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Abstrakt 

Bakgrund: Palliativ vård är vård i livets slutskede, fokuserar på livskvaliteten för den 

döende individen samt dess närstående och stöd till närstående efter familjemedlems död. 

Närstående ses som en individ som har en nära relation med annan person. Syfte: Syftet 

med denna litteraturöversikt var att belysa närståendes erfarenhet av att ha en 

familjemedlem som var i behov av palliativ vård. Metod: En litteraturöversikt där 

originalartiklar och annan relevant litteratur har sammanställts. Databaserna Pubmed, 

Cinahl och Psychinfo användes vid artikelsökningarna, resulterade i 15 vetenskapliga 

artiklar. Efter noggrann analys framträdde tre kategorier samt åtta underkategorier. 

Resultat: Närståendes erfarenhet av att ha en familjemedlem som var i behov av palliativ 

vård varierar utifrån positiva och negativa aspekter, livssituationen förändras och 

närstående uppgav att situationen var svårhanterlig samt att stödet från vårdpersonal ansågs 

viktigt. Vid Familjemedlemmens död upplevde närstående en känsla av lättnad då lidandet 

för individen var förbi. Diskussion: Brister fanns i det stöd närstående fick av 

vårdpersonalen, de upplevde att fokuseringen låg på den döende familjemedlem samt att 

närståendes känslor förbisågs. För att den palliativa vården skulle ses utifrån en positiv 

erfarenhet bör detta uppmärksammas. Slutsats: Litteraturöversikten bidrar till en ökad 

förståelse angående närståendes upplevelser av den palliativa vården. 

 

Nyckelord: anhörigvårdare, erfarenhet, litteraturöversikt, närstående, palliativ vård, stöd. 
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1 Introduktion  

Den här litteraturöversikten berör känslor och erfarenheter av att vara närstående till en 

individ som befinner sig i palliativ vård. Palliativ vård kan vara en komplicerad vårdform 

eftersom det inte bara berör individen som har en livshotande sjukdom utan även dess 

närstående. Ämnet valdes för att det är ett intressant område samt att författarna ville 

tydliggöra om det fanns information angående närståendes perspektiv till den palliativa 

vården och vad fynden var. Närstående till individer med palliativ vård är någonting som 

påträffas inom hälso-och sjukvården regelbundet, personalen är ofta fokuserad på den 

döende individen vilket kan medföra att närstående känner sig förbisedda. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Definition närstående 

Socialstyrelsen (u.å.a) definierar begreppet närstående som en individ vilket anses ha en nära 

relation till personen. I litteraturöversikten omfattas närstående som livspartners, vänner, 

familjemedlemmar samt nära släkt som mor- och farföräldrar, svärföräldrar och barnbarn. 

 

2.2 Palliativ vård 

World health organization (WHO, 2015) definierar palliativ vård som ett tillmötesgående sätt 

vilket innebär förbättring av livskvaliteten hos individer med en livshotande sjukdom samt 

hos deras närstående. Det är cirka 40 miljoner människor i världen som är i behov av 

palliativ vård årligen. 

 

Socialstyrelsen (2013) beskriver att en god palliativ vård bygger på fyra hörnstenar. Första 

hörnstenen är god symtomlindring för den döende individen, den andra är 

multiprofessionellt samarbete. Den tredje hörnstenen förespråkar en god kommunikation 

mellan den döende, hälso- och sjukvårdspersonalen och den närstående. Fjärde hörnstenen 
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innebär att närstående ska få tillräckligt med stöd både under sjukdomstiden för den döende 

familjemedlemmen och efter dödsfallet. Få Information angående behandlingen och hur 

sjukdomsförloppet utvecklas för den döende individen. Enligt Clayton et al. (2008) uppger 

närstående att vårdpersonalen ska delge fakta angående prognosen och tillståndet samt 

problem som kan uppstå med sjukdomen som familjemedlemmen har. Socialstyrelsen (2013) 

tydliggör att den palliativa vården är uppdelad i två faser, den inledande tidiga fasen samt 

en senare avslutande fas. Att ge livsförlängande behandling och förbättra livskvaliteten hos 

den döende har störst fokus i den tidiga fasen. Den här fasen kan pågå under en längre 

tidsperiod. Övergången mellan den tidiga respektive den senare fasen sker genom ett 

brytningssamtal, där diskuteras avslutandet av livsuppehållande behandling. Beslutet tas 

gemensamt mellan läkare, den döende personen samt närstående. Den senare fasen är i stor 

utsträckning kort och syftet med den fasen är att ge bra smärtlindring för att minska lidandet 

samt att försöka ge en god livskvalitet för patienten och dennes närstående. Den palliativa 

vården kan ges såväl på sjukhus som i hemmet samt på särskilda boenden, dessa kan även 

kombineras. Det har blivit vanligare att den palliativa vården inte ges på sjukhus utan på 

särskilda boenden eller i det egna hemmet. Robinson, Gott och Ingleton (2014) påstår att 

sjukhusmiljön är en olämplig plats att avlida på eftersom det är en hög ljudnivå samt ett 

flertal individer i rörelse. 

 

Wallace (2014) beskriver att närstående har en stor roll beträffande beslutstagandet inom den 

palliativa vården. Enligt Levin, Moreno, Silvester och Kissane (2010) behöver närstående 

diskutera sina känslor med vårdpersonalen för att skapa en relation och genom detta kan 

närstående fatta rationella beslut. Närstående upplevde att kommunikationen med 

personalen i det palliativa teamet påverkades om närstående fick vara involverade i 

beslutstagandet. 

 

Enligt Hanssen och Pederson (2013) påverkar kulturella skillnader den palliativa vården. Det 

är viktigt inom ett flertal olika kulturer att närstående får vara närvarande när dödsfallet för 

en familjemedlem börjar närma sig. Utifrån den muslimska kulturen är det viktigt att 

närstående får delta i den palliativa vården för att be och läsa ur koranen tillsamman med 
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den döende familjemedlemmen. Inom den hinduiska kulturen är det vanligt förekommande 

att ett stort antal närstående vill vara närvarande när döden nalkas. Olika kulturella aspekter 

kan medföra att närstående vill tillbringa tid med familjemedlemmen oavbrutet, vilket kan 

strida mot hälso- och vårdpersonalens betraktelsesätt om att familjemedlemmen behöver 

lugn och vila till följd av hälsotillståndet. Inställningen gentemot att vårda den döende 

familjemedlemmen i hemmet varierar tillika beroende på vilken kultur individerna tillhörde. 

Van Humbeeck et al. (2013) förklarar att när föräldrar fick beskedet att deras vuxna barn 

hade en livshotande sjukdom frambringades behovet av att omhänderta samt skydda den 

döende familjemedlemmen. Den döende familjemedlemmen bemöttes som att den återgick 

till att vara minderårig, vilket innebar att närstående hjälpte till med åtgärder som egentligen 

inte behövdes för att få känslan av att de bidrog med någonting. Detta kunde medföra att 

den döende familjemedlemmen kände avsaknad av självbestämmande.  

 

2.3 Anhörigvårdare  

I denna litteraturöversikt används begreppet anhörigvårdare när en närstående agerar 

vårdare till den döende familjemedlemmen. Socialstyrelsen (u.å.b) definierar anhörigvårdare 

likt en individ som vårdar en familjemedlem med en långvarig sjukdom, är äldre eller har en 

funktionsnedsättning. Morris, King, Turner och Payne (2015) beskriver att möjligheten att 

vara anhörigvårdare grundade sig i att närstående fick det stöd som behövdes av 

vårdpersonalen, vilket resulterade i att palliativ vård kunde utföras i hemmet med hjälp från 

hälso- och sjukvården. 

