appearance, To experience loneliness and To experience different types of 

loss. Throughout all the themes showed that the relation between the health 

care professional and the relatives´ affected how the relatives experienced 

their life situation. 

Discussion: In the discussion the central findings of the result was brought up and 

related to Watsons theory of human caring and the concept of consensus 

health to get a deeper understanding of how the relatives´ life situation 

within palliave care can be influenced. The association between the 

relatives´ life situation and their health needs to be seen from a holistic 

perspective and a through a caring relationship can health care professionals 

support the relatives´ life situation and promote the relatives´ health.  

Keywords: Palliative Care, Relatives, Experiences, Sweden 
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1. Inledning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning inom palliativ vård såg vi att närstående hade en 

stor betydelse för den svårt sjuka patienten och att denna roll kunde vara tung att bära. Ofta 

hade de närstående både en börda att bära i form av sorg och i många fall samtidigt en roll att 

vårda den sjuke. Våra funderingar riktades då mot hur de närstående upplevde sin 

livssituation. Vi observerade även att vårdpersonal hade olika sätt att hantera de närståendes 

behov och att det ibland fanns en osäkerhet hos vårdpersonalen om hur närstående upplevde 

sin livssituation samt på vilket sätt och i vilken utsträckning de även gav närstående stöd. Vårt 

intresse riktades därför mot att undersöka de närståendes upplevelse av sin livssituation inom 

den svenska palliativa vården.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Palliativ vård 

World Health Organization (WHO) benämner palliativ vård som ett förhållningssätt, vilket 

har till uppgift att förbättra livskvalitet både för patienter och för dennes familjer i samband 

med livshotande sjukdom (WHO Definition of Palliative Care, n.d.). De flesta personer som 

dör är äldre och bland män mellan 65-69 år är cancer samt hjärt– och kärlsjukdomar de 

vanligaste dödsorsakerna (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Med den ökade 

tillväxten av äldre personer i befolkningen kommer även antal personer med kroniska 

livshotande sjukdomar sannolikt att öka och följaktligen även behovet av palliativ vård. 

Palliativ är ett begrepp som ursprungligen kommer från det latinska ”pallium” och betyder 

mantel (Sandman & Woods, 2003). Tolkningen av denna metafor är att en mantel skyddar 

från kyla utan att ta bort kylan i sig såsom den palliativa vården lindrar i motsats till botar. 

Palliativ vård innebär således den vård och det förhållningssätt i omhändertagandet av 

patienter och närstående som ges när kurativa insatser för patienten inte längre är aktuella 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Enligt WHO skall palliativ vård erbjuda 

lindring av smärta och andra plågsamma symtom, bekräfta livet och se på döendet som en 

normal process och därmed varken påskynda eller fördröja döendet (WHO Definition of 

Palliative Care, n.d.). 

Socialstyrelsen sammanfattar fyra hörnstenar som palliativ vård skall utgå från 

(Socialstyrelsen, 2013). Dessa är: Symtomlindring, vilket skall innefatta patientens fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella behov. Samarbete, vilket innebär ett samarbete 

tvärprofessionellt inom arbetslaget. Kommunikation och relation som främjar livskvalitet hos 
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patienten, och innefattar en god kommunikation, både inom arbetslaget och med patienten och 

dennes närstående, samt stöd till närstående, både under sjukdomsförloppet och efter 

dödsfallet. Vården skall således erbjuda närstående att vara delaktiga i den vård som bedrivs 

samt stötta närstående både under sjukdomstiden och efter att patienten avlidit.  

En modell inom den palliativa vården som utvecklats för att ge personcentrerad vård är De 

6 S:n (Ternestedt, Österlind, Henoch och Andershed, 2012). De 6 S:n grundar sig i en 

humanistisk syn och syftar till att konkretisera den palliativa vårdens mål att lindra lindande, 

främja välbefinnande och stödja närstående. S:n i denna modell står för självbild, 

självbestämmande, sociala relationer, symptomlindring, sammanhang och strategier. Det 

tredje S:et sociala relationer bygger till stor del på socialstyrelsens hörnsten om stöd till 

närstående, som nämnts ovan, där vikten av att stödja närstående för att både främja de 

närståendes hälsa och att de skall kunna vara ett stöd till den sjuke betonas.  

Palliativ vård skall även integrera psykosociala och andliga aspekter i patientens vård, 

erbjuda stödsystem att hjälpa patienter att leva så aktivt som möjligt fram till döden samt 

hjälpa familjen att hantera patientens sjukdom och deras eget sorgearbete och med hjälp av 

samarbete mellan professioner närma sig patientens och närståendes behov (WHO Definition 

of Palliative Care, n.d.). Detta för att förbättra livskvaliteten och påverka sjukdomsförloppet 

positivt. Palliativ vård innebär även att vara tillämplig tidigt i sjukdomsförloppet och i 

kombination med andra behandlingar som är avsedda att förlänga livet såsom kemoterapi eller 

strålbehandling samt omfatta de utredningar som behövs för att bättre förstå och hantera 

plågsamma kliniska komplikationer.   

 

2.2 Närstående  

Socialstyrelsen har definierat begreppet närstående främst som familjen i form av exempelvis, 

maka/make, sambo, barn, föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar (Närståendebegreppet, 

n.d.). Definitionen kan dock även innefatta en nära vän, tidigare partner eller god man. 

Sandman (2003) beskriver närstående som någon, vilken man har ett nära känslomässigt och 

relationsmässigt band till. Ett vårdvetenskapligt perspektiv på vem som är närstående är den 

person patienten anser vara närstående och som själv accepterar att ses som närstående till 

patienten (Dahlberg & Segesten, 2011). I denna litteraturöversikt används begreppet 

närstående i enlighet med Dahlberg och Segestens definition.  
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2.3 Närstående inom palliativ vård 

De närståendes centrala roll inom den palliativa vården gör att den sjukes mående ofta 

påverkar de närståendes hälsa (Milberg, 2012). Tvärtom påverkar även de närståendes 

mående den sjuke. Den livssituation som närstående inom palliativ vård ofta befinner sig i 

kan påverka de närståendes hälsa (Benzein & Berg, 2005; Dumont et al. 2006; Guldin, 

Vedstedt, Zachariae, Olesen & Bonde Jensen, 2012).  

Många personer som är närstående inom palliativ vård har ingen eller väldigt lite 

erfarenhet av svår sjukdom och döende (Milberg, 2012). Det är viktigt att vårdpersonal inom 

den palliativa vården är medvetna om att de närståendes upplevelse av sin livssituation är 

individuella och således kan se olika ut. Stödet för närstående bör följaktligen även utformas 

efter de närståendes individuella behov. Enligt kommittén för vård i livets slutskede (SOU 

2001:6) är de närståendes livssituation gällande information och delaktighet om den sjukes 

vård av stor betydelse för de närståendes sorgearbete och hälsa. Den palliativa vården behöver 

se den sjuke och närstående som en enhet, då stödet för de närstående ibland kan vara det 

mest angelägna. 

 I en studie av Benzein och Berg (2005) beskrevs de närstående som viktiga inom den 

palliativa vården, inte minst inom den palliativa hemsjukvården, både som betydelsefulla 

individer till den sjuke personen, men även som närstående med en vårdande roll. Att vara 

närstående till någon med livshotande sjukdom och som snart står inför döden gör att livet 

förändras till att till stor del innebära att vara ett stöd för den sjuke och försöka förbereda sig 

för vad som komma skall (Regionala Cancercentrum i samverkan, 2012). Detta kan medföra 

en stor sorg för de närstående, redan innan döden sker. Ternestedt (2004) beskriver uppgiften 

som de närstående har till en sjuk person inom palliativ vård som dubbel, det vill säga att de 

både själva har ett behov av stöd och omsorg samtidigt som de ofta har en vårdande roll. 

Ternestedt menar vidare att trots att det finns en vilja att som närstående ha den vårdande 

rollen, kan bördan som denna roll medför ibland bli för tung.  

 

2.4 Sjuksköterskan inom palliativ vård 

Hälso- och sjukvården har till uppgift att förebygga ohälsa (SFS: 2014:822). För att 

sjukvården skall kunna bilda sig en uppfattning om vilka närstående som löper stor risk för 

ohälsa behöver vårdpersonal identifiera riskfaktorer som skulle kunna påverka de närståendes 

hälsa (Milberg, 2012). Milberg tar upp några aspekter som vägledning för att vårdpersonal 

skall kunna bilda sig en uppfattning om de närståendes livssituation och således behov av 
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stöd. Vilken ålder den sjuke och de närstående har, graden av symtombörda hos sjuke, vilken 

grad av socialt stöd som finns, konflikter och kommunikation samt hur de närstående 

påverkas av den sjukes roll nu gentemot den roll som de sjuke tidigare haft är faktorer som 

påverkar hur stor risk de närstående har för att utveckla ohälsa.  

