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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Den palliativa vården ska bygga på symtomlindring och livskvalité för 

den döende. Den ska också finnas som ett stöd till anhöriga som är en viktig 

pusselbit i den palliativa vården. Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee har 

använts som grund i litteraturstudien vilket innebär att se människan utifrån en 

helhetssyn och veta att människan är en unik varelse. 

Syfte: Att utifrån aktuell forskning belysa anhörigas situation inom palliativ vård. 

Metod: En litteraturöversikt som baseras på 13 vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ metod. 

Resultat: Resultatet visade på att de anhöriga var omgivna av många känslor som 

till exempel osäkerhet och medlidande. Det visade sig också att många anhöriga 

var i behov av att få prata med vårdpersonal kring döden. Deltagarna tyckte också 

det var viktigt med en personal som visade empati och att det var kontinuitet bland 

vilka i personalen som tog hand om patienten. 

Konklusion: För att kunna ge de anhöriga en bra upplevelse av vården vid livets 

slut bör de erbjudas samtal om döden. Vårdpersonalen bör vara kompetent och 

empatisk. Det är också viktigt för de anhöriga att det var samma personer från 

personalen som tog hand om deras anhörige då det skapar en känsla av trygghet.  

 

Nyckelord: Palliativ vård, Anhöriga, Vård i livets slut  



 

 

 

ABSTRACT 
 

Background: Palliative care should be based on symptom relief and quality of life 

for the dying. The care should also be available as a support to families, they are 

an important part of the palliative care. Nursing theorist Joyce Travelbee was the 

basis of this study. Travelbee use a holistic approach and says that a person is a 

unique being. 

Aim: Illuminate family members' situation in palliative care based on current 

research. 

Method: A literature review based on 13 scientific articles with qualitative 

method. 

Result: The result showed that the relatives experienced many different emotions, 

such as insecurity and compassion. It was also found that many families wished to 

communicate about death with professionals. Relatives wished that the 

proffesionals would be competent and empatic. It was also good with professionals 

that were periodic, it created a sense of security for the relatives. 

Conclusion: In order to give the families a good experience of care at end of life, 

they must be offered conversation about death. The nursing staff should be 

empathetic, continuous and competent. 
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INLEDNING 
 

Genom utbildningen till legitimerad sjuksköterska har författarna mött patienter 

och anhöriga inom palliativ vård och även personer på väg in i den palliativa 

vården, personer med kronisk sjukdom. Det finns mycket forskning kring ämnet 

palliativ vård, kanske främst ur sjuksköterskan eller patientens perspektiv. De 

anhöriga kan ofta förbises eftersom det kan kännas svårt att möta dem. Döden är 

något som alla på något sätt kommer att komma i kontakt med, oavsett om det är i 

rollen som vårdpersonal, anhörig eller patient. För att klara av denna stora uppgift 

inom det kommande yrket som sjuksköterska behövs förberedelse för att få en 

djupare kunskap om vad som känns meningsfullt i situationen. Det behövs en 

förståelse utifrån anhörigas perspektiv för vad som kan underlätta för de anhöriga 

när deras närstående befinner sig i den sista stunden i livet. 
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BAKGRUND 
 

Palliativ vård 

Palliativ vård bygger på en god livskvalité genom att symtomlindra och främja 

välbefinnande i livets slut. Den ges inte för att bota sjukdom utan sätts in när det 

finns en obotlig sjukdom och livets slut är inom en överskådlig framtid. Den 

palliativa vården ska förebygga och lindra lidande genom tidig upptäckt av 

symtom för att kunna sätta in åtgärder (Regionalt Cancercentrum, 2012). 

 

Den palliativa vården ska ge patienten möjlighet att leva så aktivt som möjligt 

fram tills döden inträffar. För att nå upp till det krävs det att den palliativa vården 

ger patienten en befrielse från smärta och stress. Vårdpersonalen bör också beakta 

psykiska och existentiella aspekter. En viktig faktor för att kunna ge en god vård är 

att hjälpa de anhöriga genom att erbjuda stöd för att hantera situationen. Den 

döende och de anhörigas behov ska tillgodoses vilket ska främja livskvalitén i 

livets slut (WHO, 2016). Patienterna upplever ett gott slut om de får behålla sin 

värdighet, känna sig säkra i situationen och fortfarande känna sig betydelsefulla 

för andra människor såsom exempelvis anhöriga (Andersson, Hallberg & Edberg, 

2007). Fortsättningsvis benämns den person som stödjer och/eller vårdar sin 

närstående som anhörig (Socialstyrelsen, 2016a) medan den som är patient i den 

palliativa vården benämns som närstående (Matheny, 2013). 

 

 

Stöd till anhöriga 
 

En god palliativ vård ska bygga på fyra hörnstenar: lindra smärta och symtom, gott 

samarbete mellan professioner, vårdpersonalens kontinuitet och kommunikation 

och den fjärde hörnstenen belyser stödet till de anhöriga. Med stödet till de 

anhöriga menas att förebygga ohälsa och främja de anhörigas förmåga att hantera 

de olika svårigheter de kan möta. Symtomlindring, självbestämmande, delaktighet 

och sociala relationer är de väsentliga delar som ingår i en god livskvalité för 

patienten. Därför är det viktigt att ta hand om de anhöriga så att den närstående 

kan få en bra vård och därmed uppleva livskvalité (Socialstyrelsen 2013).  
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De anhöriga har behov av stöd i varierande omfattning. I en tidigare studie av 

Gunnarsson och Öhlén (2006) visade det sig att de anhöriga upplever att relationen 

till den närstående förändras under livets slut Det är viktigt att 

omvårdnadspersonalen uppmärksammar de anhöriga och deras behov av stöd 

(Regionala Cancercentrum, 2012). Enligt Socialtjänstlagen ska kommunerna 

erbjuda anhörigstöd till de som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk (SFS 

2001:453). Detta gäller även de anhöriga som frivilligt hjälper, vårdar och/eller 

stödjer en närstående vid livets slut (Socialstyrelsen, 2016a).  

