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ABSTRAKT 

Bakgrund: Idag lever många nära en person som drabbats av en livshotande 

sjukdom. Många som insjuknar har behov av den palliativa vården. Den palliativa 

vården syftar till att främja livskvalitet och lindra lidande, både för patienten och 

för de närstående. När en person i familjen blir sjuk är det naturligt för de flesta 

människor att ta rollen som vårdare och familjen anses ha en stor betydelse i 

vården av den sjuke. Att erhålla information samt stöd är viktiga förutsättningar 

för att de närstående ska kunna känna delaktighet i vården. Sjuksköterskan har till 

uppgift att lindra lidande, främja hälsa samt ge stöd och information.  

Syfte: Att belysa de närståendes erfarenheter av den palliativa vården. 

Design: En litteraturöversikt. 

Metod: 14 vetenskapliga artiklar som blivit publicerade under de senaste fem 

åren, har lästs flertalet gånger och därefter analyserats utifrån en innehållsanalys, 

för att finna gemensamma kategorier som beskriver de närståendes erfarenheter/ 

upplevelser. 

Resultat: Närheten till döden var något som väckte starka känslor, och situationen 

beskrevs vara fysiskt, psykiskt och emotionellt påfrestande. Resultatet visar att de 

närstående tog ett stort ansvar i vården av den sjuke, detta resulterade i ett ökat 

behov av stöd, framförallt från familj och vänner. En god relation till 

vårdpersonalen ökade förutsättningarna till en god vård. Trots den svåra 

situationen kunde meningsfullhet upplevas. 

Slutsats: Sjukdomen medförde att livssituationen förändrades och en ökad 

ansvarskänsla uppstod hos den närstående. Stöd från familj och vänner, samt 

vårdpersonal hade stor betydelse. Kunskap hos vårdpersonalen värderades högt 

och det var viktigt att den sjuke skulle få dö en värdig och fridfull död.  

Nyckelord: Delaktighet, erfarenheter, lidande, närstående, palliativ vård, stöd, 

trygghet, värdighet. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Background: A lot of people are today living close to  a person who suffers from 

a life-threatening disease  A lot of people who become sick has a need for 

palliative care. Palliative care aims to improve quality of life and ease suffering, 

both for the patient and for the next of kin. When a person in the family gets ill, 

it’s natural for most people to take on the role as the caregiver and the family is 

considered to have a great importance in the caregiving. To obtain information and 

support it’s important for the next of kin to feel involved in the care. The nurse’s 

task is to ease suffering, promote health and provide support and information.  

Aim: To describe the next-of kin`s experiences of palliative care. 

Design: A literature review. 

Methods: 14 articles, published in the last five years, has been read several times 

and then analysed through a content analysis, to find categories that describes the 

next of kin’s experiences. 

Results: The closeness/proximity of death was something that arouse strong 

emotions, and the situation was described as physically, mentally and emotionally 

stressful. The result revealed that the next of kin took a great responsibility in the 

care of the ill person, this resulted in an increased need of support, especially from 

family and friends. A good relationship to the healthcare professionals increased 

the chances to get good care. Despite the difficult situation, meaningfulness could 

be experienced.  

Conclusion: The disease led to a changed life situation and an increased sense of 

responsibility for the next of kin. Support from family and friends and healthcare 

professionals had great importance. Knowledge among healthcare professionals 

was highly valued and it was important that the ill person would be allowed to die 

a dignified and peaceful death.  

Keywords: Dignity, experience, involvement, next of kin, palliative care, safety, 

suffering, support. 
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1. INLEDNING  

Livssituationen förändras på många olika vis när en människa drabbas av en 

dödlig sjukdom. Närheten till döden blir en faktor som kan påverka både den 

mentala psykiska hälsan, men även den fysiska. Lidande och livskvalitet är två 

centrala begrepp som genomsyrar den palliativa vården. Förhållningssättet i den 

palliativa vården inriktar sig just mot att lindra lidandet och främja livskvaliteten, 

inte enbart för den döende, utan även för hens närstående. Under tidigare 

verksamhetsförlagd utbildning har vi mött många människor som har befunnit sig i 

denna livssituation, vilket har väckt en nyfikenhet och ett ökat intresse för att få en 

djupare förståelse om hur vi som blivande sjuksköterskor på bästa möjliga sätt kan 

bemöta de närstående. 