 I Stoltz, Lindholm, Udén & Willman (2006) studie, som belyste betydelsen av att vara ett 

stöd för närstående inom palliativ hemsjukvård, beskrev sjuksköterskor vikten av att skapa en 

god relation och lära känna de närstående för att ha möjlighet att ta hand om dem. 

Sjuksköterskorna upplevde att en stor uppgift i deras arbete var att lyssna, inte döma och att 

finnas där för de närstående i stunden. Sjuksköterskorna uttryckte även att det var viktigt att 

vara uppmärksam på de närståendes känslor och behov av att få prata eller behov av 

avlastning. Detta för att de närstående skulle ha möjlighet att fokusera på sina egna behov.  

Sjuksköterskorna upplevde ibland att närstående hade ett större behov av att få uttrycka sina 

känslor och svårigheter i sin livssituation än den sjuke.  

 En studie från 2011 som undersökte relationen mellan sjuksköterska och närstående inom 

palliativ hemsjukvård beskrev att en god relation mellan sjuksköterska och närstående bygger 

på en interaktion med tillit och på att sjuksköterskan är insatt i de närståendes livssituation 

(Stajduhar et al., 2011). Sjuksköterskorna uttryckte att faktorer som behövdes för att skapa en 

god relation var exempelvis vikten av att vara empatisk och icke dömande gentemot de 

närstående. Att ha en tillitsfull relation med närstående kunde påverka sjuksköterskans 

kunskap genom att dela med sig av sina erfarenheter och samtidigt kunde denna kunskap hos 

sjuksköterskan skapa en god relation med de närstående. Sjuksköterskorna upplevde att 

tilliten byggde till stor del på att de närstående kände sig viktiga och omhändertagna av 

sjuksköterskorna.  

De olika former av stöd som sjuksköterskan kan erbjuda närstående kan innefatta ett 

emotionellt stöd, att inge trygghet och att ge information och praktiskt stöd (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2012). Närståendes behov varierar både mellan individer och 

mellan sjukdomsförloppets olika skeenden. Enligt kommittén för vård i livets slutskede (SOU 

2001:6) finns det ofta ett gott stöd för närstående direkt efter dödsfallet av den sjuke i form av 

stöd och samtal, men att det långsiktiga stödet brister.  

 

3. Problemformulering 

Livssituationen för närstående inom palliativ vård är både emotionellt och mentalt 

påfrestande. Närstående inom palliativ vård är ofta i någon grad involverad i den sjukes vård 
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även om de närstående inte har något formellt ansvar för vården. Den palliativa vården syftar, 

inte bara till att vårda den sjuke utan även till att ge stöd åt de individer som finns runt om den 

sjuke. Detta stöd skall finnas både under vårdtiden och efter dödsfallet. De svårigheter som 

kan upplevas av närstående inom palliativ vård behöver vårdpersonalen ta på allvar och stötta 

dessa individer i. För att kunna stötta dessa individer behöver vårdpersonal ha kunskap om 

och verktyg att bemöta deras behov. Sjuksköterskors erfarenheter av relationen med 

närstående visar på att de närstående ibland även har ett större behov av att få tala om sina 

känslor och svårigheter än den sjuke. För att sjuksköterskan och annan vårdpersonal skall 

kunna konstruera vården i enlighet med de närståendes behov behövs kunskap om hur 

närstående inom den palliativa vården upplever sin livssituation.  

 

4. Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka hur närstående inom den svenska 

palliativa vården upplever sin livssituation.  

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

I relation till syftet i denna litteraturöversikt om att undersöka hur de närstående inom den 

svenska palliativa vården upplever sin livssituation används Watsons (1993) teori om 

mänsklig omsorg och konsensusbegreppet hälsa. En djupare förståelse för vad hälsa innebär 

för individen och hur närståendes livssituation inom den palliativa vården påverkar dennes 

hälsa kan skapas med hjälp av valda teoretiska utgångspunkter. Utgångspunkten i denna 

litteraturöversikt är den vårdvetenskapliga och holistiska syn på vad hälsa innebär för de 

närstående. Resultatet diskuteras sedan tillsammans med Watsons syn på vad hälsa betyder 

och vad ohälsa kan få för konsekvenser för individen. Watson tar i sin teori om mänsklig 

omsorg även upp vilka egenskaper hos vårdpersonalen som är viktiga i omsorgen och 

relationen till de närstående, vilket kan inverka på de närståendes upplevelse av hälsa.  

 

5.1 Hälsa 

Watson (1993) beskriver hälsa inte bara som en kroppslig, utan även andlig och själslig enhet 

och harmoni. Hälsan är även kopplat till hur väl upplevelsen av självet och självet själv 

stämmer överens. Ohälsa är, enligt Watson, inte heller endast förknippat med sjukdom utan 

även en subjektiv känsla av disharmoni eller kaos i en människas inre själv. Ett exempelvis 

inre lidande, förlust, sorg, förtvivlan eller stress kan leda till ohälsa. Denna ohälsa kan i sin tur 
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utlösa en sjukdom. Målet med omvårdnaden är att stödja människor i att uppnå en större 

harmoni. Detta mål försöker sjuksköterskan nå genom att hjälpa individer att finna mening i 

sin disharmoni, sin tillvaro och i sitt lidande.  

 

5.2 Teori om mänsklig omsorg 

Watson (1993) beskriver sin teori om mänsklig omsorg som en kunskapsteoretisk strävan 

vilken definierar sjuksköterskan, individ och plats i tid och rum. Den mänskliga 

omsorgsprocessen berör inte bara individen utan även familjer och grupper och är en viktig 

del av omvårdnaden, både på grund av dynamiska mellanmänskliga transaktioner samt krav 

på kunskap, engagemang, mänskliga värden och det personliga, moraliska och sociala 

engagemang i tid och rum som sjuksköterskan besitter. Den mänskliga omsorgen består av ett 

engagemang samt en vilja att ge en annan person omsorg samt värderingar, kunskaper, 

omsorgsfulla handlingar och konsekvenser. Den mänskliga omsorgen innebär vidare en 

känsla hos sjuksköterskan som sträcker sig utöver den pliktkänsla och moraliska skyldighet, 

som etiskt sätt skulle kunna beskriva vad en god sjuksköterska är. Denna omsorg har en 

utgångspunkt i en attityd och en avsikt samt en medveten bedömning, hos sjuksköterskan, 

som kommer till uttryck genom konkreta handlingar. Omsorgen utgör således andemeningen 

av omvårdnaden och är det mest centrala i den praktiska omvårdnaden.  

 

5.3 Transpersonell omsorgsrelation 

Som ett viktigt inslag av mänsklig omsorg beskriver Watson (1993) den transpersonella 

omsorgsrelationen. Denna omsorgsrelation förenar två personer med stor respekt för den 

andre. För att skapa denna omsorgsrelation behöver sjuksköterskan förutsättningar som bland 

annat är att uppfatta känslor och inre tillstånd hos den andre korrekt, förmåga att bedöma och 

ha insikt i den andres tillstånd samt känna en förening med den andre. Watson menar vidare 

att den transpersonella omsorgen är en konst som grundar sig på att en människas uttryck för 

sina känslor kan påverka en annan människa att uppleva samma känsla, det vill säga att vi 

som människor genom att ge uttryck för våra känslor kan få andra människor att känna 

liknande känslor. Omsorgens konst är att kunna ta emot den andres känslouttryck och uppleva 

dessa själv för att sedan lyckas uttrycka dessa känslor på ett sätt som får den andre att uppleva 

dem igen mer helt och fullt. Sjuksköterskan skapar då en förening med den andre på en nivå 

som passerar det rent fysiska. Denna förening kan möjliggöra att den andre upplever 

självhelande, finner mening och en inre styrka. En frigörelse av känslor som den andre då 
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önskat att uttrycka kan då infinna sig. Denna nivå av omvårdnad kräver att sjuksköterskan 

engagerar hela sitt själv i omvårdnaden till den andre.  

 

6. Metod 

En litteraturöversikt inom valt område enligt Friberg (2012) har genomförts. En 

litteraturöversikt görs för att utforska hur kunskapsläget och forskningsfronten inom ett visst 

område ser ut.  

 

6.1 Datainsamling  

De valda databaserna PubMed och CINAHL Complete har använts vid genomförandet av 

denna litteraturöversikt. Ovan nämnda databaser valdes för att de har en stor mängd 

vetenskapliga artiklar inom valt område. De sökord som användes var palliative care, next of 

kin, relatives, spouse, loved one, family, experiences och Sweden. Östlundhs (2012) 

beskrivning av boolesk söklogik, i form av sök-operatorer såsom AND och OR, användes vid 

sökningarna. Sökorden användes i olika kombinationer med varandra enligt den booleska 

söklogiken för att på så sätt få fram relevanta träffar som svarade mot litteraturöversiktens 

syfte (bilaga 1).  