 

 

Omvårdnadspersonalen 
 

För att kunna bedriva en god palliativ vård är det viktigt med kompetent 

omvårdnadspersonal. De ska ligga steget före och kunna se eventuella problem 

och symtom i situationer som är avgörande för patientens livskvalité. De behöver 

också anta ett strukturerat arbetssätt innefattande bedömning, uppföljning och 

dokumentation (Regionala Cancercentrum, 2012). För att kunna driva denna goda 

vård kan vi ta hjälp av modellen “de 6:sn”. Den bygger på olika områden att 

beakta inom den palliativa vården. Dessa är självbild, självbestämmande, sociala 

relationer, sammanhang, strategier och symtom. Dessa kan användas för att stärka 

den palliativa vården och minska risken för att en del av människans behov inte 

tillgodoses (Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2012). 

 

En riktlinje för omvårdnadspersonalen inom palliativ vård är att göra gott, inte 

skada, att vara rättvis och att beakta självbestämmanderätten. Vidare måste vården 

planeras i samråd med patient och anhörig. Personalen måste skapa sig en bild 

över deras förhoppningar och förväntningar. Vårdpersonalen måste därefter ge 

dem den information de vill/behöver ha om sin sjukdom. Vidare ska personalen 

också ges information om att den palliativa vården innebär fokus på 

symtomlindring och livskvalité och att vården inte kommer att ges för att bota 

(Regionala Cancercentrum, 2012). 

 

Sjuksköterskor tycker att det är svårt att möta de andliga och existentiella behoven 

inom palliativ vård (Howarth, 1998). Det har också visat sig att de finner en stor 
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utmaning i att tillfredsställa de psykosociala och existentiella behoven inom 

palliativ vård. För att kunna möta dessa behov är det viktigt att få utbildning inom 

palliativ vård (Hermans, Choen, Spruyette, Van Audenhove & Declercq, 2016). 

 

 

Omvårdnadsteori 
 

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt där man ser patienten med en 

helhetssyn, patientens ges möjlighet att leva så långt som möjligt med värdighet 

och välbefinnande i livets slut (Regionalt Cancercentrum, 2012). En 

omvårdnadsteoretiker som använder sig av begreppet helhetssyn är Joyce 

Travelbee. 

 

Travelbee (2008) ser omvårdnad som en mänsklig process där sjuksköterskan 

hjälper en person, familj eller en grupp att förebygga eller hantera sjukdom samt 

lidande och då det behöver det finnas en mening. Familjen är viktig för hur 

människan uppfattar sjukdom och lidande och därmed är en avgörande faktor för 

hur personen kan hantera sin situation. 

 

Travelbee (2008) lägger stor vikt vid att alla människor är unika.  Förståelse kan 

finnas för att andra människor reagerar på ett visst sätt men man kan aldrig helt 

förstå varför. Detta betyder också att ingen annan människa har visdom eller makt 

att bestämma över någon annans grad av värdighet.  

 

Eftersom alla är unika varelser så kan inte alla människor behandlas lika. 

Grundläggande för att kunna ge en god vård är kommunikationen. Genom den kan 

sjuksköterskan lära känna personen för att kunna se den unika varelsen och dess 

behov. Genom kommunikationen anhålles svar på vad, varför och hur. Det är då 

behoven kan tillgodoses. Kommunikationen innefattar verbalt språk, kroppsspråk 

och observation (Travelbee, 2008). 

 

Sjuksköterskan ska inte se patienten som endast en patient utan mer se denne 

person som en jämställd (Travelbee, 2008). Detta kan jämföras med den palliativa 

vårdfilosofin där patient, anhörig och vårdpersonal är jämställda. Att den anhöriga 

får lika stor plats i vårdrelationen är unikt just för den palliativa vården (Regionala 
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Cancercentrum, 2012). 

 

 
Problemformulering 
 

Alla kommer att stå inför döden någon gång under livet, vare sig det är som 

anhörig, personal eller patient. Inom palliativ vård är den anhöriga jämställd med 

patient och vårdgivare. Den anhöriga är en viktig del i att skapa livskvalité för den 

närstående. Den anhöriga har också sina behov som behöver bli tillgodosedda och 

för att kunna göra det behövs det skapas en bild av hur anhöriga upplever sin 

situation inom palliativ vård. 

 

 

Syfte 
 

Syftet med studien var att utifrån aktuell forskning belysa anhörigas situation inom 

palliativ vård. 

 
 

Frågeställningar 
 

Hur upplever den anhöriga palliativ vård? 

Vilket engagemang har anhöriga vid palliativ vård? 

 
 

Definition av centrala begrepp 
 

Anhörig: Den anhöriga är den person som vårdar och/eller stödjer sin närstående 

(Socialstyrelsen, 2016a). 

Närstående: Den närstående är patienten i palliativ vård (Matheny, 2013). 

Palliativ vård: Vård med syfte att lindra och främja livskvalitén för patienter med 

progressiv obotlig sjukdom eller skada (Socialstyrelsen, 2016b; WHO, 2016).  