 

Socialtjänstlagen (SFS, 2001-453 kap. 5, 10 §) fastställer att den närstående som vårdar en 

familjemedlem som är långvarigt sjuk ska erbjudas stöd. Socialstyrelsen (2013) beskriver att 

stöd till närstående som har en familjemedlem som får palliativ vård kan se olika ut, stödet 

kan variera under hela sjukdomsförloppet. Stödet från hälso- och sjukvården bygger alltid 

på att förebygga ohälsa samt hjälpa de närstående att hantera sjukdomsförloppet och 

dödsfallet. Hjälpen kan vara utformad i form av praktiskt hjälp samt emotionellt stöd. Detta 

kan ges i samband med sjukdomsförloppet för den döende patienten såväl som efter 

dödsfall. 
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2.4 Teoretisk anknytning  

Jane Watsons omsorgsteori: Teorin om mänsklig omvårdnad använder 10 punkter för att 

beskriva nyckeln till god hälsa: 

1.      Ett humanist och altruistiskt värdesystem 

2.   Tro och hopp 

3.   Känslighet gentemot sig själv och andra 

4.   Hjälpande och tillit i omvårdsrelationer 

5.   Främjande och accepterande av uttrycket av positiva och negativa känslor 

6.   Kreativa problemlösande omvårdnadsprocesser 

7.   Utveckling och inlärning mellan personer 

8.   Stödjande, skyddande och/eller förbättring av psykiska, fysiska och andliga miljöer 

9.   Behovet av stöd 

10.  Existentiella, fenomenologiska och spirituella krafter (Watson, 1988, s.75). 

 

Teorins mål är att bidra till en mental och spirituell utveckling, att förstå meningen med den 

egna existensen och sina erfarenheter samt hitta en inre styrka och kontroll. Detta innefattar 

relationen mellan människor, kunskap och förståelse av det personliga behovet samt 

individens inställning till människors behov. Att ha kännedom angående individens 

personliga styrkor och begränsningar. Att individen ska ha en förståelse beträffande andra 

individer samt en uppfattning gällande personens styrkor och begränsningar, att personers 

upplevelser av situationer varierar. I teorin illustreras förmågan samt kunskapen angående 

uppvisandet av medlidande och empati. Personers händelsekedja ska tillåtas eftersom detta 

medför att individen får lösa problem, vilket leder till att individer växer som person. Den 

här teorin bygger på att individer bryr sig om andra människor (Watson, 1988, s.74-75). 
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3  Problemformulering 

Att vara närstående till en familjemedlem som har palliativ vård innebär en stor förändring i 

den egna livssituationen eftersom närstående har en viktig roll för vårdandet av 

familjemedlemmen. Detta medför en ökad påfrestning på de närstående vilket i sin tur kan 

leda till ohälsa. Denna litteraturöversikt gjordes för att tydliggöra kunskapsområdet för 

närståendes erfarenheter angående palliativ vård, genom att framföra informationen önskar 

författarna att personalen inom hälso- och sjukvården med en ökad kunskap kan förebygga 

ohälsa samt allvarliga hälsoaspekter hos de närstående. På detta sätt göra att närstående 

upplever den palliativa vården med en positiv erfarenhet utefter möjlighet. 

 

4  Syftet 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa närståendes erfarenhet av att ha en 

familjemedlem som var i behov av palliativ vård.   

 

5 Metod 

5.1  Design 

Designen som användes var en litteraturöversikt enligt Segersten (2012, s.100) för att 

kartlägga kunskapsläget inom ett specifikt område. Vid en litteraturöversikt väljs ett 

problemområde av intresse och som har både en kvantitativ och kvalitativ bas. I enlighet 

med detta utförs breda sökningar av vetenskapliga artiklar, vilka därefter analyseras och 

sammanfattas vilket resulterar i att kunskapsläget inom området kan fastläggas. Detta görs 

för att insamla fakta vilket kan användas praktiskt inom vårdarbetet. 

 

5.2  Inklusions- och exklusionskriterier 

För att en artikel skulle bli inkluderad skulle det vara en originalartikel och vara skriven på 

svenska eller engelska. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades i 
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litteraturöversikten. Artiklarna skulle utgå från närståendes perspektiv och åldern på de 

närstående skulle vara >18 år samt att familjemedlemmen skulle ha palliativ vård för att 

svara upp mot litteraturöversiktens syfte. Det skulle framgå i artikeln att ett godkännande 

från en etisk kommitté att utföra studien hade getts.  För att en artikel skulle inkluderas 

skulle kvaliteten vara grad I eller II efter en manuell kvalitetsgranskning enligt Carlsson och 

Eiman (2003) granskningsmall se bilaga 1 och 2. Originalartiklar vilka inte hade 

närståendeperspektiv eller att åldern av deltagarna var under 18 år exkluderades från 

litteraturöversikten.  

 

5.3 Litteratursökning 

Pubmed, Cinahl och Psychinfo var databaser som användes vid sökandet av originalartiklar. 

Det användes MeSH-termer i Pubmed och Headings i Cinahl samt Thesaurus i PsycInfo vid 

sökande av artiklar vilka är presenterade i tabell 1. Manuella sökningar gjordes utifrån 

referenslistor från tidigare funna artiklar. Tre artiklar inkluderades i litteraturöversikten 

genom denna metod av litteratursökning. Innan granskningen av artiklarna så 

kontrollerades tidskrifterna via Ulrichsweb (https://ulrichsweb.serialssolutions.com ) för att 

bekräfta att de är vetenskapliga. 

 

5.4 Urval, relevansbedömning och granskning 

Det första urvalet gjordes genom att först läsa titeln på originalartiklarna därefter lästes 

abstraktet, nästa steg var att läsa hela artiklarna kritiskt. Detta för att utesluta artiklar som 

inte motsvarade litteraturöversiktens syfte. Efter detta kontrollerades relevansen enligt 

Friberg (2012, s.44) som beskriver att kontrollen görs genom att avgöra om artiklarna 

motsvarade syftet och inklusionskriterierna. När originalartiklarna fastställts som relevanta 

gjordes en kvalitetsgranskning av artiklarna enligt kvalitetsgranskningsmallar av Carlsson 

och Eiman (2003). Mallarna modifierades för att motsvara syftet, se bilaga 1 och 2. Om 

artiklarna efter granskningen hade grad I eller II blev de inkluderade i litteraturöversiktens 

resultat, en översikt av inkluderade artiklar redovisas i bilaga 3. 
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5.5 Analysen 

Författarnas analys av vetenskapliga artiklar utgick från Friberg (2012, s. 140-142) där första 

steget beskrivs vara att läsa igenom artiklarnas resultat ett flertal gånger vilket medgav en 

övergripande förståelse för materialet. Andra steget som togs var att identifierar likheter och 

skillnader av artiklarnas resultat. Det tredje steget var att sortera likheterna och skillnaderna 

för få ett resultat utifrån dessa. 

 

Första steget utfördes genom att författarna individuellt läste artiklarna upprepade gånger 

vilket resulterade i en djupare förståelse för materialets innehåll. Andra steget gjordes genom 

att resultatet på originalartiklarna färgkodades för att underlätta identifiering av likheter och 

skillnader. Färgkoderna gjordes genom att färglägga olika delar av artiklarnas resultat som 

berörde liknande områden i en preliminär kodning. Tredje steget gjordes genom att 

sammanställa dessa färgkoder. Kategorier samt underkategorier framkom genom 

färgkodningen. Resultatet presenteras utifrån tre kategorier samt åtta underkategorier. 