 

2.  BAKGRUND   

2.1 Sjuksköterskans roll 

Omvårdnad utgår från en humanistisk människosyn, där människan ses som en 

helhet. Sjuksköterskan har inom sitt ansvarområde till uppgift att lindra lidande, 

förebygga sjukdom samt främja och återställa hälsa, samt verka för ett fridfullt och 

värdigt avslut av livet (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Vidare beskrivs det 

av Donelly & Dickson (2013) att det var viktigt att sjuksköterskan visade hänsyn 

och respekt gentemot den sjuke, även efter att denne avlidit (a.a.). Då en människa 

drabbas av obotlig sjukdom och därmed lidande, påverkas hela familjen och det är 

viktigt att sjuksköterskan ser familjen som en helhet (Daines et al., 2013; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2015). Svensk sjuksköterskeförening beskriver att 

familjefokuserad omvårdnad är ett förhållningssätt som bygger på en ömsesidig 

relation mellan sjuksköterskan, patienten och familjen. Vilket innebär att kunskap 

utbyts i dialog med varandra, där samtliga värderingar och åsikter ligger som 

grund för omvårdnaden, i den specifika situationen (a.a.). Det är viktigt att 

sjuksköterskan visar att tid finns, till att lyssna och vara närvarande. 

Sjuksköterskan behöver vara öppen och lyhörd i sitt bemötande, vilket skapar 

möjlighet till delaktighet (Benzein & Saveman, 2008; Johnston, Gaffney, Pringle 

& Buchanan, 2015; Karlsson & Sandén, 2007). 
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Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (2015) menar att människan av naturen är 

vårdande. Eriksson beskriver ett naturligt vårdande som bygger på ömsesidighet, 

vänskap, tro, hopp och kärlek. Människan som individ kan i relationer och samspel 

tillsammans med sina nära, familj och vänner skapa ett kroppsligt välbehag, som 

genom känslan av tillfredställelse och tillit leder till att människan känner sig hel.  

När människan känner sig hel så innebär det enligt Eriksson att individen har 

hälsa. Ur det vårdvetenskapliga perspektivet beskriver Eriksson att människan kan 

ses utifrån flera dimensioner så som kropp, själ och ande. Hon beskriver att 

kroppen bär på mening, livshistoria och självbild och ses inte enbart som en fysisk 

varelse. Om människan skall kunna uppleva välbefinnande och ha hälsa, innebär 

det att alla delar i hela processen måste hänga samman och ses som en helhet. 

Eriksson belyser vikten av att se till helheten, då vård ges till en annan människa 

(a.a.). 

 

2.2 Lidande enligt Katie Eriksson 

2.2.1 Livslidande 

Lidandet kan upplevas på olika vis, vid olika tillstånd och situationer, men på 

djupet förorsakas lidandet av att människan fråntagits sin värdighet (Eriksson, 

1994). Eriksson beskriver att lidandet i sig är en kränkning av människans 

värdighet, att kränka orsakar lidande. Då människan drabbas av sjukdom är det 

vanligt att frågor runt döden uppstår, och de andliga behoven blir ofta större. Livet 

förändras även på olika vis, aktiviteter och vardagliga saker som tidigare varit en 

självklarhet, blir svåra att utföra. Människans lidande bör relateras till människan 

som en helhet och inte enbart till den fysiska kroppen. Lidandet anses som 

människans upplevelse av förlorad helhet och kontroll (a.a.).  