Omvårdnadspersonal: Omvårdnadspersonal är den hälso- och sjukvårdspersonal 

som utför omvårdnadsåtgärder och omvårdnadshandlingar för patienten. Dessa 

handlingar utförs vanligtvis av sjuksköterskan som har huvudansvaret för 

omvårdnaden (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2009). I den här uppsatsen menas all 

personal som ger omvårdnad åt patienten.   
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METOD 
 

 

Design 
 

För att belysa anhörigas situation inom palliativ vård har kvalitativ forskning inom 

ämnet sammanställts i en litteraturöversikt (Friberg, 2012). 

 

 

Urval 
 

Underlaget till denna litteraturöversikt är artiklar om empiriska studier ur 

vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna har sökts fram via databaserna PubMed, 

CINAHL & MedLine. Begränsning till dessa tre sökmotorer har gjorts för att 

arbetet inte skulle bli för omfattande (Friberg, 2012). 

 

Inklusionskriterier 
 

Inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar, inte äldre än tio år innehållande 

kvalitativa studier kring anhörigas upplevelser av palliativ vård och/eller i 

samband med dödsfall. De anhöriga har på något vis varit engagerade i den 

närståendes vård och är >18 år.  

 

Exklusionskriterier 
 

Dödsfall i samband med trauma eller suicid samt palliativ vård av barn har 

exkluderats. Denna avgränsning har utförts eftersom dödsfall i samband med 

trauma eller suicid innebär en komplicerad situation där utrymme för palliativ 

vårdutövning ibland inte finns (Friberg, 2012).  

 

Sökningar 
 

Vid sökning i databaserna har följande sökord använts: bereaved, cargivers, 

caring, care,  dying, end-of-life, experience,  family,  for, home, members, patient, 

palliative, perspective, parent, qualitative, relatives, spouse, och strategies. För att 

avgränsa sökningen kombinerades sökorden tillsammans med booleska operatorer 

AND, OR och NOT (Forsberg & Wengström, 2008).  
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Artiklarnas titel jämfördes med litteraturstudiens syfte och frågeställningar. De 

relevanta artiklarna togs sedan fram i fulltext för en granskning av abstrakt. Efter 

denna granskning av abstrakt valdes de artiklar ut som fortfarande var av intresse 

för att läsas i sin helhet. Vidare togs de relevanta artiklar som svarade på syftet av 

litteraturstudien med och presenteras under resultat (Forsberg & Wengström, 

2008). Två av artiklarna förekom vid flertalet sökningar och slutligen valdes 15 

artiklar att kvalitetsgranskas. En av dessa artiklar består av mixed-method men 

endast den kvalitativa delen av denna artikel har använts. Sökningarna som utförts 

presenteras nedan i tabellform. 

 

Sökmatris 
 

 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal 
valda 
artiklar 

MedLine famil* caregivers AND 
experience AND end-of-life AND 
qualitative NOT patient 

24 5 2 2 

CINAHL relatives experiences AND dying 
AND palliative  

32 19 5 4 

CINAHL famil* caregivers AND 
experience AND end-of-life  NOT 
patient 

35 5 2 1 

MedLine family caregivers AND palliative 
home care AND dying AND 
experience* 

41 15 5 3 

MedLine Strategies AND family members 
AND dying 

33 5 3 3 

MedLine caring for dying parent* 30 1 1 1 

Pubmed spouse AND end-of-life AND 
experience* (10 år gamla) 

40 6 4 2 

MedLine Perspective* AND bereaved 
family members 

61 10 2 1 
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Värdering av artiklarnas kvalitét 
 

Valda artiklar har genomgått en systematisk kvalitébedömning efter en 

granskningsmall som är anpassad för kvalitativa studier. Kvalitetsbedömningen är 

framtagen av Högskolan Dalarna och är modifierad utifrån Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006) samt Forsberg och Wengström (2008). Endast artiklar med hög 

och medelhög kvalité har inkluderats i resultatet. Varje fråga som besvaras med ett 

ja ger 1 poäng. Vidare räknas kvalitén på procent och klassas enligt följande 

intervall: Hög: 80–100%, medel: 70–79% och låg: 60–69%. Två av de 15 valda 

artiklarna uteslöts efter granskningen på grund av bristande kvalité vilket betyder 

att 13 artiklar har använts som grund till uppsatsens resultat. 

Granskningsmallen kan ses under bilagor, Bilaga 1: Granskningsmall för 

kvalitativa artiklar, och kvalitetsbedömningen utifrån de valda artiklarna finns 

sammanställt i procent i Bilaga 2: Sammanställning av artiklar.  

 

 

Tillvägagångssätt 
 

Författarna utförde test sökningar enskilt i de olika databaserna för att testa olika 

sökord. De slutgiltiga sökningarna utfördes tillsammans. Artiklar som valdes ut 

har läst igenom flera gånger av båda författarna för att skapa en bild av vad studien 

handlar om. Artikelgranskning har utförts enskilt av författarna. Sedan har 

resultatet diskuterats och analyserats gemensamt för att vidare kunna urskilja olika 

domäner och kategorier. Diskussionen har tagits fram av båda författarna 

tillsammans. 

 

 

Analys och tolkning av data 
 

Artiklarna har sökts igenom efter likheter och skillnader. Innehåll som liknat 

varandra har sorterats under två olika domäner. Dessa har vidare delats upp i olika 

kategorier. Dessa olika domänerna och kategorier presenteras i resultatet (Friberg, 

2012). Artiklarna har även sammanställts för att kunna ses översiktligt. 