Kategorierna och underkategorierna blev följande: Närstående som anhörigvårdare med 

underkategorierna: Att vårda en familjemedlem, Livssituationen förändras och Relationen 

förändras. Närståendes erfarenheter av hälso- och sjukvården med underkategorierna 

Positiv erfarenhet samt Negativ erfarenhet. När en familjemedlem avlider med 

underkategorierna: Inför döden, Närståendes upplevelse av en god död och Närståendes 

känslor efter att dödsfallet inträffat. 

 

5.6  Etiska överväganden 

Etiska överväganden i denna litteraturöversikt var att samtliga artiklar skulle ha ett 

godkännande av en etisk kommitté. Författarna till denna litteraturöversikt var medveten 

om den egna förförståelsen men utefter möjlighet bortsågs egna känslor, värderingar och 

förutfattade meningar. Detta för att resultatet skulle bestå av vetenskaplig fakta och inte vara 

personligt vinklat. Materialet var mestadels på engelska och med beaktande av det 

översattes texterna så ordagrant som möjligt samt förvrängdes inte. Citaten i resultatet 

valdes att behållas i originalspråket för att bevara trovärdigheten av innehållet. 
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Tabell 1. Söktmatris  

Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal träffar Antal valda 

artiklar 

2017-01-15 Cinhl (MH ”Family”) AND (MH 

”Palliative care”) AND (MH 

”Life Experiences”) 

2006-2017 

Alla vuxna 

Svenska/engelska 

17 

¤2 

*7 

**4 

***1 

****1 

2017-01-15 Cinahl (MH “Hospice Care”) AND 

(MH “Terminally Ill 

Patients”) AND (MH 

“Family”) 

2006-2017 

Alla vuxna 

Svenska/engelska 

23 *9 

**6 

***4 

****4 

 

2017-01-15 PsycInfo SU.EXACT(“Life 

Experiences”) AND 

SU.EXACT(“Palliative 

Care”) AND 

SU.EXACT(“Family”) 

2006-2017 

Vuxna (18 år och 

äldre) 

Svenska/engelska 

11 *6 

**3 

***2 

****2 

2017-01-31 Cinahl (MH ”Family”) AND (MH 

”Palliative Care”) AND 

(MH ”Terminally Ill 

Patients”) 

2006-2017 

Alla vuxna 

Svenska/engelska 

68 *16 

**12 

***6 

****4 

2017-02-09 Pubmed ((“Attitude to 

Death”[Mesh]) AND 

“Family” [Mesh]) AND 

“Hospice Care”[Mesh] 

2006-2017 

Vuxna 19+ 

Svenska/engelska 

36 *7 

**3 

***1 

****1 

 

* Efter att ha läst titeln, ** efter att ha läst abstraktet, *** efter att ha läst hela artikeln, **** 

antal valda artiklar till resultatet. 

¤ Antal exkluderade efter läst titel på grund av dubbletter 
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6  Resultat 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa närståendes erfarenhet av att ha en 

familjemedlem som var i behov av palliativ vård.  Resultatet innefattar 15 vetenskapliga 

artiklar. Varav 11 stycken är av kvalitativ metod och 4 stycken är av kvantitativ metod. 

Originalartiklarna som utgör resultatet är skrivna i Sverige (n=5), Australien (n=1), Japan 

(n=1), Kanada (n=2), Taiwan (n=1), USA (n=2), Kina (n=1) samt Storbritannien (n=2). Genom 

analysen framträdde tre kategorier och åtta subkategorier som finns presenterade i tabell 2 

och utefter dessa är resultatet utformat. 

 

Tabell 2. Resultatets uppbyggnad 

Kategori Underkategori 

Närstående som anhörigvårdare Att vårda en familjemedlem 

Livssituationen förändras 

Relationen förändras 

Närståendes erfarenheter av hälso- och 

sjukvården 

Positiva erfarenheter 

Negativa erfarenheter 

När en familjemedlem avlider Inför döden 

Närståendes upplevelse av en god död 

Närståendes känslor efter att dödsfallet inträffat 

 

 

7 Närstående som anhörigvårdare 

7.1 Att vårda en familjemedlem 

Förberedelsen inför att bli anhörigvårdare kändes vid flera tillfällen osäkert för närstående, 

eftersom innebörden av det var otydligt samt det faktum med att närstående inte visste hur 

länge det skulle pågå. ”Caregivers sometimes prepared for their role by sharing knowledge 

and discussing strategies to manage situations with the nurses” (Janze & Henriksson, 2014, 

s.499). När en en god relation mellan vårdpersonalen och närstående förekom medgav detta 

en trygghet i rollen som anhörigvårdare eftersom hälso- och sjukvårdpersonalen hade 

huvudansvaret i den palliativa vården av familjemedlemmen. Närstående kände en 
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tillförlitlighet gentemot personalen och upplevde att de kunde be om hjälp när behovet fanns 

(Linderholm & Friedrichsen, 2010). Holdsworth (2015) beskriver att närstående ville vara 

delaktig i beslutstagandet kring vården för den döende familjemedlemmen samt förstå 

innebörden av de beslut som fastställdes. Deras roll som vårdare var ytterst sårbar, där 

vårdpersonalens syn på och kritik mot de närstående påverkade självsäkerheten inom rollen 

som anhörigvårdare. Linderholm och Friedrichsen (2010) belyser att närstående kände att 

hälso- och sjukvårdpersonalen förväntade sig att närstående skulle vara delaktig i den 

palliativa vården genom att stanna hemma och vårda den döende familjemedlemmen. Enligt 

Andersson, Ekwall, Hallberg och Edberg (2010) uppgav närstående att vårdpersonal var där 

för att komplettera vården som de utförde. Närstående beskriver dock att de inte hade klarat 

av situationen utan hjälpen från hälso- och sjukvårdspersonalen. Lee et al. (2013) beskriver 

att närstående upplevde att vårda en familjemedlem i hemmet ansågs vara en positiv 

erfarenhet eftersom det gav en belöning och ett ökat självförtroende samt att ny kunskap 

införskaffades genom vårdarrollen. Jo, Brazil, Lohfeld och Willison (2007) tydliggör att ett 

stort antal närstående beskrev att de var självsäkra och hade självförtroende angående att 

vårda den döende familjemedlemmen.  Några kvinnor yttrade sig dessutom om att det var 

deras ansvar att vårda sin man. Enligt Carlander, Sahlberg-Blom, Hellström och Ternestedt 

(2010) uppgav närstående att vara anhörigvårdare gav dem en känsla av att vara utvald och 

förklarade att de upplevde att individer i deras omgivning såg dem som en person med 

kontroll och mycket kunskap.  

 

Enligt Jo et al. (2007) fanns det negativa aspekter med att vara anhörigvårdare. Närstående 

uppgav att det kände sig deprimerade, överväldigade och trötta. Att bevittna när en 

familjemedlem genomgick lidande var problematiskt för dem. Aoun, Connors, Priddis, 

Breen och Colyer (2011) skildrar att närstående förbisåg det egna behovet av sömn, fritid och 

träning för att uppfylla rollen som anhörigvårdare, tillika när de närstående var utmattade 

eller sjuka. Carlander et al. (2010) belyser att närstående blev förbluffade av sitt eget 

beteende och hur de agerade i specifika situationer, de blev aggressiva mot andra 

familjemedlemmar samt kände sig kvävda och rastlösa. Närstående delgav att tankar på att 

skada och avsluta livet på familjemedlemmen som fick den palliativa vården förekom, men 

att närstående aldrig agerade på dessa tankar. 
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7.2 Livssituationen förändras 

Närstående uppgav att när det blev klargjort att familjemedlemmens prognos var döden var 

de tvungna att anpassa sig till den nyuppkomna livssituationen med att familjemedlemmen 

fick palliativ vård i hemmet, detta uppgavs vara något som skedde gradvis och under en 

längre tidsperiod. Närstående delgav att det fanns svårigheter med hanterandet av att de 

inte kunde planera och förbereda sig för vad den kommande dagen skulle medföra, vilket 

bidrog till en känsla av osäkerhet hos dem. Att dela erfarenheter med andra närstående i 

liknande situation var vanligt förekommande (Steinvall, Johansson & Berterö, 2011). 