 

6.2 Urval  

För att få fram relevant forskning till denna litteraturöversikt söktes det både efter kvalitativa, 

kvantitativa och mixade vetenskapliga artiklar. I det första steget i litteraturöversikten 

skapades ett helikopterperspektiv i syfte att få en helhetsbild av området (Friberg, 2012) och 

bedöma artiklarnas relevans (Östlundh, 2012) genom att läsa abstract på de artiklar som 

uppkom vid litteratursökningarna. Sökningarna i databasen CINAHL Complete begränsades 

med Peer Reviewed för att endast få sökträffar bestående av granskade artiklar. De artiklar 

som ansågs relevanta lästes sedan i sin helhet och artiklarnas kvalitet granskades (Friberg, 

2012).  

För att säkerställa att litteraturöversikten sammanfattades utav den senaste forskningen 

inom valt område användes en årtalsbegränsning, där endast artiklar från år 2005 eller senare 

användes i resultatet. Som inklusionskriterie skulle deltagarna i de valda studierna var 18 år 

eller äldre. Deltagarna i de valda studierna kunde ha olika typer av närståenderelationer till 

den sjuke. Både män och kvinnor inkluderades. Endast artiklar genomförda i Sverige 

användes för litteraturöversiktens resultat då det var närståendes upplevelser av sin 
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livssituation i den svenska palliativa vården som skulle studeras. Anledningen till att 

författarna ville fokusera på studier från Sverige var för att litteraturöversikten skulle vara mer 

applicerbar i den svenska sjukvården. Endast vetenskapliga originalartiklar, skrivna på 

engelska, användes i litteraturöversiktens resultat. Slutligen valdes elva vetenskapliga 

resultatartiklar ut (bilaga 2). 

 

6.3 Dataanalys  

Dataanalysen gjordes enligt Friberg (2012). Artiklarna lästes i sin helhet och de artiklar som 

bedömdes svara mot litteraturöversiktens syfte valdes ut. De utvalda resultatartiklarna lästes 

igenom ett flertal gånger av båda författarna och därefter diskuterades dess innehåll. Detta för 

att kontrollera att båda författarna uppfattat dess innehåll på samma sätt, och därmed minska 

risken för feltolkning i översättning och analys.  

Alla resultatartiklar sammanfattades sedan för att få en överskådlig bild av materialet 

(Friberg, 2012). Artiklarna analyserades sedan av båda författarna i flera omgångar i syfte att 

finna likheter och skillnader i resultaten. De funna likheterna och skillnaderna mellan 

artiklarna infördes sedan i en schematisk översikt. Detta för att få en tydligare bild av varje 

artikels resultat. Detta gjordes genom att gå igenom artikel för artikel och skriva upp alla de 

identifierade och centrala fynden. Litteraturöversiktens resultat framkom genom att mönster 

identifierades baserat på likheter och skillnader i innehållet som sedan delades in i sex teman. 

De första teman som uppkom diskuterades, analyserades och bearbetades ett flertal gånger för 

att vara säkra på att det svarade mot litteraturöversiktens syfte. Formuleringar gjordes sedan 

av de olika teman som framkommit.  

 

6.4 Forskningsetiska överväganden 

I Sverige är det sedan år 2004 lagstiftat att studier som innefattar människor bara får utföras 

om de blivit godkända vid en etikprövning (SFS, 2003:460). Lagen innefattar inte 

litteraturöversikter då de genomförs inom ramen för högskoleutbildning. Vid 

litteraturöversikter bör dock vissa etiska överväganden göras gällande etiska överväganden i 

resultatartiklarna, urval av resultatartiklar samt litteraturöversiktens resultatpresentation 

(Forsberg & Wengström, 2013). I enlighet med detta har endast studier där man gjort noga 

etiska överväganden, eller med godkännande från en etisk kommitté använts i 

litteraturöversikten. Urvalet av artiklar och presentation av resultatet skedde så opartiskt som 

möjligt för att få fram ett så objektivt resultat som möjligt. För att minska risken för att fel 
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skedde vid översättning av resultatartiklarna har ett engelsk- svenskt lexikon använts vid ord 

som varit svåra att förstå. Författarna är medvetna om sin förförståelse om att de närståendes 

befinner sig i en utsatt livssituation och att vårdpersonal ibland har svårt att möta de 

närståendes behov och att denna förförståelse kan ha påverkat resultatet. 

8. Resultat 

I analysen framkom sex teman: Att få information och att vara delaktig, Att bli sedd och 

bekräftad, Att få en paus, Att inte behöva upprätthålla en fasad, Att uppleva ensamhet samt 

Att uppleva olika former av förlust. 

 Genomgående i de teman som framkom var att relationen med vårdpersonalen påverkade 

de närståendes upplevelse kring sin livssituation (Benzein & Saveman, 2008; Henriksson & 

Andershed, 2007; Henriksson, Benzein, Ternestedt & Andershed, 2011; Janze & Henriksson, 

2014; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Lundberg, Olsson & Fürst, 2013; Milberg, 

Rydstrand, Helander & Friedrichsen, 2005; Milberg, Wåhlberg, Jakobsson, Olsson, Olsson & 

Friedrichsen, 2012; Rydé, Strang & Friedrichsen, 2008; Sand & Strang, 2006; Syrén, 

Saveman & Benzein, 2006). Vikten av tillit i relationen till vårdpersonal togs upp i flera 

studier (Benzein & Saveman, 2008; Henriksson & Andershed, 2007; Syrén et al., 2006). 

Henriksson & Andershed (2007) beskriver i sitt resultat att en tillitsfull relation till 

vårdpersonalen sågs som en inbjudan att delta i vården kring den sjuke. Att ge vård 

tillsammans med vårdpersonalen gav de närstående en förståelse om att även de var en viktig 

resurs för den sjuke. Syréns et al. studie (2006) visar att upplevelsen av att inte känna tillit till 

vårdpersonalen kunde få de närstående att känna sig hjälplösa och dränerade på energi. Att 

relationen var öppen, varm, tillåtande och respektfull hade stor betydelse för om de närstående 

upplevde vårdpersonalen som stödjande (Lundberg et al. 2013; Milberg et al. 2005; Rydé et 

al., 2008).  

 

8.1 Att få information och att vara delaktig  

I studien av Janze och Henriksson (2014) framkom det att närstående ofta upplevde en ständig 

rädsla, bland annat inför att den svårt sjukas tillstånd skulle försämras, vilket orsakade 

upplevelser av stress och oro. I Milbergs et al. studie (2012) beskrev de närstående att de ville 

vara delaktiga i den sjukes vård, men att det samtidigt var svårt att lyckas med de nya och för 

dem okända uppgifter som vårdandet av den sjuke medförde. När vårdpersonalen hjälpte de 
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närstående med uppgifter såsom att ge medicin eller bedöma den sjukes tillstånd, kände de 

närstående sig lättade och kände trygghet. 

 I ett flertal studier framkom det att de närstående upplevde att graden av delaktighet i den 

sjukes vård inte alltid var anpassad till de närståendes förmåga (Linderholm & Friedrichsen, 

2010; Sand & Strang, 2006; Syrén et al., 2006). Närstående kunde både uppleva att 

delaktigheten blev för stor och att den skapade en stress över att de fick ett ansvar de inte var 

förberedda på men även att de inte fick vara delaktiga i den sjukes vård och därmed inte blev 

tagna på allvar av vårdpersonalen. Detta kunde leda till en känsla av otrygghet hos de 

närstående.  

 I flertalet studier framkom det att de närståendes upplevelser av otrygghet som grundade 

sig i att de fick otillräcklig information vilket orsakade känslor av oro, ångest och stress hos 

de närstående (Janze & Henriksson, 2014; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Lundberg et al., 

2013; Sand & Strang, 2006; Syrén et al., 2006). De närstående beskrev att de sökte 

information och kunskap på egen hand (Janze & Henriksson, 2014; Sand & Strang, 2006). Att 

som närstående få information och kunskap om tillexempel den sjukes hälsotillstånd, 

sjukdomsförlopp, symtom och möjlig symtomlindring ökade de närståendes känsla av 

trygghet, minskade rädslan i den vårdande rollen samt gjorde att de kände att de lättare kunde 

hantera sin livssituation (Henriksson & Andershed, 2007; Janze & Henriksson, 2014; 

Henriksson et al., 2011; Lundberg et al., 2013; Milberg et al., 2012). I Milbergs et al. studie 

(2012) framkom det att känslan av att vara informerad hjälpte de närstående till såväl mental 

som praktisk förberedelse, istället för att oroa sig för den ovissa framtiden. I Janze och 

Henrikssons studie (2014) framkom det att brist på tydlig information och ovissa svar från 

vårdpersonalen istället gjorde det svårt att förbereda sig inför framtiden.  