Sammanställning av valda artiklar kan ses under bilagor, Bilaga 2: 

Sammanställning av artiklar. 
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Etiska överväganden 
 

Den här litteraturstudien antar ett synsätt där människan ses med respekt och 

värdighet. Forskning som används i den här studien tar hänsyn till autonomi och 

rättvisa (Sjuksköterskors Samarbete i Norden, 2003). Samtliga artiklar har 

godkänts av en etisk kommitté och/eller är etiskt övervägda (Forsberg & 

Wengström, 2008). Omvårdnadsforskningen i de valda artiklarna ska följa 

principerna om autonomi, att göra gott, att inte skada och visa på rättvisa 

(Sjuksköterskors Samarbete i Norden, 2003). Vidare presenteras de olika 

studiernas innehåll utan förvrängning eller egen tolkning av uppsatsens författare. 
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RESULTAT 
 

Resultatet bygger på 13 artiklar. Av dem hade 12  kvalitativ ansats, den 13e 

artikeln innehöll mixed-methods, dock har enbart den kvalitativa delen av 

resultatet i artikeln använts i denna litteraturstudie. De olika studierna 

genomfördes i Sverige, USA, England, Irland, Canada samt en mixad studie i 

Australien och England. De anhöriga i de olika studierna varierade i ålder (18-85 

år) och relation till patienten. En studie baserades på döttrar mellan 34-66 år, tre av 

studierna innefattade make eller maka i åldern 50 och uppåt, fyra studier hade 

anhöriga med olika förhållanden till patienten och var mellan 47 och 85 år gamla 

och i de resterande fem studierna hade de anhöriga blandade relationer till den 

närstående och var från 18år och uppåt.  

 

Resultatet har delats upp i två domäner. Den första domänen som urskiljdes vid 

analys av resultat var Känslor hos den anhöriga som presenteras i fem kategorier: 

Att känna ansvar för den närstående, Att känna osäkerhet, Att känna oro inför 

framtiden, Att uppleva trygghet och Att känna medlidande. Den andra domänen 

var Förväntningar på vårdpersonalen som presenteras i kategorierna Att skapa ett 

förtroende, Att erbjuda och ge stöd och Att kommunicera och ge information. 

 

 

Känslor hos den anhöriga 
 

Att känna medlidande 
 

Vissa situationer i vården av närstående upplevdes som extra svåra. De anhöriga 

fann det jobbigt att behöva ta över sysslor som den närstående brukade utföra 

innan. De såg hur den närståendes liv sakta försvann, att de var tvungna att ta över 

sysslorna mer och mer. De fick en känsla av att de tog livskvalitén ifrån den 

döende snarare än att de hjälpte dem (Sutherland, 2009). 

 

Ett annat problem var att de anhöriga hade svårt att handskas med den närståendes 

symtom som kräkningar och inkontinens på grund av att den närstående var 

obekväm i situationen. Det påverkade den närståendes värdighet, självbild och 

egenkontroll. Den närstående önskade ofta döden och ibland önskade även de 
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anhöriga att den närstående skulle få avsluta sitt liv och sitt lidande, lidandet var 

bortom deras värdighet (Ray, Brown & Street, 2012). 

 

De anhöriga tyckte det var svårt att ta beslut åt den döende. I vissa fall hade den 

döende skrivit en lista på hur vården skulle gå till. Det var inte alltid så lätt att följa 

den listan, den kunde gå emot den anhörigas principer (Waldrop & Kusmaul, 

2011). 

 

Miljön kring den döende var en viktig aspekt. Anhöriga uttryckte tacksamhet om 

deras närstående vårdades i ett tyst enkelrum där det fanns utrymme för vila och 

avslappning. Att få ta med fotografier hemifrån, spela klassisk musik, läsa böcker 

samt att få mat och dryck till rummet var andra faktorer som dämpade ångest och 

oro hos anhöriga.  De anhöriga uttryckte även uppskattning över att kunna stanna 

kvar över natten (Cronin, Flanagan & Arnstein, 2015 & Lundberg, Olsson & Fürst, 

2013). Vid de tillfällen vården skedde på sjukhus eller annat boende än hemmet 

underlättade ett enkelrum för en bibehållen värdighet för den döende. Ingen vill dö 

i ett rum fyllt med sedan tidigare helt okända människor (Donnelly & Battley, 

2010). 

 

Det var av stor vikt att vårdpersonalen ger den avlidne ett värdigt 

omhändertagande efter dödsfallet. Att få se sin närstående fin, tvättad och iklädd 

sina vanliga kläder hjälpte till att bevara värdigheten även efter dennes död (Lees, 

West & Germaine, 2014). 

 

 

Att känna ansvar för den närstående 
 

De anhöriga såg vårdandet som något som ingick i deras roll. Det var en plikt, en 

skyldighet gentemot den närstående (Jack, O’Brien, Scrutton, Baldry & Groves, 

2014; Sutherland, 2009; Turner et al., 2016; Waldrop & Kusmaul, 2011). De 

anhöriga såg också vårdandet som ett privilegium då det gav glädje och fridfullhet 

till både närstående och anhörig att få vårda. Även den närstående blev lättad av att 

den anhörige ville vårda, situationen kändes naturlig och bägge parter blev lugna 

och kände sig mer bekväma (Turner et al., 2016).  
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Anhöriga kunde i vissa fall känna det som en tyngd att vårda, då handlade det om 

att vårda en förälder och det fanns en känsla av att behöva vara den duktiga sonen 

eller dottern (Read & Wuest, 2007). Det kunde det också kännas tyngande att 

vårda på grund av att uppgifterna gick emot den anhörigas principer. Den 

närstående ville ha det på ett visst sätt och den anhöriga kände sig då tvingad att 

göra på det sättet även om det inte var vad den anhöriga själv önskat (Waldrop & 

Kusmaul, 2011).  