Närstående upplevde att det var svårt och frustrerande att inte veta vad framtiden innebar, 

att förbereda sig för någonting som inte gick att förutsäga. En strategi blev att fokusera på 

nutiden för att livssituationen skulle vara hållbar, vilket innebar att leva dag för dag. ”To live 

with someone having an incurable illness felt unknown, confusing and impossible to entire 

understand” (Janze & Henriksson, 2014, s.497). Närstående fokuserade enbart på den döende 

familjemedlemmen innan dödsfallet när den palliativa vården utfördes i hemmet. De 

förändrade och anpassade sitt eget liv för att tillmötesgå familjemedlemmens önskemål och 

behov vilket medförde att den egna friheten blev begränsad. Det fanns tillfällen när 

närstående gick emot deras egna värderingar och åsikterna för att bevilja 

familjemedlemmens önskemål exempelvis att dödsfallet skulle inträffa i hemmet. Vid de fall 

då närstående levde tillsammans med den döende familjemedlemmen var avbruten 

sömn vanligt förekommande. Närstående slutade med hobbys samt att träffa andra 

människor för att de ville spendera tiden med familjemedlemmen (Andersson et al., 2010).  

 

Tempot på de närståendes dagar när familjemedlemmen fick den palliativa vården i hemmet 

anpassades utefter den döende familjemedlemmens hälsotillstånd. Detta orsakade en 

omställning och medförde att närstående fick en känsla av isolering från omgivningen. 

Vanligt förekommande hos närstående var att det fanns bekymmer och svårigheter med att 

lämna hemmet eftersom eventuella problem kunde uppstå när de var frånvarande 

(Carlander et al., 2010). Den förändrade livssituationen innebar en ökad påfrestning i 

hemmet och på arbetsplatsen om närstående fortsatte att arbeta. De fick utföra uppgifter i 

hemmet vilka de aldrig varit ansvariga för eller i kontakt med tidigare (Steinvall et al., 2011). 

Närstående konstaterade att kostnaden av att vårda en familjemedlem med palliativ vård 
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var hög, expenserna hänvisades till kostnaderna för mediciner och hjälpmedel. Somliga 

beskrev att detta var svårt att hantera (Jo et al., 2007). 

 

Närstående som inte levde med den döende familjemedlemmen kände skam över att inte 

vara tillgänglig konstant. Som kompensation för att inte vara på plats skedde regelbundna 

telefonsamtal samt besök efter möjlighet. Noggrann planering krävdes av närstående 

angående arbetet och deras egen familj vilket resulterade i uppoffringar (Andersson et al., 

2010). 

 

7.3  Relationen förändras 

Vid tillfällen då närstående blev anhörigvårdare förändrades relationen mellan närstående 

och den döende familjemedlemmen. Eftersom det var en stressad situation att vara 

anhörigvårdare fick närstående en ökad mottaglighet för den döendes känslor. Dock ville 

närstående visa sig starka eftersom familjemedlemmen var den som var i störst behov av 

stöttning och deras sjukdomstillstånd gjorde dem sårbara (Janze & Henriksson, 2014). 

Vårdarrollen gav förändringar vilka var svårhanterade, exempelvis att hjälpa till med hygien 

vilket närstående upplevde intimt och deras tidigare gränser inom relationen förändrades. 

Närstående uppgav dock att de upplevde positiva aspekter, exempelvis att lära sig nya 

uppgifter (Totman, Pistrang, Smith, Hennessey & Martin, 2015; Aoun et al., 2011). 

 

8 Närståendes erfarenhet av hälso- och sjukvården 

8.1  Positiva erfarenheter 

Vid emotionellt stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen upplevde närstående att 

situationen med att ha en familjemedlem som var i behov av palliativ vård blev mer 

hanterbar (Wong & Chan, 2007). Närstående förklarade att stödet de behövde var att 

vårdpersonalen lyssnade, gav uppmuntran samt var närvarade (Lee et al., 2013). Närstående 

uppskattade när hälso- och sjukvårdspersonalen förklarade situationen och tillmötesgick 

deras behov (Totman et al., 2015). God relation mellan närstående och personalen medgav 

att närstående kände att de kunde bearbeta situationen bättre samt när omständigheterna 
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angående att familjemedlemmen fick palliativ vård i hemmet inte var hållbar upplevde 

närstående att de kunde anförtro sig till vårdpersonalen och be om hjälp (Linderholm & 

Friedrichsen, 2010). 

 

We never felt, there was never an occasion, when we did not get an answer to our questions. 

We did not have to wait unreasonably long for them. I mean the time it took for them to get 

here. Any time, night or day. I cannot think of any better way to tackle these things than they 

did. With such human warmth and dedication from all who were assigned the job. I always 

said: You should get the Nobel Prize. You should serve as a role model (Linderholm & 

Friedrichsen, 2010, s.32). 

 

God kommunikation mellan närstående och personal gjorde att närstående blev mer säkra 

och förstod innebörden av sin roll som anhörigvårdare, samt att de obekymrat kunde ställa 

frågor. Närstående kände tacksamhet till vårdpersonalen för alla insatser som de gjorde (Jo 

et al., 2007). Närståendes och den döende familjemedlemmens relation med hälso- och 

sjukvårdspersonalen formade närståendes känslor och uppfattning angående upplevelsen av 

kvalitén på den palliativa vården (Holdsworth, 2015). 

 

8.2 Negativa erfarenheter 

Närstående upplevde att kontakten med hälso- och sjukvården var utmanande. De uppgav 

att svårigheter med att få den hjälp som behövdes fanns. Närstående fick kämpa sig till mer 

hjälp om detta krävdes. Bristande kunskap om hur sjukvården fungerade visade att 

närstående kände sig hjälplösa och detta medgav problem med att veta vem de närstående 

skulle kontakta angående mer hjälp samt speciella åtgärder för den döende 

familjemedlemmen (Andersson et al., 2010). Vid minst ett tillfälle var närstående missnöjda 

med personalen som arbetade med den palliativa vården eller ansåg att det fanns brister 

inom vården (Totman, et al., 2015).  Närstående var missnöjda över att det saknades 

kontinuitet i när och vilken vårdpersonal som skulle utföra åtgärderna i hemmet när 

familjemedlemmen vårdades där (Jo et al., 2007; Brazil et al., 2011). 