 

Eriksson (1994) beskriver att en sjuk människa kan bli trött på sin egen sjuka, onda 

kropp och på hela sig själv. En människa som får hela livssituationen förändrad 

kanske upplever situationen som hopplös, känslan av att sakna värde eller en 

uppgift i livet, Eriksson menar att detta lidande kan leda till att människan ger upp 

och inte orkar kämpa.  
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2.2.2 Lindra lidandet 

En förutsättning för att lindra lidande är att människan som vårdas känner sig 

respekterad och blir bekräftad som människa (Eriksson, 1994). Eriksson menar att 

patienten är beroende av den som vårdar och det är av yttersta vikt att inte 

missbruka övertaget som vårdare genom att fördöma eller att kränka patientens 

värdighet. Vidare beskriver Eriksson att lindra lidande i de svåraste stunder kan 

handla om små och enkla, men väldigt betydelsefulla insatser, en blick, ett ord 

eller något annat som ger uttryck för en ärlig känsla av medlidande. Att lindra 

lidande handlar om att finnas till för patienten, att inte be om förklaringar, att 

kunna ge stöd, tröst och uppmuntran. Eriksson belyser hur viktigt det är att kunna 

”leka”, med det menar hon bl.a. att det är viktigt att kunna skratta tillsammans, 

genom att glädjas ihop med vänner och familj kan livslusten öka. Genom kärlek, 

bekräftelse och förståelse skapas goda förutsättningar för att lindra lidandet. Att få 

vara med och vara delaktig i beslut som berör den egna vården och behandlingen, 

är mycket betydelsefullt. Att få information samt få frågor besvarade, minskar oro 

och ängslan och kan leda till att lidandet lindras (a.a.). 

 

Eriksson (1994) beskriver att närstående också lider, den svåra situationen kan 

leda till aggressioner och känslor av förtvivlan, det kan upplevas oerhört skuldfyllt 

och skamligt att lida mer än patienten. Eriksson menar att en närstående som lider 

också bör ses som en patient som är i behov av vård (a.a.). 

 

2.3 Palliativ vård 

Ca 90-93 000 personer avlider årligen i Sverige, dessa siffror utgör 1 % av 

befolkningen. De flesta av dem som avlider har behov av den palliativa vården 

(Regionalt cancercentrum, 2012). Den palliativa vården bedrivs inom både 

kommuner och landsting, vilket innebär att palliativ vård finns tillgänglig på 

sjukhus, inom särskilda boenden och i hemmet (Andersson, 2007; Regionalt 

Cancercentrum, 2012). Palliativ vård är ett förhållningsätt som  syftar till att 

förbättra  livskvaliteten för patienter och deras närstående i samband med 

livshotande sjukdom. Detta genom att förebygga och lindra lidande genom tidig 

upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra problem, såsom fysiska, 

psykiska, sociala och andliga. En god palliativ vård utgår från fyra hörnstenar; 
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symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, kommunikation och stöd till 

närstående (World Health Organisation [WHO], u.å.).  

 

2.4 Diagnoser  

De vanligaste diagnoserna som behandlas inom palliativ vård enligt Svenska 

palliativregistret (2015) är cancer och olika hjärt-kärlsjukdomar. Många av 

diagnoserna går från början inte att bota, hit räknas ofta spridda tumörsjukdomar 

och många av de kroniska sjukdomarna, Enligt Regionalt cancercentrum (2012) är 

det svårt att avgöra när en sjukdom skall övergå till palliativ vård i livets slutskede, 

här nämns diabetes, KOL, hjärtsvikt och även de multisjuka vilket innebär att en 

person har fler sjukdomar som påverkar hur sjukdomsförloppet ter sig. Regionalt 

cancercentrum fortsätter beskriva att de symtom som förekommer hos en döende 

människa är likartade, trots att det är olika sjukdomar som har orsakat tillståndet. 

Svenska palliativregistret (2015) beskriver att sjukdomsförloppet kan ses som en 

process, där ”döden är oundviklig” och kommer inträffa inom snar framtid, varje 

människas sjukdomsförlopp är unikt inget är det andra likt så därför är det omöjligt 

att exakt bedöma när döendet börjar. Att kommunicera till den sjuke och den 

närstående om sjukdomsförloppet och dödens närhet, ökar delaktigheten och 

bidrar till valmöjligheter (Svenska Palliativregistret, 2015; Wittenberg- Lyles, 

Goldsmith & Ragan, 2011). 