 

Det tog mycket tid att vårda sin närstående och den anhöriga var ofta så fullt 

upptagen med det att den anhöriges egen hälsa glömdes bort. Ibland förbisåg den 

anhörige sin egen hälsa med vilja. Det kunde handla om att inte fira sin födelsedag 

eller andra årsdagar eftersom det inte kändes rätt mot den döende som inte hade så 

mycket av framtiden kvar (Sutherland, 2009). Anhörigas största rädsla i 

situationen var att deras närstående skulle dö i ensamhet. Om detta skulle inträffa 

kunde känslan av skuld bli överväldigande. En anhörig i studien uttryckte oro för 

att lämna rummet där hens närstående befann sig, detta i rädsla för att hen skulle 

dö i ensamhet (Cronin et al., 2015). 

 

 

Att känna osäkerhet 
 

Till följd av osäkerhet och brist på information infann sig ett känslomässigt kaos 

(Read & Wuest, 2007). Anhöriga fann en osäkerhet i hur de skulle bete sig 

eftersom framtiden var så osäker, de blev lämnade att vänta och se medan 

sjukdomen banade sin väg. Det kändes svårt att leva med den osäkerheten som det 

innebar eftersom de inte kunde planera för framtiden (Sutherland, 2009 & Turner 

et al., 2016). Osäkerhet hos anhöriga är en naturlig och mycket vanlig känsla 

(Shockey Stephenson, Sheehan, Hansen & Murray Mayo, 2016). De anhöriga fick 

inte information om vad som kunde förväntas under den palliativa vårdtiden. De 

hade önskat att kunna vara lite mer förberedda. Denna osäkerhet gav en känsla av 

hopplöshet (Read & Wuest ,2007; Sutherland, 2009; Turner et al., 2016).  

Ibland kom döden plötsligt och det var då svårt för anhöriga att tolka symtomen, 

de var så inriktade på att döden gick till på ett specifikt sätt (Ray et al., 2012; 

Shockey Stephenson et al., 2016). De anhöriga associerade många symptom med 

ett benignt tillstånd istället för den livshotande sjukdomen (Shockey Stephenson et 
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al., 2016). Anhöriga kände många gånger en osäkerhet inför vilka symptom som 

tydde på förändring i deras anhörigas tillstånd samt vad som kan hända när 

sjukdomen har progress. Anhöriga kunde till exempel tycka att vissa symptom var 

skrämmande som exempelvis en gurglande andning (Donnelly & Battley, 2010).  

 

 

De anhöriga levde i ett kaos på flera olika plan. En av dessa var relationskaoset 

som syftade till alla kontakter som den anhöriga var tvungen att hålla i. Det kunde 

gälla andra anhöriga, vårdpersonal och andra sociala relationer. Dessa kontakter 

tog mycket tid för den anhöriga som de kände att de kunnat ägna till den 

närstående (Read & Wuest, 2007). 

 

En annan sorts kaos var det sociala kaoset. Det fanns aktiviteter och relationer som 

de anhöriga inte hann med eftersom all energi lades på att vårda sin närstående. 

Dessa svårigheter att hinna med det sociala livet förstärkte också det 

känslomässiga kaoset (Read & Wuest, 2007).  

 

 

Att känna oro inför framtiden 
 

I och med beskedet om att den närstående skulle dö började den anhöriga fundera 

kring livet. Den anhöriga funderade kring hur de hade haft det tillsammans med 

den närstående under sitt liv, både vad de hade kunnat göra annorlunda men också 

allt som de gjort bra tillsammans. De funderade också på varför detta hände dem 

och inte någon annan. Detta funderande ledde ibland till ett mer intimt förhållande, 

de ville göra den sista tiden tillsammans till någonting bra (Sutherland, 2009). 

 

De anhöriga fick i vissa fall en chock när de insåg att deras närstående skulle dö, 

när de insåg att det faktiskt var sant och oundvikligt. Det var lätt att de levde i 

förnekelse men förr eller senare insåg de hur det låg till (Shockey Stephenson et 

al., 2016; Waldrop & Kusmaul, 2011). Många anhöriga använde förnekelse av sina 

känslor som en strategi för att härda ut under tiden som deras föräldrar låg för 

döden (Shockey Stephenson et al., 2016).  

 

De anhöriga fann det svårt att handskas med att den närstående dött då de hade 

spenderat så mycket tid med tillsammans. De blev lämnade i en tomhet men de 
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önskade inte heller den närstående tillbaka eftersom denne hade lidit så mycket 

(Ray et al., 2012). De anhöriga kunde också ofta få en chock när den närstående 

dött, de anhöriga insåg plötsligt att det blev väldigt tomt och det är så det kommer 

att vara framöver. Detta ledde till att de fann en stor oro över personliga, praktiska 

och finansiella problem. Dessa problem kunde de inte fundera över medan den 

närstående fortfarande levde då de kände de sig själviska eftersom den döende haft 

mycket större problem (Sutherland, 2009). 