 

Tillfällen då närstående enbart fick lite eller ingen information angående 

familjemedlemmens vård eller planering uppgav närstående en känsla av att vara oviktiga, 

förminskade och exkluderade. De upplevde att de var ensamma även fast de var ett flertal 
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personer involverade i vårdandet av den döende familjemedlemmen (Andersson et al., 

2010). När relation mellan närstående och vårdpersonal var dålig frambringades en känsla 

av hjälplöshet. Det förekom situationer när närstående inte förstod vad personalen 

förväntade sig av dem vilket medgav känslor av osäkerhet, isolering och utsatthet. Vid 

tillfällen då personalen inte tog hänsyn till de närståendes känslor uppkom känslan av att 

osynliga och hjälplösa (Linderholm & Friedrichsen, 2010). När familjemedlemmar vårdades 

på sjukhuset eller på ett särskilt boende, uppgav närstående att de kände sig ignorerade av 

vårdpersonalen vilket medförde komplikationer angående kommunikationen (Andersson et 

al., 2010). När hälso- och sjukvårdspersonalen gav otydlig information angående 

familjemedlemmens prognos uppgav närstående att det vid upprepade tillfällen uppstod 

missförstånd (Totman et al., 2015). Linderholm och Friedrichsen (2010) beskriver att brister i 

kommunikationen och vägledningen gjorde att närstående kände frustration. När 

närstående uppfattade att all kommunikation som skedde mellan dem och vårdpersonalen 

berörde den sjuke samt praktiska metoder kring vårdandet av denne. I enlighet med detta 

upplevdes att det palliativa teamet ställde upp för den döende familjemedlemmen dock inte 

för de närstående, vilket upplevdes vara den största bristen angående den palliativa vården 

enligt närstående. 

 

9 När en familjemedlem avlider 

9.1 Inför döden 

Närstående kände hopp om att den döende familjemedlemmen mirakulöst skulle botas 

fanns hos dem även fast de visste att sjukdomen inte gick att bota (Wong & Chan 2006; 

Steinvall et al., 2011). Ett fåtal närstående undanhöll information angående prognosen från 

den döende familjemedlemmen för detta skulle medföra att de kämpade för att förlänga livet 

och eventuellt få möjlighet att botad från sjukdomen (Lee et al., 2013). Accepterandet av 

döden var en del i att bli förberedd inför döden och vårdpersonalen har en central roll med 

att hjälpa de närstående förlika sig med situationen. Tecken på att närstående har godtagit 

detta var att de började med förberedelser inför döden som att ordna med begravningen (Lee 

et al., 2013; Holdsworth, 2015 ). Enligt Janze och Henriksson (2014) var de närstående 



 

15 

 

ständigt medveten om döden vilket var skrämmande, att ständigt vara förberedd på att 

någonting kunde inträffa och att vara uppmärksam på förändring i familjemedlemmens 

tillstånd. Detta gjorde att närstående aldrig kände att de kunde vara avslappnad. 

 

9.2  Närståendes uppfattning av en god död 

Vid palliativt vårdarbete kände närstående att det var av stor vikt att den döende inte skulle 

lida. Känslan av att inte själv kunna lindra symtom hos den döende gjorde att närstående 

upplevde hjälplöshet (Wong & Chan 2006; Lee et al., 2013). Vid tillfällen när närstående 

bevittnade symtom hos familjemedlemmen som är associerade med döden började de 

acceptera att dödsfallet var oundvikligt. Detta medförde att närstående försökte ordna en så 

god död som möjligt (Lee et al., 2013). 

 

We will not have regrets if our father dies tomorrow … we thought that we had demonstrated 

the value of filial piety as much as we could and we took good care of him at home without 

sending him to the nursing home … we knew that he wanted to die at home (Lee et al. 2013, 

s.632). 

 

Att dö i hemmet var önskat och för de familjemedlemmar som inte avled i hemmet utan på 

exempelvis sjukhem ansågs vården inte som lika god (Kinoshita et al., 2014; Nanda, 

Bourbonniere, Wetle, Teno, 2010; Wright et al., 2016). Tiden innan döden var viktig för de 

närstående då de ville vara delaktig i den sista tiden tillsammans med den döende 

familjemedlemmen (Carlander et al., 2010; Totman et al., 2015). Att vara närvarande vid 

dödsögonblicket ansågs vara någonting bra och de som inte var närvarande kände sig 

upprörda, skuldbelagda och besvikna. ”I would have liked the nurses to have informed us 

earlier… because we wanted to be with him when he was dying. We believe that he would 

have liked to see us one more time before he died” (Wong & Chan 2006, s.2361). 

 

9.3  Närståendes känslor efter att dödsfallet inträffat 

Efter dödsfallet inträffat så förändrades de närståendes roll, från att haft ett stort ansvar 

genom att vara anhörigvårdare till att enbart ha ansvar över sitt egna liv. Detta medförde att 

närstående upplevde att de förlorat en viktig roll vilket kunde uttryckas som en känsla av 
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dubbel förlust, när de förlorade familjemedlemmen samt rollen som vårdare. Förlusten av 

denna roll kunde medföra stor sorg eller en lättnad. Ett flertal närstående uppgav att om det 

gavs ett tillfälle att bli anhörigvårdare igen och vårda en familjemedlem fanns det inga tvivel 

om att genomföra det igen. Eftersom närstående ansåg att denna erfarenhet var ett 

privilegium (Linderholm & Fredrichsen, 2010).  

 

After all, it was a privilege to be there for her in that way… because after being married for 

such a long time, a happy one, if you had not grown together before, you did now. I’m so 

very happy I had the chance (Linderholm & Friedrichsen, 2010, s. 33). 

 

Stöd efter dödsfallet var viktigt för att ge de närstående tid att sörja och tillfällen då stödet 

inte fungerade kände flera närstående sig ensamma vilket kunde leda till svårigheter att äta, 

isolering, koncentrationssvårigheter och problematik med sömnen (Linderholm & 

Fredrichsen, 2010).  Om dödsfallet inträffade i hemmet upplevde ett flertal närstående att de 

praktiska problemen medförde en ökad stress, exempelvis att de närstående inte visste vad 

som göras med den avlidnes kropp. När hjälp från hälso- och sjukvården gavs upplevde 

närstående att detta medförde ett lugn samt mer tid att sörja den avlidna familjemedlemmen 

eftersom vårdpersonalen hanterade de praktiska åtgärderna (Holdsworth, 2015). 

 

 

10 Diskussion 

10.1 Metoddiskussion 

Liknande sökningar gjordes i Pubmed, Cinahl och Psychinfo, vilket resulterade i att ett fåtal 

artiklar framkom i flera av sökningarna. När artiklar söktes fram användes Cinahl headingen 

Terminal ill patients i två av sökningarna för att få en bredare bild av den palliativa vården, 

eftersom ett flertal av artiklarna inte belyste det terminala skedet vilket var någonting som 

författarna inte ville försumma, därför utfördes dessa sökkombinationer. Författarna valde 

att använda sökordet hospice care var för att närståendes erfarenhet av när den palliativa 

vården utfördes där inte uppmärksammades i stor utsträckning. Detta var dock något som 

författarna inte ville försummas vilket medförde att dessa specifika sökkombinationer 

användes, för att genom detta ville författarna uppmärksamma närståendes erfarenhet från 
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olika sammanhang av den palliativa vården. Sökningarna gjordes först med avgränsningen 

på fem år men då exkluderades ett flertal primära artiklar som författarna till denna 

litteraturöversikt ansåg vara relevanta för att motsvara syftet. När avgränsningen tio år 

användes medförde detta ett bra utbud av artiklar vilka svarade upp mot syftet samt 

problemformuleringen. När avgränsningen för valet av årtal tillämpades åren 2006-2017, 

detta för att året 2017 nyligen påbörjats och antal artiklar var obefintliga. 

 

Avgränsningen för vuxna var olika inom sökningarna, eftersom definitionen varierade 

beroende på vilken databas som användes. Efter att sökningarna genomförts upplevde 

författarna att litteraturöversiktens resultat inte uppfyllde en mättnad därför gjordes 

dessutom manuella sökningar. Detta utfördes genom att läsa de inkluderade artiklarnas 

referenslistor, samma procedur som vid de tidigare urvalen tillämpades samt att 

inklusionskriterierna förblev desamma. Första steget var att läsa titlarna i referenslistorna 

därefter söktes originalartikeln fram, genom databaserna Pubmed och Cinahl därpå lästes 

artiklarnas abstrakt, om detta motsvarade litteraturöversiktens syfte och lästes hela artikeln. 