De närstående kände trygghet av att vara informerade om att det fanns mycket man kunde 

göra för att hjälpa den sjuke och lindra dennes symtom samt att de hade vårdpersonalens stöd 

och hjälp om den sjukes tillstånd försämrades (Henriksson et al., 2011; Linderholm & 

Friedrichsen, 2010; Milberg et al., 2012). I Milbergs et al. studie (2012) beskrev de 

närstående känslor av otrygghet kopplat till att de inte fick vara delaktiga i den sjukes vård om 

de närstående exempelvis kände sig avvisade eller upplevde att de inte var välkomna att 

kontakta vårdpersonalen vid försämring av den sjukes tillstånd. I studien framkom det även 

att närstående upplevde att fortfarande få vara sig själv påverkades av att få vara delaktig i 

den sjukes vård och innebar att kunna fokusera på att fortsätta livet även efter den sjukes 

bortgång. 
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8.2 Att bli sedd och bekräftad 

Att bli sedd och bekräftad som person med egna känslor, tankar och behov av vårdpersonalen 

beskrevs i flertalet studier som betydelsefullt för de närstående (Henriksson & Andershed, 

2007; Henriksson et al., 2011; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Lundberg et al., 2013; 

Milberg et al., 2005). Närstående i studien av Henriksson et al. (2011) upplevde ofta att deras 

individuella behov kom i skymundan och att de ibland sågs endast som vårdgivare till den 

sjuke. Det var värdefullt för de närstående att bli uppmuntrad av vårdpersonal att prioritera sig 

själva och sina egna behov. I studien av Rydé et al. (2008) upplevde närstående att de hade 

svårt att få tid och tillfälle till att prioritera sig själva. De närstående i Henriksson och 

Andersheds studie (2007)  upplevde att de hade möjlighet att prioritera sig själva genom att gå 

på stödgruppsträffar. Stödgruppsträffarna upplevdes som en aktivitet som var till för dem och 

att de hade en god anledning till att vara där. 

Milberg et al. (2012) påvisade att de närstående upplevde att var viktigt att bli sedd som 

person av vårdpersonalen. Om vårdpersonalen inte verkade tillmötesgående eller att de 

närstående var tvungna att kämpa för att få vårdpersonalens uppmärksamhet upplevde de en 

känsla av otrygghet, oro, ensamhet och övergivenhet. En annan studie visade att ett sätt att 

känna hopp och att hitta mening mitt i lidandet var att få samtala (Benzein & Saveman, 2008). 

Att få samtala med vårdpersonal kunde upplevas som helande för de närstående och gjorde att 

de kände sig sedda och bekräftade (Benzein & Saveman, 2008; Lundberg et al., 2013; 

Milberg et al., 2005). När de närstående upplevde att behovet av en trygg atmosfär samt 

behovet av att bli sedd och bekräftad inte tillfredsställdes kände de att deras sorg och oro blev 

ignorerad, och de kände sig istället osynliga (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Lundberg et 

al., 2013; Milberg et al., 2005).  

 

8.3 Att få en paus  

De närstående upplevde att det var viktigt att få en paus ifrån sin livssituation och att få njuta i 

det dagliga livet, tillexempel genom att få titta på en rolig film och skratta eller laga god mat 

(Rydé et al., 2008; Syrén et al., 2006). Att försöka se saker i ett positivt ljus och göra små 

saker som skapade positiva känslor, som att exempelvis observera förändringar i trädgården 

gjorde att närstående upplevde att deras sorg inte eskalerade (Rydé et al., 2008). Även i 

studien av Milberg et al. (2012) beskrev närstående betydelsen av att göra vardagliga saker, 

då detta kunde medföra en paus ifrån den konstanta påminnelsen om sjukdomen och den 

kommande döden. I Benzein och Savemans studie (2008) framkom även betydelsen av att 
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stanna upp och pausa, som de närstående upplevde att de kunde göra då de samtalade kring 

hopp med den sjuke. De närstående i Henriksson och Andersheds studie (2007) och Milbergs 

et al. studie (2005) beskrev att de upplevde att de fick en paus då de reflekterade och 

diskuterade med andra närstående vid stödgruppsträffar, vilket var betydelsefullt för dem. Att 

som närstående leva under konstant press med ansvar att vårda den sjuke och samtidigt finnas 

där för resten av familjen gjorde att det inte fanns energi eller tid för egna behov enligt 

studien av Rydé et al., (2008). När all energi gick åt till att vårda den sjuke upplevde 

närstående i studien av Syrén et al. (2006) att detta skapade känslor av att förlora kontrollen. 

 

8.4 Att inte behöva upprätthålla en fasad 

De närstående hade ett behov att få vistas i en atmosfär där de kände att de kunde berätta sin 

historia, gråta och inte behöva upprätthålla den fasad de hade byggt upp i syfte att skydda den 

sjuke från ytterligare belastning och stress (Benzein & Saveman, 2008; Henriksson & 

Andershed, 2007; Henriksson et al., 2011; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Lundberg et al., 

2013; Milberg et al., 2005; Rydé et al., 2008). En studie visade att en känsla av tillhörighet 

kunde skapas genom att möta andra med liknande upplevelser (Henriksson & Andershed, 

2007). Närstående uttryckte att det var frigörande att få identifiera sig med andra, vilket 

hjälpte dem i deras egen livssituation. Att få ta del av andras och själv dela med sig av sina 

erfarenheter som närstående till en svårt sjuk person med andra i liknande livssituation 

upplevdes som stöttande och stärkande i den vårdande rollen (Henriksson & Andershed, 

2007; Janze & Henriksson, 2014; Milberg et al., 2005). Tillsammans med andra upplevde de 

närstående en känsla av trygghet och att de blev stärkta av att få perspektiv på sin livssituation 

samt att de kunde utbyta ideer, få förståelse och inte vara ensamma om sin livssituation 

(Henriksson & Andershed, 2007; Milberg et al., 2005).  

 I Milbergs et al. studie (2005) beskrevs de närståendes upplevelser av att få samtala med 

andra närstående i liknande livssituation som något som bidrog till en känsla av inre styrka. 

De kände att de i stödgruppen kunde samtala och fråga om sådant som de inte kunde med 

deras vänner och familj. Genom att de närstående fick träffa andra närstående i liknande 

livssituation och dela erfarenheter med dessa skapades en känsla av tillhörighet (Henriksson 

& Andershed, 2007).  
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8.5 Att uppleva ensamhet  

Känslan av ensamhet hos närstående var vanligt förekommande i en majoritet av studier 

(Linderholm & Friedrichsen, 2010; Janze & Henriksson, 2014; Milberg et al., 2005; Milberg 

et al., 2012; Sand & Strang, 2006; Syrén et al., 2006). Ensamheten upplevdes oftast inte 

endast som följd av dödsfallet utan fanns hos de närstående långt innan den sjuke avled. I 

Sand och Strangs studie (2006) beskrev de närstående att vetskapen om att de skulle bli 

lämnade ensamma, även om den sjuke fortfarande var i livet, provocerade fram starka känslor 

av sorg, rädsla och övergivenhet som upplevdes som existentiell ensamhet.  

Känslan av ensamhet relaterades i flera studier till att närstående upplevde att de inte hade 

tillåtelse att visa och uttrycka sina egna känslor inför den sjuke, eller att känslorna, för andra i 

omgivningen, var omöjliga att förstå (Janze & Henriksson, 2014; Linderholm & Friedrichsen 

2010; Sand & Strang, 2006; Syrén et al., 2006;). I Janze och Henrikssons studie (2014) 

framkom det att de närstående höll tillbaka sina egna känslor och ansträngde sig för att ha en 

positiv attityd gentemot den sjuke, för att inte belasta denne. Linderholm och Friedrichsens 

studie (2010) visade att de närstående ansåg det vara av största vikt att inte visa osäkerhet, 

rädsla, eller ilska inför den sjuke. Den sjuke litade på och var beroende av dem och det var 

därför viktigt att de gav den sjuke ett sken av styrka och säkerhet. Detta krävde självkontroll 

från de närstående.  

De närstående kunde uppleva att bristande kommunikation i form av att inte längre våga 

samtala med varandra i familjen ökade känslan av ensamhet (Sand & Strang, 2006; Syrén et 

al., 2006). Framtiden upplevdes ofta av de närstående som begränsad och att göra upp planer 

kändes svårt eller ibland till och med omöjligt (Janze & Henriksson, 2014; Sand & Strang, 

2006; Syrén et al., 2006). I studien av Syrén et al. (2006)  uttryckte de närstående att 

osäkerhet, relaterad till en rädsla för att exponera varandra för lidande och sin egen oro gjorde 

att de drog sig undan konversationer inom familjen. Även Sand och Strang (2006) tog upp att 

de närstående hade svårt att kommunicera sina känslor och upplevelser, vilket ledde till en 

känsla av existentiell ensamhet.  