 

 

Att uppleva trygghet 
 

Ärlig och enkel information gav de anhöriga en känsla av trygghet. Upprepad 

information var en viktig del i att bibehålla denna känsla. De anhöriga uppskattade 

även skriftlig information  (Lundberg, Olsson & Fürst, 2013). God kommunikation 

kräver tid, empati, erfarenhet samt kontinuitet. De anhöriga kunde upplevde en 

ökad stress under helgerna när kontinuiteten av personal och rutiner inte 

efterföljdes (Donnelly & Battley, 2010). Anhöriga tyckte även att det var skönt att 

få vara i hemmet vid tidpunkten för dödsfallet, det gav dem möjlighet att ta farväl i 

lugn och ro (Ray et al., 2012).  

 

De anhöriga sökte alltid efter hopp, ett hopp om att den närstående kunde bli fri 

från sin sjukdom. De anhöriga försökte alltid vara optimistiska trots att de 

egentligen visste att döden skulle inträffa snart. Hoppet gav dem styrka att 

fortsätta. Även om de anhöriga funderade mycket kring detta så visste de att de 

skulle klara av att leva utan den närstående även om det skulle bli tufft. De visste 

att de skulle klara av att gå igenom sorgen (Sutherland, 2009). 

 

 

Förväntningar på vårdpersonalen 
 

Att skapa ett förtroende 
 

Förtroendet för omvårdnadspersonalen var beroende av tillgängligheten, 

kontinuiteten, uppmärksamheten, responsen samt trovärdigheten som de gav. Det 

var viktigt för de anhöriga att bli bekräftade som individer, att personalen hade 

koll på den döendes bakgrund och vilken patienten var som person (Milberg et al., 

2011). Personalens närvaro samt säkerställande av patientens unika behov gav de 
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anhöriga en känsla av lättnad (Cronin et al., 2015). De anhöriga fann ett inre lugn 

när en kompetent personal fanns tillgänglig (Cronin et al., 2015; Jack et al., 2014; 

Lees et al., 2014). 

 

En viktig del för att känna förtroende för vårdpersonalen var att vårdpersonalen i 

sin kommunikation involverade anhöriga samt gav raka och ärliga svar. 

Vårdpersonalen bör vara tålmodig och ge de anhöriga chansen att få sina frågor 

besvarade (Cronin et al., 2015 & Lees et al., 2014). 

 

Personal som visade empati, flexibilitet samt tog sig tid att stanna och prata med 

de anhöriga uppskattades av de anhöriga (Lundberg et al., 2013). Vårdpersonalen 

bör enligt de anhöriga i studien visa respekt, vara omhändertagande samt agera 

professionellt och visa sympati. Kontinuitet i vården dygnet runt var också en 

viktig aspekt enligt de anhöriga (Lees et al. 2014). Personal som däremot agerade 

stressat beskrevs med ord som avsaknad av värme. De anhöriga kände då att deras 

ångest och sorg blev ignorerad samt att det fanns en avsaknad av personcentrering 

till deras sjuka närstående (Lundberg et al., 2013). 

 

 

Att erbjuda och ge stöd 
 

Det ansågs vara en lättnad att få hjälp med uppgifter som kände svåra och tuffa att 

klara av. När de anhöriga fick hjälp med det försvann en del av osäkerheten, utan 

hjälp kändes det som att de inte hade någon kontroll. Med hjälpen blev de av med 

de svåra som gjorde att de inte kunde uppleva kontroll. Genom att få denna hjälp i 

hemmet så kunde de anhöriga och  närstående fortsätta med sitt vardagsliv vilket 

gav en känsla av mening med livet in i det sista. De fick möjlighet att bara vara 

med varandra eller göra vardagliga saker som att ta en promenad eller gå ut i 

trädgården. De fick en möjlighet att fortfarande vara sig själva. Detta gav trygghet 

och en inre ro. Vidare så ledde denna hjälp till att de anhöriga gavs chans att känna 

hopp om en bra sista tid, utan att behöva vara oroliga (Milberg et al., 2011). 

Vetskapen och vårdpersonalens kompetens och erfarenhet gav de anhöriga ett lugn 

att våga lämna sina anhöriga en stund. Denna vetskap om att det finns hjälp att 

tillgå gav även de anhöriga kraft att fortsätta orka som vårdare av sina närstående. 
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De anhöriga ansåg även att det var viktigt att vårdpersonalen bekräftade att det de 

gör för sina anhöriga är bra och rätt (Jack et al., 2014). 

 

 

Att kommunicera och ge information 
 

Det varviktigt för de anhöriga att vårdpersonalen tog sig tid att diskutera patientens 

läge samt informera om alla aspekter gällande sjukdomen. Det var även viktigt att 

vårdpersonalen i kommunikationen även involverade vad de anhöriga kan förvänta 

sig före, men också efter döden. Detta ansågs vara centralt för en empatisk vård 

(Lees et al., 2014). 

 

Efter att döden infunnit sig kände de anhöriga att stöttande samtal med 

sjukvårdspersonalen var viktigt bland annat för att få bekräftat att de inte gjort 

något fel. Uppföljande samtal någon vecka efter dödsfallet ansågs som positivt, 

speciellt när en läkare åtog sig dessa samtal. Om detta uppföljande samtal inte 

skedde inom avtalad tid framkallade detta dock negativa känslor som exempelvis 

osäkerhet och skuld (Lundberg et al., 2013). 