När innehållet fastslagits motsvara syftet gjordes en kvalitetsgranskning av artiklarna. 

 

En av inklusionskriterierna i litteraturöversikten var att artiklarna skulle vara skrivna utifrån 

ett närståendeperspektiv dock inkluderades ett fåtal artiklar med patientperspektiv när det 

samtidigt hade ett närståendeperspektiv. Trots detta var bara närståendeperspektivet som 

medtogs i resultatet och andra perspektiv exkluderades trots att detta också utgjorde 

artikeln. Författarna anser att detta inte innebar att materialet anpassats genom att utesluta 

delar för att påverka det slutgiltiga resultatet. Originalartiklarna vilka utgör 

litteraturöversiktens resultat har ursprung från ett flertal olika länder. Resultatet kan därför 

präglas utifrån kulturella skillnader vilka inte ses utifrån den svenska normen vilket kan 

tolkas som en svaghet med litteraturöversikten. Dock anser författarna att de kulturella 

aspekterna inte är påtagliga i artiklarna som utgör resultatet. Om författarna haft en tidigare 

förståelse angående detta skulle länder ha tagits hänsyn till vid inklusionskriterierna 

samtidigt kunde följden av detta bli att värdefull fakta gått förlorad om geografiska 

avgränsningar gjorts. 

 



 

18 

 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar valdes att inkluderas i litteraturöversikten för att få 

en bredare uppfattning angående närståendes upplevelser av den palliativa vården. Dock 

användes fler kvalitativa då detta beskriver upplevelser mer utförligt. Dahlborg Lyckhage 

(2012, s. 31-32) styrker detta genom att beskriva att kvantitativa artiklar handlar om att ta 

reda på förekomsten av ett fenomen samt exempelvis att variabler påverkar varandra och 

forskningsområdet. Fokus på upplevelser, vad fenomen kännetecknar samt hur ett område 

påverkar en individ förekommer vanligtvis i kvalitativa artiklar. I litteraturöversikten har 

citat från de kvalitativa artiklarna inkluderas för att styrka resultatet, citaten valdes att 

användas på originalspråket och inte översättas i för att bibehålla och förstärka pålitligheten 

av innehållet. 

 

En styrka med litteraturöversikten är att en av inklusionskriterierna var att artiklarna ska ha 

ett godkännande av en etisk kommitté för att få utföra studien, vilket författarna bedömde 

som viktigt eftersom palliativ vård är ett känsligt område, deltagarna var specifikt utsatta i 

denna situation. Där skulle det vara tydligt förmedlat i artiklarna att ett sådant godkännande 

hade getts. Ytterligare för att påvisa ett pålitligt resultat skulle artiklarna uppnå grad I eller 

grad II i kvalitetsgranskningen, författarna avgjorde att originalartiklarna i grad II var 

tillräcklig då de uppvisade en god kvalité för att uppnå en tillförlitlighet. 

 

10.2  Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa närståendes erfarenhet av att ha en 

familjemedlem som var i behov av palliativ vård. Litteraturöversiktens resultat påvisar att 

närstående som var anhörigvårdare väljer att fokusera på familjemedlemmen och deras egna 

behov kommer i andra hand samt att situationen att vårda en familjemedlem är svårt att 

hantera för de närstående. Proot et al. (2003) styrker att det är att vara anhörigvårdare är 

problematisk och medför en ökad sårbarhet och att risken för att bli utbränd samt att 

riskfaktorn för utmattning blir avskyvärt högre. Utöver detta framkommer det i resultatet av 

litteraturöversikten att det är en positiv erfarenhet att vårda en familjemedlem som är i 

behov av palliativ vård. Detta styrks enligt Weibull, Olesen Neergaard (2008) som beskriver 

att närstående kände att rollen som anhörigvårdare var svårhanterlig och de uppgav att de 
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upplevde att den psykiska och fysiska gränsen var nådd. Trots detta kände närstående att 

den var en generell positiv erfarenhet, eftersom detta tillät dem att vara delaktig i 

omvårdnaden av familjemedlemmen samt det medicinska ansvaret i enlighet med detta 

medgav detta en ökad frihet. Det gav dessutom en förhöjd möjlighet till att leva ett normalt 

liv.  

 

Det framkommer i resultatet att ett flertal närstående blev anhörigvårdare för att det 

upplevdes vara någonting naturligt, vilket motsägs enligt Wallerstedt, Andershed och 

Benzein (2014) där ett flertal närstående ansåg att de blev anhörigvårdare för att det fanns 

inget annat alternativ. Situationen förklarades med att om närstående inte blev vårdare fanns 

det en risk att familjemedlemmen skulle avlida ensam samt att individen inte kunde tillkalla 

hjälp vid behov. Hjälp från vårdpersonal fanns men att det inte var möjligt att ha 

vårdpersonal på plats dygnet runt på grund av personalbrist. En av deltagarna till den här 

studien uppger sig ha blivit lurad till att bli anhörigvårdare, genom att ha blivit tillfrågade 

att utföra någonting trots att erfarenhet saknades, därefter fortsattes den närstående att 

utföra vårdrelaterade åtgärder och ansvaret fortsatte. Författarna till litteraturöversikten 

anser att detta inte ger en sanningsenlig bild av hur närståendes erfarenhet av att bli 

anhörigvårdare inom palliativ vård uppges. Om en generalisering görs enligt denna studie 

kommer medföra ett felaktigt utfall eftersom det var för få deltagare (n=4) i studien. Detta är 

någonting som vårdpersonalen bör vara medveten om och ta hänsyn till att det finns 

närstående som inte vill vara anhörigvårdare utan enbart vara en familjemedlem.  

 

Enligt resultatet i litteraturöversikten uppger närstående att de upplever att de inte vet exakt 

vad rollen som anhörigvårdare innebär samt att vårdpersonalen förväntar sig att närstående 

ska vårda den döende familjemedlemmen trots att de är obekväma med att utföra vissa 

omvårdnadsåtgärder. Detta styrker Bee, Barnes och Luker (2008) genom att påvisa att hälso- 

och sjukvårdspersonalen har orimliga förväntningar på vad närstående ska vara bekväma 

med att utföra. Författarna till denna litteraturöversikt anser därför att det är viktigt att det 

skapas en god relation mellan närstående och vårdpersonalen för att kunna uppfatta när de 

närstående inte är bekväma att utföra en specifik åtgärd. Detta går att koppla med att hälso- 

och sjukvårdspersonalen måste bli mer engagerad i de närstående, uppmärksamma deras 
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behov och agera som ett stöd gentemot dem. Den palliativa vården består av mer än att 

vårda den döende eftersom det är något känslosamt för individen omgivning.   

 

I litteraturöversiktens resultat framkommer det att närståendes upplevelser varierade utifrån 

positiva samt negativa aspekter. Närståendes behov av stöd uppges vara av vikt och det 

uppstår problem när närstående inte upplever ett tillräckligt stöd. I Watsons (1988, s.75) 

omvårdnadsteori var en av huvudpunkterna i teorin behovet av stöd, som innebär att 

vårdpersonalen ska tillmötesgå individers behov av stöd vilket motsäger fynden i resultatet 

angående att närståendes behov av stöd endast uppfylls delvis och att det finns brister inom 

området. Det fanns tydliga tecken på att uppfattningen av stöd varierade. 