 

8.6 Att uppleva olika former av förlust 

Upplevelsen av förlust för de närstående, handlade inte enbart om att förlora den sjuke utan de 

närstående beskrev även känslor av att förlora sin roll, sina framtidsdrömmar, andra sociala 

kontakter och sig själv (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Milberg et al., 2012; Rydé et al., 

2008; Sand & Strang, 2006). Linderholm och Friedrichsen (2010) fann att den ensamhet som 
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upplevdes efter den sjukes bortgång kunde upplevas som en dubbel förlust. Som närstående 

upplevdes dödsfallet som att de både förlorade sin partner och den viktiga, ansvarstagande 

och stöttande roll de haft under tiden då personen var sjuk.  

 Att vara närstående till en person inom palliativ vård beskrevs ibland som en upplevelse av 

att förlora sig själv (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Milberg et al., 2012; Rydé et al., 2008; 

Sand & Strang, 2006). Närstående i studien av Milberg et al. (2012) upplevde att de förlorade 

sig själva och en känsla av att inte existera, när de inte orkade ta hand om den sjuke. Sand och 

Strang (2006) tog i sin studie upp att de närstående upplevde att de nu inte längre delade 

samma framtidsplaner eller planer i livet med sin partner och att de sociala kontakterna 

reducerades. De närstående i studien beskrev känslor som de inte var vana vid att känna. 

Exempelvis kunde närstående beskriva det som att de gick från att tidigare varit en lugn, 

vanlig person till att deras temperament istället blivit en katastrof och att det bästa med dem 

hade försvunnit.  

 

9. Diskussion 

I metoddiskussionen diskuteras författarnas val av metod och tillvägagångssätt samt 

litteraturöversikten styrkor och svagheter. I resultatdiskussionen diskuteras centrala fynd i 

resultatet utifrån Watsons (1993) teori om mänsklig omsorg och konsensusbegreppet hälsa. 

 

9.1 Metoddiskussion 

Tio av de elva originalartiklar som resultatet på denna litteraturöversikt var uppbyggda av 

kvalitativ design. En av artiklarna var av mixad design. Vid artikelsökningarna sökte 

författarna efter artiklar som svarade bäst mot litteraturöversiktens syfte och metodvalet i 

artiklarna var sekundärt. Då det var de närståendes upplevelser författarna hade för avsikt att 

belysa ses det faktum att det till allra största del var kvalitativa studier användes som mest 

fördelaktigt, även om generaliserbarheten kan ifrågasättas. 

De databaser som användes för artikelsökningar till denna litteraturöversikt var CINAHL 

Complete och PubMed, vilka innehåller ett stort utbud av vetenskapliga artiklar (Backman, 

2008). Författarna är medvetna om att vidare sökning i fler databaser skulle kunna ha gett fler 

relevanta träffar. Ett exklusionskriterie för resultatartiklarna var att exkludera artiklar som var 

publicerade före år 2005. Detta betraktar författarna som en styrka då de med 

litteraturöversikten önskade spegla den tidsenliga upplevelsen av närståendes livssituation och 

därmed ville ta del av den senaste forskningen och det aktuella kunskapsläget. 
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Årtalsbegränsningen gjorde även att författarna fick en hanterbar mängd artiklar att gå 

igenom. Exklusionskriterier gällande vilken typ av relation de närstående hade till den sjuke 

eller kön hos de närstående användes inte. Endast studier där de närstående eller den sjuke var 

över 18 år inkluderades. Närstående som grupp är en relativt heterogen grupp vilket 

författarna varit medvetna om. Litteraturöversiktens resultat visade dock att trots skillnader i 

relation, kön och ålder hos de närstående delade de liknande upplevelser av sin livssituation.  

De valda resultatartiklarna är skrivna på engelska. Författarna har goda kunskaper i 

engelska, men har dock inte engelska som modersmål, vilket kan ha medfört en viss risk för 

att språkliga förbistringar kan ha skett. Vid begrepp som uppfattats som svåröversatta har ett 

engelskt-svenskt lexikon använts. Vår förförståelse om de närståendes livssituation och att det 

som vårdpersonal kan ha varit svårt att möta de närståendes behov kan ha haft inverkan på 

resultatet. Denna förförståelse har dock medvetandegjorts och tagits i beaktning för att 

resultatet skall bli så objektivt som möjligt genom att författarna reflekterat och diskuterat sin 

förförståelse med varandra. Resultatstudierna har valts ut och analyserats så opartiskt som 

möjligt och författarna har i största mån inte låtit sin förförståelse påverka denna process 

genom att förförståelsen medvetandegjorts.  

Endast studier genomförda i Sverige inkluderades i litteraturöversiktens resultat. Detta för 

att författarna önskade att se över det aktuella kunskapsläget för hur närstående inom den 

svenska palliativa vården upplever sin livssituation. Den svenska befolkningen är trots allt 

mångkulturell och kanske skulle ett inkluderande av studier från andra delar av världen 

kunnat ge en större förståelse för kulturella skillnader. I resultatartiklarna framkom inte 

deltagarnas kulturella bakgrund. Författarna är medvetna om att kulturella skillnader kan 

påverkat individens syn på och upplevelser av sjukdom och döende, men då det inte framgick 

av de resultatartiklar som valts att deltagarna alla hade samma kulturella bakgrund anses 

litteraturöversiktens resultat ändå kunna vara applicerbart i den svenska palliativa vården. 

Författarna valde att inkludera studier som undersökte de närståendes upplevelser både 

utan och med stöd från vården i form av stödinterventioner då alla valda studier belyste hur de 

närstående upplevde sin livssituation. Att inkludera studier där närstående deltagit i 

stödinterventioner kan ha påverkat litteraturöversiktens resultat då upplevelsen hos de 

närstående med stor sannolikhet blivit mer positiv då dessa närstående fått ett utarbetat stöd 

från hälso- och sjukvården i form av stödinterventionen.  

Ett flertal av resultatstudierna hade samma författare, vilket möjligen kunnat påverka 

resultatet negativt då studier från olika författare som beskriver de närståendes upplevelser 

skulle kunna ha stärkt trovärdigheten i resultatet av denna litteraturöversikt. Vi ansåg dock att 
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alla de resultatartiklar som använts har varit relevanta och har svarat mot litteraturöversikten 

syfte om att undersöka hur närstående inom den svenska palliativa vården upplevelser sin 

livssituation.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att de närståendes upplevelser av sin livssituation påverkades av relationen 

till vårdpersonalen och var starkt kopplat till närståendes hälsa/ohälsa. Vikten av att skapa en 

vårdande relation för att främja hälsa hos en individ bör inte endast kopplas till den sjuke utan 

även till de närstående, då det som tidigare nämnts är de närstående som i flera fall är i störst 

behov av stöd (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). I resultatet av denna 

litteraturöversikt framkom att relationen mellan vårdpersonal och närstående påverkade de 

närståendes upplevelse av sin livssituation. En ickevårdande relation mellan närstående och 

vårdpersonal fick konsekvenser för de närstående i form av att de inte kände sig sedda, som i 

sin tur skapade känslor av exempelvis otrygghet och ensamhet. Som Watson (1993) beskriver 

berör omsorgsprocessen inte bara den sjuke utan även familjen och utgör en central del i 

omvårdnaden. Den mänskliga omsorg som Watson redogör för innebär ett engagemang hos 

sjuksköterskan, som sträcker sig utöver känslor av pliktkänslor och skyldighet och består av 

en vilja och en avsikt att ge den andre omsorg. En betydelsefull komponent i den mänskliga 

omsorgen är vad Watson kallar för den transpersonella omsorgsrelationen som förenar 

personer genom respekt för den andre och en förutsättning för detta är att sjuksköterskan har 

en möjlighet att uppfatta den andres känslor och inre tillstånd. En respektfull relation visade 

sig vara av vikt för de närståendes upplevelse av sin livssituation inom den palliativa vården.  

 Resultatet i denna litteraturöversikt påvisade att flera faktorer påverkade de närståendes 

känsla av trygghet. Exempelvis visade resultatet att närstående hade ett behov av att berätta 

sin historia och inte behöva hålla upp en fasad. I de resultatartiklar som innefattade någon 

form av stödintervention beskrev de närstående en positiv känsla av att de kände inre styrka, 

tillhörighet och trygghet i samband med interventionen. Detta resultat kan bekräftas i en 

avhandling av Holm (2016) som också fann att stödinterventionen till närstående inom 

palliativ vård förbättrade känslan av förberedelse för vårdande och gjorde att de närstående 

kände sig sedda av vårdpersonalen.  