 

Några av de anhöriga associerade samtalet om döden som att tappa hoppet och de 

fick negativ inställning till den som förde detta på tal. De anhöriga såg dessa 

samtal som onödiga eftersom de tog bort hoppet som de ville ha kvar fram tills 

döden inträffat. Om det skulle vara något samtal så ville de prata om det först när 

det bara var några timmar kvar (Ray et al., 2012). Men i andra studier visade det 

sig att de anhöriga kände sig lättade när de fick information om döden och vad de 

kunde vänta sig under förutsättning av timing för samtalet och personalens 

kommunikationsfärdigheter. Men vid rätt information, på ett sätt som de förstod så 

kände de sig förberedda i processen att ta hand om den döende (Milberg et al., 

2011). 

 

Att samtalet om döden gav de anhöriga möjligheten till att lägga upp en plan för 

kommande tid vilket också medförde att de kände sig mer bekväma i sin situation 

(Benzein & Saveman, 2008 & Ray et al., 2012). Ett tidigt upprättande av en 

vårdplan var ett stöd för patientens samt dess närståendes förståelse av det 

kommande vårdförloppet.  
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Många anhöriga visade sig positiva till att ha någon att prata med om döden. 

Någon att ställa sina frågor till. Den vårdpersonal som fanns med i samtalen 

behövde inte leda samtalet utan deltagarna fick fråga fritt om det som de undrade 

över. Detta gav en känsla av lättnad. Men det fanns också en del av dessa anhöriga 

som kände sig obekväma med att prata om döden (Benzein & Saveman, 2008). 
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DISKUSSION 
 

 

Sammanfattning av huvudresultaten 
 

Syftet med denna litteraturöversikt var att utifrån aktuell forskning belysa 

anhörigas situation inom palliativ vård. Resultatet visade på två områden: Känslor 

hos den anhöriga och Förväntningar på personalen. 

 

Känslor hos den anhöriga: De anhöriga kände ett ansvar att vårda sin närstående 

och deras tid präglades av en osäkerhet kring hur de skulle fungera i situationen. 

De hade också många funderingar kring livet och döden, de kände en oro inför 

framtiden. En strategi för att handskas med oron var att leva på hoppet. Många 

gånger fann den anhöriga ett medlidande för sin närstående då de tyckte att de tog 

ifrån den närstående dess värdighet. 

 

Vårdpersonalens betydelse: De anhöriga betonade vikten av att vårdpersonalen tar 

sig tid att prata och bjuder in dem till samtal. Deltagarna poängterade också vikten 

av information kring alla aspekter av sjukdomen samt att få en ärlig och enkel 

information om vad de kan förvänta sig innan och efter dödsfallet. De anhöriga såg 

en trygghet i vårdpersonalens erfarenhet och kompetens, vilket gjorde att de kände 

sig trygga att stundtals lämna över ansvaret.  

 

 

Resultatdiskussion 
 

Enligt WHO (2016) ska personalen i den palliativa vården visa hänsyn och hjälpa 

de anhöriga att kunna hantera situationen. I flera av resultatets artiklar framkom 

det att de anhöriga inte kände att de fick den information som de behövde (Read & 

Wuest, 2007; Sutherland, 2009; Turner et al., 2016). I flertalet andra artiklar i 

resultatet beskriver de anhöriga att de blivit hjälpta när de fått tillräcklig med 

information (Benzein & Saveman, 2008; Lees et al., 2014; Milberg et al., 2011; 

Ray et al, 2012). En av sjuksköterskans huvuduppgifter enligt Travelbee (2008) att 

använda sig av kommunikation för att förstå människan och därigenom hjälpa de 

anhöriga att hantera sjukdom och lidande. Genom kommunikationen kan 

vårdpersonalen förstå vad den anhöriga behöver för information. 



 

19 

 

 

I resultatet framgår det att vissa anhöriga tyckte att samtalet om döden med 

vårdpersonal inte alls var särskilt bra. De associerade samtalet om döden med att 

tappa hoppet och då kände de att de inte hade någon drivkraft längre (Ray et al., 

2012). Enligt Travelbee (2008) är människan unik och vi kan aldrig helt förstå 

varför människor reagerar på ett visst sätt, alla människor är unika. Däremot 

skriver Ray et al (2012) också att vissa andra anhöriga i samma studie tyckte att 

dessa samtal var hjälpande vilket stämmer överens med flera andra av resultatets 

studier (Benzein & Saveman, 2008; Lees et al., 2014; Milberg et al., 2011; Ray et 

al, 2012). Detta kan kopplas ihop med Regionala Cancercentrum (2012) som 

skriver att patient och anhörig ska ges den information som de vill och/eller 

behöver. De anhöriga som var missnöjda med samtalet om döden kanske var i 

behov av informationen för att kunna förbereda sig men samtidigt ville de inte inse 

vad som skulle ske, de ville hänga kvar i det hopp som fanns. Enligt de 6 s:n 

(Ternestedt et al, 2012) ska den palliativa vården ge patient och anhörig 

möjligheten att se ett sammanhang och för att kunna se det sammanhanget är 

informationen viktig. Av stor vikt för att bedriva god palliativ vård är enligt 

Regionala Cancercentrum (2012) kompetent vårdpersonal. Detta styrks i 

resultatets studier av Cronin et al. (2015), Jack et al. (2014) och Lees et al. (2014) 

där de anhöriga värdesatte kompetens hos vårdpersonalen högt. 

 

I en tidigare studie av Gunnarsson och Öhlén (2006) visade det sig att de anhöriga 

upplever att relationen till den närstående förändras under livets slut. I en av 

resultatets artiklar (Sutherland, 2009) framgick det att den anhörige och den 

närstående fick ett intimare förhållande under den närståendes sista tid i livet. 