 

I litteraturöversiktens resultat framkommer det att närstående är i behov av hälso- och 

sjukvårdens stöd vilket Jack, O´Brien, Scrutton, Baldry och Groves (2014) styrker genom att 

påvisa att närstående känner en trygghet i att vårdpersonal finns hos den döende 

familjemedlemmen och inte behövde vara ensam när närstående inte kunde befinna sig på 

plats. Tidpunkter då närstående upplevde en känsla av att situationen var övermäktig gav 

kunskapen om att vårdpersonal hade hembesök planerad, känsla av att närstående kunde 

fortsätta vara anhörigvårdare. I resultatet beskrivs att det kan uppstå problem då de 

närståendes behov av stöd inte tillmötesgås, detta kan kopplas till Watsons 

omvårdnadsteori, genom att hälso-och sjukvårdspersonal inte har tillämpat Watsons teori 

och inte ser till individernas behov och bemöter inte dem utifrån deras styrkor och 

svagheter. Axelsson, Klang, Hagelin, Jacobson och Gleissman (2014) stärker detta genom att 

tydliggöra att vid tillfällen då närstående inte fick stöd från hälso- och sjukvårdspersonal 

uppgavs en känsla av att bli förbisedd, eftersom stödet från andra familjemedlemmar samt 

vänner i anslutning till detta var otillräckligt. Morris et al. (2015) tydliggör att bristande stöd 

behövde inte enbart vara förenat med behandlingen av familjemedlemmen utan kan också 

utgå från närståendes känslor och tankar.  

 

Enligt Watson (1988, s.75) är en av huvudpunkterna i teorin om mänsklig omvårdnad att 

utveckla en inlärning mellan individer. Detta går att tillämpa i vad som presenteras i 

resultatet angående att närstående vill vara delaktig i besluten samt förstå innebörden av 
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dessa beslut. Dock uppger Bee et al. (2008) att detta kräver att informationen närstående ges 

uppfyller en mättnad för att det ska kunna möjliggöras. Närstående uppger att det var 

vanligt att informationen de fick beror på att de pratar med vårdpersonal upprepade 

tillfällen angående att få information. 

 

I resultatet framkommer det att brister inom bemötandet fanns, det klargjordes att 

närståendes upplevde att vårdpersonalen inte tillmötesgick deras känslor. Detta kan kopplas 

till Watson (1988, s.74-75) enligt teorin om mänsklig omvårdnad där det beskrivs att 

vårdpersonal ska bemöta individer med empati samt medlidande och samtidigt främja 

uttrycket av känslor såväl positiva och negativa. Författarna till litteraturöversikten anser 

därför att det är viktigt att information angående att närstående hade denna förnimmelse bör 

uppmärksammas, eftersom ett minskat förtroende samt ohälsa i anslutning till närstående 

kan uppstå. Detta kan göras genom att förbättra utbildningen inom den palliativa vården, att 

vårdpersonal blir medvetna om de närståendes känslor för att bättre kunna tillmötesgå dem. 

Enligt Socialstyrelsen (2013) ska ohälsa förebyggas hos närstående, vilket motsäger fynden i 

resultatet. Författarna till litteraturöversikten har åsikten att detta ska hälso- och sjukvård ta 

hänsyn till inte enbart inom den palliativa vården, dock är det särskilt viktigt inom detta 

område eftersom det berör närstående i en känslig situation.  

 

I litteraturöversiktens resultat uppmärksammas att ett flertal närstående både arbetade samt 

vårdade den döende familjemedlemmen vilket ekonomiska svårigheter kan ha orsakat. Gott, 

Allen, Moeke-Maxwell, Gardiner och Robinson (2015) styrker att det kan vara svårt 

ekonomiskt vid palliativ vård, stor del var på grund av priserna för mediciner och att ett 

fåtal slutade arbeta för att hjälpa den döende familjemedlemmen på heltid. Då artikeln inte 

var skriven i Sverige innebär detta att dess applicerbarhet kan ifrågasättas. Enligt ”Tjänster 

och funktioner” (2016) är reglerna att i Sverige betalar privatpersoner högst 2200 kronor för 

mediciner under ett år. Enligt försäkringskassan (2016) kan individer i Sverige få ersättning 

som heter närståendepenning vilket ger individen cirka 80 procent av 

sjukpenninggrundande inkomst. Vid arbetslöshet kan ersättning erbjudas när individen har 

en familjemedlem som är sjuk samt att sjukdomen är ett hot mot individens liv. 
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Närståendepenningen gör att det är lättare att ta ledigt i Sverige än i andra länder. Icke desto 

mindre kan det i Sverige vara svårt ekonomiskt för närstående till en döende familjemedlem. 

 

Det framkommer i resultatet att närstående var i behov av vårdpersonalens stöd även efter 

dödsfallet och när det fanns brister i stödet medförde detta att närstående kände sig 

isolerade, fick sömnsvårigheter, ätproblematik och koncentrationssvårigheter. Detta kan 

kopplas till Watson (1988, s.75) angående att vårdpersonal ska ge stöttning och främja 

psykisk hälsa. Författarna till litteraturöversikten anser att även detta uppmärksammar att 

det finns brister inom den palliativa vården gentemot de närstående. Vårdpersonal måste 

förbättra deras bemötande och arbeta mer för att förebygga ohälsa hos närstående specifikt 

efter att dödsfallet inträffat. 

 

11 Slutsats 

Närståendes erfarenhet av den palliativa vården präglas av både positiva och negativa 

aspekter. Närståendes erfarenhet av palliativ vård är ett ämne vilket har forskats om i stor 

omfattning, dock verkar tillämpningen av informationen inte prioriteras. Det blir tydligt att 

närstående upplever att de befinner sig i en utsatt situation vilket bör medföra att riktlinjerna 

för den palliativa vården tar hänsyn till detta för att göra en förbättring av närståendes 

upplevelse av kvaliteten på vården. Denna kunskap är viktig för att bemöta närstående samt 

medverka för att motverka ohälsa. Förslag för fortsatt forskning är att tydliggöra attityden 

hos hälso- och sjukvården gentemot närstående till den döende individen, om närståendes 

perspektiv är uppmärksammat hos personalen eller om detta är något som blir bortglömt.
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Kvalitativ 17 

deltagare 

(0 bortfall) 

Intervjuer med 

öppna frågor, 

Innehållsanaly

s. 

Erfarenheten som 

närstående kunde beskrivas 

som att vara en hängiven 

följeslagare genom 

övergången till det 

oundvikliga slutet. 5 teman 

uppstod leva i skuggan av 

döden, fokusera på den 

döendes önskemål & göra 

förändringar i vardagslivet, 

känna huvudansvaret, 

kämpa med hälso- & 

sjukvårdssystemet & få 

styrka genom stöd. 

Grad I 

Brazil et 

al. 

2011 

Kanada 

Att utvärdera 

hur 

patientcentrerad 

den palliativa 

vården är 

utifrån 

närståendes 

perspektiv som 

ansvarade för 

vårdandet av 

den döende 

familjemedlem

men. 

Kvantitativ 111 

deltagare 

(0 bortfall) 

Frågeformulär, 

beskrivande 

analys och 

bivariate 

analys. 

Det framkommer att de 

närstående visste till vem 

de skulle vända sig men 

hade svårigheter att få den 

hjälp de behövde. Vården 

var patientcentrerad men 

det negativa var att de 

sällsynt att de visste vilken 

personal som skulle komma 

samt vilken tid. Närstående 

kände att deras önskemål 

blev bemött. 

Grad I 

Carlander 

et al. 

Att utforska 

situationer i 

Kvalitativ 10 

deltagare 

Intervju med 

öppna frågor, 

Det framkom tre mönster 

som kategoriserade 

Grad I 



 

 

2010 

Sverige 

vardagen som 

utmanar 

vårdarens 

självbild av 

döende 

familjemedlem i 

hemmet. 