 En annan faktor som påverkade de närståendes känsla av trygghet var hur välinformerade 

och delaktiga de närstående upplevde sig vara i den sjukes vård. Tre av resultatstudierna 

visade dock på att graden av delaktighet inte alltid var lätt att anpassa till de närståendes 
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förmåga. Brist på information från vårdpersonalen gjorde det svårt att bland annat förbereda 

sig inför framtiden samt orsakade känslor av oro, ångest och stress för närstående. En 

litteraturöversikt av Bee, Barnes och Luker (2007) som undersökte behovet av praktisk 

information hos närstående som var informella vårdgivare visade att avsaknad av adekvat stöd 

och tillhandahållande av information ledde till att de närstående hanterade situationen genom 

en upprepande process av försök och misslyckanden. Detta sätt att hantera sin livssituation 

skapade stor stress och oro hos de närstående. Litteraturöversikten av Bee et al., visade på vad 

en icke adekvat information skulle kunna leda till och stöder vårt resultat som tyder på att det 

inom den palliativa vården behövs prioritering av att utveckla på vilket sätt vårdpersonal bör 

stödja närstående i deras behov av delaktighet och att få information. Vårt resultat visar att 

vårdpersonal kan stödja närstående i deras behov av delaktighet och information genom att 

välkomna de närstående att delta i vården kring den sjuke och ge tydlig och konkret 

information om exempelvis den sjukes tillstånd och sjukdomsförlopp. 

 Vikten av att bli sedd betonades även i litteraturöversiktens resultat, där det framkom att 

upplevelsen av trygghet hos de närstående påverkades av att de blev bekräftade och sedda 

som en egen person av vårdpersonalen. Upplevelsen av trygghet relaterades till att de 

närstående kände sig uppmuntrade av vårdpersonalen att prioritera sig själva, få tid till egna 

aktiviteter och att de blev bekräftade som person med egna känslor, tankar och behov. De 

negativa upplevelser som närstående i resultatet av denna litteraturöversikt hade var 

exempelvis att deras individuella behov kom i skymundan och att de endast sågs som en 

vårdgivare till den sjuke. De närståendes behov av att bli sedda och bekräftade, att få 

information och samtala med vårdpersonalen styrks även i en litteraturöversikt av Melin-

Johansson, Henoch, Strang och Browall (2012). Vidare framkom att vårdpersonalens rädslor 

samt brist på tid och brist på en holistisk syn skapade hinder i att kunna tillmötesgå de 

närståendes behov. Andra hinder för att kunna tillmötesgå de närståendes behov framkom i 

Blomberg och Sahlberg-Bloms studie (2007) där resultatet visade att vårdpersonal 

prioriterade bort svåra samtal med närstående och istället koncentrerade sig på praktiska 

uppgifter i arbetet. Detta agerande hos vårdpersonalen var en strategi för att hantera och 

distansera sig från svåra situationer i arbetet. Både tidsbrist och distans hos vårdpersonalen 

skulle kunna vara möjliga anledningar till att vissa närstående i föreliggande litteraturöversikt 

upplevde att de inte blev sedda och att deras behov åsidosattes.  

 Resultatet visade att de närstående dels upplevde att omgivningen inte förstod deras 

livssituation samt att de ofta inte hade tillåtelse att visa sina känslor kring den sjuke, då de inte 

ville riskera att skapa mer lidande. Vikten av att få uttrycka känslor och tankar stöds av 
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Milberg och Strang (2011) som beskriver att samtal med exempelvis vårdpersonal eller andra 

i liknande livssituation skyddade dem mot känslor av maktlöshet och hjälplöshet samt hjälpte 

dem på ett existentiellt plan.  

 I litteraturöversiktens resultat framkom det i två studier att närstående upplevde en 

existentiell ensamhet då de inte kunde ventilera sina känslor och tankar med andra. Även om 

ensamhet hos de närstående i de andra studierna inte beskrevs som existentiell kan deras 

beskrivning av sin ensamhet tolkas som just existentiell ensamhet. Existentiell ensamhet är 

den djupa ensamhet som individen kan uppleva i samband med svår sjukdom och som innebär 

en känsla av att vara ensam trots att de är tillsammans med andra människor (Sand & Strang, 

2014). Denna form av ensamhet är starkt relaterad till vad Sand och Strang beskriver som 

existentiell kris. Att som individ behöva möta sin existentiella ensamhet kan skapa en 

existentiell kris där personen ofta upplever känslor av att vara rädd och utelämnad och därmed 

är i ett stort behov av trygghet. Denna upplevelse är för sjukvården viktig att känna till för att 

kunna främja de närståendes hälsa. Den existentiella ensamheten och behov av trygghet som 

de närstående i resultatet upplever kan relateras till att de upplever ohälsa. Enligt Watson 

(1993) bör hälsa ses ut ett holistiskt perspektiv, som inte bara innefattar individens kropp utan 

även dennes själ och ande.  

 Resultatet visade att närståendes livssituation påverkade deras hälsa exempelvis genom 

oro, ångest, stress, sorg, rädsla och ensamhet. Relationen mellan de närståendes livssituation 

och deras hälsa diskuterar även Watson (1993) som beskriver att exempelvis ett inre lidande, 

förlust, sorg och stress kan orsaka ohälsa som senare kan leda till sjukdom hos individen. 

Upplevelsen av ensamhet skulle kunna leda till ohälsa hos de närstående. Detta stöds av en 

amerikansk metaanalys av Holt-Lunstad, Smith & Layton (2010) som samlat in data från 148 

studier med sammanlagt 308 849 deltagare. Metaanalysen jämförde olika kända hälsorisker 

med ensamhet gällande risken att dö i förtid. Metaanalysen visade att ofrivillig ensamhet var 

en lika stor riskfaktor som rökning. Ofrivillig ensamhet var dessutom en större riskfaktor än 

fetma och fysisk inaktivitet för att dö i förtid.  

 

9.3 Kliniska implikationer 

Förhoppningen med denna litteraturöversikt är att det resultat som framkommit skall hjälpa 

vårdpersonal i deras möte med närstående till svårt sjuka och döende patienter. För att 

vårdpersonal skall kunna tillgodose de närståendes behov i sin livssituation inom palliativ 

vård bör de teman som framkommit i resultatet tas i beaktning. Vårdpersonal bör ge adekvat 
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information till de närstående genom hela sjukdomsförloppet och efter dödsfallet. 

Vårdpersonal bör stödja närstående i att vara delaktig i vården kring den sjuke och diskutera 

tillsammans med de närstående i vilken utsträckning de vill och kan vara delaktiga. 

Vårdpersonal bör se de närstående som personer med egna känslor, tankar och behov och ge 

tid åt samtal med närstående i det dagliga arbetet. Vårdpersonal bör uppmuntra närstående att 

ta en paus från omvårdnaden kring den sjuke och prioritera sig själv för en stund. Stödet kan 

innefatta att minska pressen och ansvaret att vårda den sjuke som närstående kan uppleva. 

Närstående bör erbjudas möjlighet att delta i stödgrupp där de tillsammans med andra 

närstående i liknande livssituation inte behöver upprätthålla en fasad. Genom stödgrupper 

skulle risken för att uppleva ensamhet kunna minska då de närstående tillsammans med andra 

kan dela tankar, känslor och upplevelser. Vårdpersonal inom den palliativa vården bör stödja 

de närstående i deras upplevelse av olika former av förlust. Uppföljningssamtal som ofta görs 

med de närstående en tid efter den sjukes bortgång är ytterligare en uppgift som inte bör 

åsidosättas. Vid uppföljningssamtal har sjuksköterskan möjlighet att tidigt upptäcka tecken på 

ensamhet och ohälsa som den närstående skulle kunna ha utvecklat efter dödsfallet eller som 

inte upptäckts under den sjukes vårdtid. Med hjälp av dessa samtal skulle hälso- och 

sjukvården kunna förebygga eller tidigt fånga upp närstående som befinner sig i riskzonen för 

att utveckla ohälsa och sjukdom. 

Genom att ta del av denna litteraturöversikts resultat kan vårdpersonal få ökad kunskap om 

hur de närstående inom palliativ vård upplever sin livssituation, vilket skulle kunna hjälpa 

vårdpersonal att ge adekvat stöd till de närstående. Trots att resultatet i denna 

litteraturöversikt visade att de närståendes upplevelser av bemötandet och relationen med 

vårdpersonalen i många fall var positiv, kan ytterligare kunskap hos vårdpersonal öka 

möjligheterna att förbättra de närståendes upplevelse av sin livssituation och därmed 

konstruera den palliativa vården i enlighet med de närståendes behov.  

 

9.4 Förslag till fortsatt forskning  

I den utsatta livssituation närstående befinner sig i kan vissa upplevelser komma i skymundan, 

då närståendes fokus oftast ligger på den sjuke under vårdtiden. Då många studier görs under 

pågående palliativ vård finns en risk för att upplevelser, tankar och känslor hos de närstående 

inte alltid kommer fram. Förslag på vidare forskning är av den anledningen att en tid efter 

dödsfallet, studera upplevelsen av den livssituation de närstående befunnit sig i under 

sjukdomstiden. Även vidare forskning i form av longitudinella studier om hur de närståendes 
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upplevelser är tiden efter den sjuke avlidit skulle kunna vara av vikt för att få en bild av hur 

stort behovet av stöd är en tid efter dödsfallet. Studier som utvärderar olika former av 

stödinsatser är även det ett förslag på vidare forskning.  