Patienten upplever god vård om hen får behålla sin värdighet och samtidigt vara 

betydelsefull för andra människor (Andersson et al. (2007). De anhöriga kände att 

de tar ifrån den närstående dess värdighet genom att bland annat ta över den 

närståendes uppgifter (Ray et al., 2012; Sutherland, 2009). Att bibehålla patientens 

värdighet är av hög vikt i den palliativa vården (Regionala Cancercentrum, 2012; 

Socialstyrelsen, 2013; Ternestedt et al., 2012; WHO, 2016). Vidare framgick att 

flera viktiga faktorer för att behålla värdigheten hos den döende låg i vårdmiljön 

kring personen i palliativ vård (Cronin et al., 2015; Donnelly & Battley, 2010; 

Lundberg et al., 2013).  
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Metoddiskussion 
 

I studiens urvalskriterier ingick att samtliga studier skulle vara av kvalitativ metod. 

Det är av stor vikt då kvantitativa studier inte skulle ge det djup som eftersträvades 

för att belysa anhörigas situation inom palliativ vård. Den kvalitativa metoden ger 

en ökad förståelse i hur den anhöriga upplever den sista tiden i livet hos den 

närstående (Friberg, 2012).  

 

Samtliga artiklar baseras på intervju med den anhöriga och kan därför vara 

missvisande om den anhöriga inte har vågat uttrycka sig och de negativa 

faktorerna inte uttrycks. Men resultatet tar fram både positiva och negativa 

aspekter av upplevelser hos de anhöriga. Detta kan tolkas som att deltagarna inte 

kände sig trängda att säga bara positivt utan de har fått möjlighet att framföra alla 

sidor. I de allra flesta av studierna har intervjuer skett under flera tidpunkter vilket 

betyder att de anhöriga har kunnat framföra sina funderingar och tankar vid flera 

tillfällen (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Databaserna som användes vid sökning av artiklar var Pubmed, CINAHL & 

MedLine. Dessa databaser gav en bred sökning med många artiklar vilket gav 

möjlighet till att hitta och använda artiklar som belyste anhörigas situation inom 

den palliativa vården. För att underlätta i sökningen användes sökord systematisk 

och i olika kombinationer för att dels begränsa sökningarna men också för att 

kunna hitta artiklar som svarade på denna studies syfte (Friberg, 2012). Vidare är 

samtliga artiklar kvalitetsgranskade och de artiklar som inte uppfyllde satt krav 

fick avstås (Forsberg & Wengström, 2008). Totalt var det 13 studier som användes 

i den här uppsatsen. Dessa studier innefattade många olika förhållanden till den 

närstående och de anhöriga befann sig i varierande åldrar. Studierna utfördes i sex 

lika länder. Detta ger en bra variation med hög reliabilitet (Forsberg & 

Wengström, 2008). 
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Etikdiskussion 
 

Alla studier som använts i resultatet har godkänts av en etisk kommitté och genom 

detta bör den etiska kommittén ha granskat artiklarna genom vedertagen 

vetenskaplig praxis. Väsentligt för den här studien var att deltagarna har skyddats 

och inte utnyttjats i sin sårbara situation. Att delta i studierna har varit frivilligt och 

deltagarna har när de velat sagt upp sitt deltagande. Författarna har också gjort ett 

etiskt övervägande att inte inkludera minderåriga anhöriga även om sådana artiklar 

ej har anträffats under arbetets gång.   

 

Efterlevandesamtal förekom i studien av Lundberg et al.( 2013) och är en situation 

där den anhöriga är mer sårbar. Studien pågick inte under dessa samtal utan de 

anhöriga fick frågan i senare skede hur de upplevde efterlevandesamtalen. 

 

 

Klinisk betydelse för samhället 
 

Denna litteraturöversikt ger en ökad förståelse för anhörigas upplevelser kring att 

vårda en närstående i livets slut. Vårdpersonal bör vara medvetna om hur de kan 

stötta de anhöriga genom vården. Det kan då leda till att både anhörig och 

närstående upplever högre trygghetskänsla. 

 

 

Konklusion 
 

För att kunna ge de anhöriga en bra upplevelse av vården vid livets slut måste de 

erbjudas samtal om döden och vad som kan förväntas under den sista tiden. 

Informationen de får måste vara enkel och anpassad efter den unika individen som 

ska ta emot den. Personalen bör vara empatisk samt inneha kompetens inom 

palliativ vård och kontinuitet i personalgruppen bör finnas. 

 

 

Förslag till vidare forskning 
 

Resultatets tyngdpunkt ligger i information, trygghet och värdighet. Ett gediget 

forskningsunderlag inom dessa områden behövs för att ge vårdpersonalen fler 
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verktyg. Dessa verktyg skulle därmed ge personalen en grund för ett förbättrat 

anhörigstöd. Det skulle också ge anhöriga en ökad trygghet till följd av 

vårdpersonalens ökade kompetens inom ämnet och även ge en vård av högre 

värdighet för patienten i livets slutskede. Fler studier kring hur vårdpersonal kan 

förmedla information som ett verktyg för att underlätta för anhöriga samt vad de 

anhöriga anser att vårdpersonalen behöver utveckla för att ge ett bra stöd bör 

göras. 
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upplevelse vid livet slut, vad 
som påverkar upplevelsen. 

24st kommunikation, förhållande till personal,faktorer i 
omgivningen, döden. 
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hemmet. 

27st 
respektive 
31st 
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