(0 bortfall) innehållsanaly

s 

erfarenheter av vårdgivares 

vardag vid vård av döende 

närstående i hemmet - 

idealen utmanades, 

utsträckt gräns och 

självständighet. Av 

mönstren skapades 

huvudkategori- Modifiering 

av jaget. 

Holdswor

th  

2015 

storbritan

nien 

Syftet var att 

beskriva 

erfarenheten av 

livets slutskede 

från berövade 

familjens 

vårdares 

perspektiv med 

inriktning på 

rollen som 

vårdaktörer 

spelar för denna 

erfarenhet. 

Kvalitativ  45 

deltagare 

(225 

bortfall) 

Intervjuer 

tolkande-

temaanalys 

framwork 

Sex teman framkom: 

sociala engagemang och 

förbindelse till identitet, 

vårdgivares egenskaper och 

handlingar, 

vårdgivarens självsäkerhet 

och förmåga att vårda, 

förberedelse och 

uppmärksammande av 

döden, presentation av 

patienten som dör och 

support efter död för 

skydda sorgen? 

Grad I 

Janze och 

Henrikss

on  

2014 

Sverige 

Syftet var att 

utforska 

familjens 

vårdares 

erfarenheter 

från deras 

partners 

historier om att 

förbereda sig för 

att vårda. 

Kvalitativ 6 

deltagare 

(2 bortfall) 

Intervjuer, 

beskrivande 

och tolkande 

design 

innehållsanaly

s 

Två underteman framkom 

och ett övergripande: 

Övergripande- 

Förberedande för 

vårdgivaren i medvetandet 

av döden 

Underteman- Att leva i 

osäkerhet. fokusera på 

nutiden och förbereda sig 

för framtiden 

Grad II 

Jo et al. 

2007 

Kanada 

Att utforska 

perspektivet av 

partner som 

vårdare och 

vårdtagare. 

Kvalitativ 10 

deltagare 

(2 bortfall) 

Intervjuer, 

semistrukturer

ad intervju, 

innehållsanaly

s 

De kom fram till att 

vårdgivarna uppgav många 

negativa reaktioner. 

Vårdgivarna uppskattade 

den professionella hjälpen 

men kände att de ville få 

mer hjälp.  Possessiva 

aspekter framkom också så 

som att relationen stärktes. 

Grad II 

Kinoshita 

et al., 

2015 

Japan 

Syftet var att 

utforska 

sambandet 

mellan vart man 

Kvantitativ 2247 

deltagare 

(1144 

bortfall) 

Tvärsnitt, 

enkätstudie, 

datorprograms 

analys 

Att dö i hemmet gjorde att 

bördan hos närstående 

minskade både finansiellt 

och övergripande samt var 

Grad II 



 

 

dör och 

kvaliteten av 

döden och 

vårdgarens 

börda vid vård 

av en terminalt 

sjuk patient med 

cancer och deras 

familjer 

det bättre i aspekterna: vart 

man vill dö, god relation 

med vårdpersonal, god 

relation med familjen och i 

att bibehålla hoppet och 

välbehag 

Lee et al. 

2013 

Taiwan 

Att utforska 

familjens 

erfarenheter och 

behov vid 

palliativ vård i 

hemmet för 

äldre personer 

med cancer i det 

terminala 

stadiet. 

Kvalitativ 44 

deltagare 

(0 bortfall) 

Intervjuer med 

öppna frågor, 

innehållsanaly

s 

Fem teman framkom efter 

analysen - Hopp om 

tillfrisknande, erfara 

fluktuerande känslor, 

acceptera att patienten är 

döende, se patientens död 

som en god död, behov av 

känslomässigt stöd och 

information. 

Grad I 

Linderhol

m & 

Friedrichs

en 

2010 

Sverige 

Att utforska hur 

informella 

vårdare av en 

döende släkting 

uppfattade sin 

vårdarroll samt 

stöd under 

patientens sista 

tid samt efter 

dödsfallet 

Kvalitativ 13 

deltagare 

(1 bortfall) 

Intervjuer med 

öppna frågor, 

hermeneutisk 

analys. 

Fyra huvudkategorier 

uppkom – att bli en 

vårdgivare, att vara 

vårdgivare, att inte längre 

vara vårdgivare och en 

önskan av att synas. 

Grad I 

Nanda et 

al. 

2010 

USA 

Syftet var att 

undersöka 

sambandet av 

familjemedlem

mars perspektiv 

av hur adekvat 

hemsjukvården 

tjänster vid vård 

på den sista 

platsen innan 

döden. 

Kvantitativ 1578 

deltagare 

(1144 

bortfall) 

Retroperspekti

v, 

tvärsnittsstudi

e, 

telefonintervju, 

datorprograms 

analys  

 

622 rapporterades behöva 

vård i hemmet det sista året 

i livet av dessa 

rapporterade 144 inte få 

sina behov mötta. De som 

inte fick sina behov mötta 

var det större chans att de 

dog på ett SÄBO 

Grad II  

Steinvall 

et al. 

2011 

Sverige 

Att identifiera 

och beskriva 

livssituationen 

för närstående 

till patienter 

med lungcancer 

Kvalitativ 11 

deltagare 

(0 bortfall) 

Intervjuer med 

intervjuguide, 

fenomenologis

k 

hermeneutisk 

analys 

Fyra teman uppkom i 

studien som resultatet 

presenteras i. Förändringar 

i livssituation, erfarenheten 

av osäkerhet på grund av 

förändringar i 

Grad I 



 

 

som inte gick att 

operera. 

hälsotillståndet, relationer, 

falskt hopp på grund av 

vårdpersonalens 

bemötande. Essensen av 

temana blev balansera den 

förändrade livssituationen. 

Totman et 

al. 

2015 

England 

Att undersöka 

de 

känslomässiga 

utmaningarna 

närstående som 

vårdade 

patienten i 

hemmet kunde 

stöta på samt 

deras erfarenhet 

av 

vårdpersonalen, 

utifrån en 

existentiell 

psykologi. 

Kvalitativ 15 

deltagare 

(0 bortfall) 

Semi-

strukturerade 

intervjuer, 

framework 

analys. 

15 teman hittades under 

analysen som blev 4 

stycken huvudteman, 

ansvar, isolering, döden & 

meningsfullhet. 

Grad II 

Wong & 

Chan. 

2007 

Kina 

Att beskriva & 

förstå 

erfarenheten hos 

kinesiska 

familjemedlem

mar till döende 

patienter i 

palliativa 

vårdens 

slutskede. 

Kvalitativ 20 

deltagare 

(0 bortfall) 

Semi-

strukturerade 

intervjuer, 

fenomenologis

k analys. 

Tre huvudteman som 

framkom från materialet. 

Sorgereaktioner, engagerad 

i vårdandet & vara med 

patienten vid 

dödsögonblicket. 

Grad I 

Wright et 

al., 2016 

USA 

Syftet var att 

bedöma 

sambandet av 

palliativ vård 

med berövade 

familjemedlem

mars perspektiv 

av kvaliteten av 

palliativa 

vården och 

patientens mål 

Kvantitativ 1146 

deltagare 

(567 

bortfall) 

Telefonintervj

u prospektiv 

observationsst

udie, 

beskrivande 

statistik analys 

Hälften av deltagarna 

tyckte att vården var 

utmärkt, av dessa hade 

majoriteten av patienterna 

fått hospicevård mer än 3 

dagar medan de som fick 

hospicevård i mindre än 3 

dagar uppmätte sämre 

vård. Patienter som dog på 

sjukhuset så var 

upplevelsen att vården var 

sämre. 

Grad II  

 

 