 

10. Slutsats  

Resultatet i litteraturöversikten visade på betydelsen av en vårdande relation mellan 

vårdpersonal och närstående inom den palliativa vården då närståendes upplevelse av sin 

livssituation påverkades av relationen till vårdpersonalen. Närstående upplevde en vilja att 

vara delaktig men att graden av delaktighet inte alltid anpassades till de närståendes förmåga. 

Närstående hade ett stort behov av information från vårdpersonal för att undvika känslor av 

otrygghet och oro. Behovet av trygghet hos de närstående var återkommande i studierna. 

Närstående upplevde även att det var viktigt att bli sedd och bekräftad som person av 

vårdpersonalen samt att få möjlighet till paus från att ständigt bli påmind om sin livssituation 

och den sjukes kommande död. Resultatet visade att de närstående hade ett behov av att få 

dela erfarenheter tillsammans med andra och inte behöva upprätthålla en fasad av att vara 

stark. Att inte kunna dela erfarenheter, tankar och känslor med andra kunde leda till att de 

närstående upplevde ensamhet. Upplevelsen av ensamhet relaterades även till att hålla tillbaka 

sina egna känslor för den sjuke och en bristande kommunikation i familjen. Upplevelsen av 

förlust relaterades inte endast till den sjukes bortgång utan kunde även komma tidigare i form 

av att bland annat förlora sina framtidsdrömmar, sociala kontakter, sig själv och sin roll. 
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Sökning 1 CINAHL 

Complete 

 

 

(Next of kin OR Family OR 

Relatives OR Spouse OR Loved 

one) 

AND 

Palliative Care 

AND 

Experiences  

AND 

Sweden  

 

 

37 

 

 

Peer reviewed 

2005-2016 

 

 

14 

 

 

12 

 

 

8 valda artiklar: 

 

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

 

Sökning 2 Pubmed 

 

 

 

Palliative Care 
**

 

AND  

Experiences 

AND  

Sweden 

AND 

(Family OR ”next of kin” OR 

relatives OR spouse OR ”loved 

one”) 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 valda artiklar: 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** MESHTERM 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, 

analys) 

Resultat 

 

1. Benzein, E. G., 

& Saveman, B.-I.   

 

 

 

 

Health-promoting 

conversations about 

hope and suffering 

with couples in 

palliative care  

 

 

2008, Sverige, 

International Journal 

of Palliative Nursing.  

 

 

Syftet var att beskriva pars 

upplevelser av att delta i 

sjuksköterskeinitierade 

hälsofrämjande samtal om 

hopp och lidande under 

palliativ hemsjukvård.  

 

 

Metod: Kvalitativ 

metod.  

Urval: 6 par. 

Datainsamling: 
Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys enligt 

Polit och Beck. 

 

 

Fem teman framkom vid de hälsofrämjande 

samtalen. Att vara i en tillitsfull relation med 

sjuksköterskorna hade en stor betydelse för 

utgången av samtalen. Alla par upplevde 

samtalen som en helande och positiv upplevelse, 

både individuellt som par. Samtalen var även en 

chans till avlastning och ett sätt att lära sig nya 

saker om sig själva och sin partner. Paren 

upplevde att samtalen även ledde till att hitta 

nya strategier för att hantera det dagliga livet.  

 

 

2. Henriksson, A., 

& Andershed, B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A support group 

programme for 

relatives during the 

late palliative phase.  

 

 

 

 

2007, Sverige, 

International Journal 

of Palliative Nursing. 

 

 

 

Syftet var att beskriva hur 

närstående till svårt sjuka 

och döende personer 

upplever att delta i ett 

stödgruppsprogram samt 

vilken inverkan stödgruppen 

hade på deras liv i kontexten 

av att vara närstående till en 

person som befinner sin i 

livets slutskede.  

 

 

Metod: Kvalitativ 

metod. 

Urval: 10 deltagare 

Datainsamling: 

Intervjuer med öppna 

frågor. 

Analys: 
Fenomenologisk 

analys enligt Giorgi.  

 

 

 

Trygghet i sin relation till patienten, sjukdomen, 

vårdpersonalen och verksamheten var den 

gemensamma upplevelsen av att delta i 

stödgruppsprogrammet. Närståendes upplevelse 

av trygghet grundade sig i bekräftelse, förståelse 

för allvaret i sjukdomen samt känsla av 

tillhörighet skapad av liknande erfarenheter. 

Delaktighet i vården, möjligheten till vila samt 

styrka att ge stöd till den sjuke var även faktorer 

som påverkade deras känsla av trygghet hos de 

närstående.  
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, 

analys) 

Resultat 

 

3. Henriksson, A., 

Benzein, E., 

Ternestedt, B.-

M., & Andershed, 

B.  

 

 

Meeting needs of 

family members of 

persons with life-

threatening illness: A 

support group 

program 

during ongoing 

palliatve care. 

 

 

2011, Sverige, 

Palliative and 

Supportive Care.  

 

 

Syftet var att beskriva 

familjemedlemmars 

upplevelse av innehåll, 

struktur och tillvägagångssätt 

av en potentiell intervention 

som innefattar ett 

stödgruppsprogram för 

familjemedlemmar till 

personer med livshotande 

sjukdom.  

 

 

Metod: Kvalitativ 

deskriptiv metod.   

Urval: 29 deltagare 

Datainsamling: 
Telefonintervjuer. 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys enligt 

Graneheim och 

Lundman. 

 

Tre kategorier representerade 

familjemedlemmars upplevelser av 

stödgruppsprogrammet. Familjemedlemmarna 

upplevde att stödgruppsprogrammets innehåll 

reflekterade det dagliga livet och fokuserade på 

situationer som var viktiga i livssituationen med 

en svårt sjuk person. Strukturen på 

stödgruppsprogrammet upplevdes som ett 

tillfälle att skapa nya relationer och ett öppet 

tillvägagångssätt bidrog till en varm 

atmosfär. Stödgruppsprogrammet bidrog till att 

familjemedlemmarna exempelvis upplevde att 

de fick information och blev värderade som 

individer. 

 

 

4. Janze, A., & 

Henriksson, A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparing for 

palliative caregiving 

as a transition in the 

awereness of death: 

family carer 

experiences.  

 

 

2014, Sverige, 

International Journal 

of Palliative Nursing. 

 

Syftet var att undersöka 

familjevårdgivares 

upplevelser av att förbereda 

sig inför att vårda sin partner. 

 

Metod: Kvalitativ, 

deskriptiv och 

tolkande metod. 

Urval: 6 deltagare  

Datainsamling: 
Intervjuer. 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys enligt 

Graneheim och 

Lundman.  

 

 

Ett huvudtema framkom i familjevårdgivarnas 

berättelser. Detta tema var att bli medveten om 

döden i förberedelsen att vårda en partner. Detta 

tema tolkas i studien som en underliggande röd 

tråd i resultatet.  Två underteman framkom. Det 

första undertemat, att leva i ovisshet, fokusera 

på nuet och förbereda sig inför framtiden, 

handlade om familjevårdgivarnas känslor inför 

och strategier för att hantera, den nya 

situationen. Det andra undertemat att förbereda 

sig inför vårdandet och samtidigt inta nya roller 

handlade om familjevårdgivarnas osäkerhet i sin 

roll som vårdgivare. Vad de skulle göra, för hur 

länge och i vilken utsträckning, var frågor som 

kom upp. 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, 

analys) 

Resultat 

 

5. Linderholm, 

M., & 

Friedrichsen, M.   

 

 

 

A Desire to Be Seen: 

Family Caregivers´ 

Experiences of Their 

Caring Role in 

Palliative Home 

Care.  

 

 

2010, Sverige, Cancer 

Nursing.  

 

 

Syftet var att undersöka hur 

den informella vårdgivaren 

av en döende familjemedlem, 

inskriven inom 

primärvården, upplever 

rollen som vårdgivare samt 

stöd under patientens sista 

sjukdomstid och efter 

dödsfallet.  

 

 

Metod: Kvalitativ 

metod.  

Urval: 13 deltagare  

Datainsamling: 
Semistrukturerade 

intervjuer.  

Analys: 
Hermeneutisk analys 

enligt Gadamer.  

 

Tre huvudteman framkom; att bli vårdgivare, att 

vara en vårdgivare, samt att inte längre vara en 

vårdgivare. De informella vårdgivaren kände sig 

utelämnad och maktlös om de inte kunde skapa 

en god relation till vårdpersonalen. Otydlig 

information om vad vårdpersonalen förväntade 

sig av dem skapade en känsla av osäkerhet. De 

informella vårdgivarna kände sig då isolerade 

och sårbara. Den mest framträdande upplevelsen 

hos de informella vårdgivarna var att de 

upplevde en önskan om att bli sedda av 

vårdpersonalen.  

 

 

6. Lundberg, T., 

Olsson, M., & 

Fürst, C. J.   

 

 

 

The perspectives of 

bereaved family 

members on their 

experiences of 

support in palliative 

care.  

 

 

2013, Sverige, 

International Journal 

of  Palliative Nursing.  

 

 

Syftet var att undersöka 

familjemedlemmars 

stödjande interaktioner inom 

palliativ vård samt den 

emotionella upplevelsen som 

de associerar med dessa 

interaktioner.   

 

 

Metod: Explorativ 

kvalitativ metod. 

Urval: 25 deltagare  

Datainsamling: 
Semistrukturerade 

intervjuer.  

Analys: Induktiv 

kvalitativ 

innehållsanalys enligt 

Elo och Kyngäs. 

 

 

Fem kategorier av stödjande interaktioner 

framkom i resultatet. Att få information tolkades 

som en stödjande interaktion. Upplevelsen av 

möten med vårdpersonal som visade empati och 

flexibilitet, samt upplevelsen av ett 

professionellt fokus av vårdpersonalen på både 

den sjuke och familjemedlemmarna tolkades 

också som ett stöd. En miljö som signalerade 

värdighet och harmoni samt stöd vid förlust av 

sin familjemedlem upplevdes även som 

stödjande interaktioner. Analysen resulterade 

även i sex emotionella följder; en känsla av 

visshet, en känsla av säkerhet, en känsla av 

värme och välbefinnande, värdighet och 

harmoni samt att uppleva styrka.   
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, 

analys) 

Resultat 

 

7. Milberg, A., 

Rydstrand, K., 

Helander, L., & 

Friedrichsen, M.  

 

 

Participants´ 

Experiences of a 

Support Group 

Intervention for 

Family Members 

During Ongoing 

Palliative Home 

Care.  

 

 

2005, Sverige, 

Journal of Palliative 

Care.   

 

 

Syftet var att beskriva 

familjemedlemmars 

upplevelse av att delta i en 

stödgrupps intervention 

under pågående palliativ 

hemsjukvård.   

 

 

Metod: Mixad 

metod.  

Urval: 19 deltagare 

svarade på 

frågeformuläret varav 

13 även deltog i 

intervjuer. 

Datainsamling: 
Frågeformulär och 

intervju i 

fokusgrupper.  

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys av 

intervjuerna enligt 

Morgan och Weber 

 

 

Sex huvudkategorier framkom. Flera 

familjemedlemmar uttryckte en önskan om att 

deltagande i stödgruppen skulle kunna hjälpa 

dem att bättre stötta den sjuke och lättare 

hantera sin situation. Sammansättningen av 

gruppen hade betydelse för upplevelsen av 

sammanhållning.  Sammanhållningen gjorde att 

de orkade hantera sin livssituation och reflektion 

tillsammans i gruppen ökade perceptionen av 

inre styrka. Gruppledarens erfarenhet och 

sensitivitet hade betydelse för gruppens funktion 

och en meningsfull dialog var till hjälp för 

familjemedlemmarna i hur de hanterade 

vardagliga problem.  

 

 

8.  Rydé, K., 

Strang, P., & 

Friedrichsen, M.  

 

 

 

Crying in Solitude or 

With Someone for 

Support and 

Consolation – 

Experiences From 

Family Members in 

Palliative Home 

Care. 

 

 

2008, Sverige, Cancer 

Nursing.  

 

 

Syftet var att utforska 

betydelsen av 

familjemedlemmars gråt i en 

palliativ vårdkontext med 

fokus på faktorer som 

influerar gråt.  

 

 

Metod: Kvalitativ 

metod.  

Urval: 14 deltagare.  

Datainsamling: 

Intervjuer.  

Analys: 
Hermeneutisk analys 

enligt Gadamer.  

 

 

Tre huvudkategorier framkom; förutsättningar 

för gråt, vad som utlöser gråt samt att göra det 

bästa möjliga – anpassa eller dölja sin gråt. 

Vissa familjemedlemmar såg det som en 

svaghet att gråta, medan andra deltagare såg det 

som något positivt och ett sätt att undvika oro 

och depression i framtiden. Återkommande i 

kategorierna var att upplevelsen av att gråta 

illustrerade vikten av att dela gråten med någon 

för stöd och tröst eller att fly till en plats att vara 

för sig själv och för att få andrum. Resultatet 

visade även att familjemedlemmar upplevde det 

svårt att visa sina känslor och gråta inför den 

sjuke. 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, 

analys) 

Resultat 

 

9.  Sand, L, & 

Strang, P.  

 

 

Existential 

Loneliness in a 

Palliative Home Care 

Setting  

 

 

2006, Sverige, 

Journal of Palliative 

Medicin  

 

 

Syftet med studien var att 

studera upplevelsen av 

existentiell ensamhet, 

uppkomsten av denna känsla 

och sambandet mellan 

existentiell ensamhet och 

obotlig sjukdom.  

 

 

Metod: Kvalitativ 

metod. 

Urval: 40 deltagare 

(20 patienter och 20 

närstående). Endast 

de närståendes 

upplevelser är 

inkluderade i denna 

litteraturöversikt. 

Datainsamling: 
Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: 
Hermeneutisk analys 

Radnitzky och Kvale.  

 

 

I studiens resultat betonade de närstående hur en 

djup upplevelse av existentiell ensamhet 

grundades i speciella förändringar och 

omständigheter under sjukdomsförloppet. De 

närstående upplevde att deras känslor och tankar 

var omöjliga för andra att förstå och att den 

sociala samhörigheten med andra upphörde att 

existera. Den existentiella ensamheten 

relaterades ofta till svårigheter att kommunicera 

känslor och erfarenheter av sjukdomen och 

bristande information om sjukdomen fick 

närstående att känna sig övergivna. Närstående  

kände även ett ansvar att mildra den sjukes 

lidande, vilket ledde till en känsla av maktlöshet 

och ensamhet om de misslyckades. Upplevelsen 

av existentiell ensamhet beskrevs av närstående 

som grundad i det faktum att den sjuke skulle 

lämna dem och påminnelsen av detta 

provocerade fram starka känslor av sorg, rädsla 

och övergivenhet.   
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, 

analys) 

Resultat 

 

10.  Syrén, S. M., 

Saveman, B.-I., & 

Benzein, E.  

 

 

 

 

Being a Family in the 

Midst of Living and 

Dying.  

 

 

2006, Sverige, 

Journal of Palliative 

Care.  

 

 

Syftet var att belysa familjers 

sätt att vara mitt i liv och död 

när en familjemedlem är 

diagnostiserad med cancer i 

en palliativ fas.  

 

 

Metod: Kvalitativ 

metod. 

Urval: 10 deltagare  

Datainsamling: 
Narrativa 

familjeintervjuer.  

Analys: Kvalitativ 

analys inspirerad av 

Giorgi.   

 

 

Tre kategorier framkom; att uppleva 

samhörighet – att uppleva ensamhet, att uppleva 

styrka – att uppleva hjälplöshet, samt att 

uppleva kontinuitet – att uppleva avbrott. Den 

dynamiska processen mellan de positiva 

upplevelserna hade betydelse för familjers 

möjlighet till vila och fick dem att orka härda ut. 

Upplevelsen av ensamhet, hjälplöshet och 

avbrott skapade i kontrast till den positiva 

processen en känsla av att verkligheten var 

outhärdlig och det emotionella och existentiella 

lidandet eskalerade.   

 

 

11. Milberg, A., 

Wåhlberg, R., 

Jakobsson, M., 

Olsson, E.-C., 

Olsson M., & 

Friedrichsen, M. 

 

What is a ”secure 

base” when death is 

approaching? A 

study applying 

attachment theory to 

adult patient´s and 

family 

members´experiences 

of pallative home 

care 

 

 

2012, Sverige, 

Psycho-Oncology. 

 

 

Syftet var att med hjälp av 

anknytningsteori som en 

teoretisk ram för att utforska 

patienters och 

familjemedlemmars 

upplevelser av vad som 

kännetecknar palliativ vård i 

hemmet som en trygg bas.  

 

 

Metod: Kvalitativ 

metod. 

Urval: 26 deltagare 

(14 

familjemedlemmar 

12 patienter) Endast 

de närståendes 

upplevelser är 

inkluderade i denna 

litteraturöversikt. 

Datainsamling:.  

Intervjuer med öppna 

frågor. 

Analys: Deduktiv 

innehållsanalys enligt 

Elo, & Kyngäs samt 

Graneheim & 

Lundman. 

 

Familjemedlemmar uttryckte vikten av att känna 

trygghet under palliativ hemsjukvård, då död 

och döende var ett hot och skapade en känsla av 

sårbarhet. När familjemedlemmar genom 

personalens tillgänglighet och kompetens kände 

tillit till vårdpersonalen skapade detta en känsla 

av trygghet. Grunden till att uppleva den 

palliativa hemsjukvården som en trygg bas var 

att ha en känsla av kontroll och inre frid, att få 

vara sig själv och att ha någonting att känna 

hopp om.  
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