 

2.5 Den tidiga fasen, brytpunktsamtalet och livets slutskede 

2.5.1 Den tidiga fasen 

Om patienten får en palliativ bedömning tidigt, kan det leda till att en ökad 

förståelse och kommunikationen mellan vårdpersonalen och den drabbade familjen 

kan upplevas bättre, vilket kan leda till en ökad känsla av delaktighet (Bloomer, 

Endacott, O´Connor & Cross, 2013; Daines et al., 2013; Wittenberg- Lyles et al., 

2011). Socialstyrelsen (2013) skriver att det inom den palliativa vården talas om 

två faser. Beskrivningen av dessa faser är att det finns en inledande tidig fas och en 

senare avslutande fas. Den tidiga fasen kan vara lång och sträcker sig från det att 

patienten får beskedet om sin diagnos. Behandlingen i detta skede har som syfte att 

ge en lämplig livsförlängande behandling, sett utifrån patientens perspektiv, det 

kan då handla om insatser som ger en högre livskvalitet för patienten under 
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behandlingen. Socialstyrelsen (2013) beskriver att övergången mellan dessa två 

stadier från livsförlängande behandling till lindrande kan vara svåra att urskilja, de 

flyter ofta in i varandra (a.a.) 

 

2.5.2 Brytpunktsamtal och livets slutskede 

Ett brytpunktsamtal syftar till att informera patient och närstående om att den 

första livsförlängande fasen avslutas, och övergår till den avslutande fasen, som 

ofta beskrivs som en kortare period, och innebär att patienten är i livets slutskede. 

Vården syftar då till att lindra symtom, men även främja livskvaliteten för både 

patienten och de närstående (Regionalt cancercentrum, 2012). Regionalt 

cancercentrum fortsätter skriva att de som får vård vid livets slut i den senare fasen 

ofta visar symtom som oro, smärta, illamående och rosslig andning. Det är viktigt 

att patienten och de närstående är väl informerade samt har insikt om att 

sjukdomen inte längre går att bota. Patienter och närstående som är insatta i 

situationen ges då möjlighet att ta vara på och planera för den sista tiden 

tillsammans. Svenska palliativregistret (2015) och Thompson, McClement och 

Daenick (2006) belyser att brytpunktsamtalet även leder till att sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal ges bättre förutsättning till att förbereda samt planera arbetet 

runt patient och den närstående, vilket också innebär att de kan ge en god adekvat 

vård vid rätt tidpunkt.  

 

2.6 Sorg 

Nationellt cancercentrum (2012) beskriver att genom hela sjukdomsförloppet från 

att diagnosen ställs tills långt efter döden finns en sorg närvarande. Carlander, 

Ternestedt, Sahlberg-Blom, Hellström och Sandberg (2011) och Ellis et al. (2015) 

beskriver att de närstående som lever nära den döende får bevittna den sjukes 

lidande under hela förloppets gång, de närstående tvingas leva med sorg under hela 

processen, även efter döden. Ellis et al. (2015) skriver om att närheten till döden 

orsakar ett lidande, och menar att det inte bara är den närstående som sörjer, utan 

även den som är döende lider, och känner sorg över att förlora nära och kära. 

Gunnarsson och Öhlén (2009) beskriver vad sorgeprocessen kan innebära, vilket 

kan visa sig genom olika former av känslor och uttryck. Gunnarsson och Öhlén 

skriver vidare om att sorgen kan väcka många funderingar och frågor, då sorgen är 
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svår, kan det leda till at människan använder olika former av strategier, till att 

hantera situationen, vilket även Carlander et al. (2011) beskriver i sin studie. 

 

2.7 Att vara närstående 

För de allra flesta är det en naturlig del av livet att ge omsorg till en anhörig som 

drabbas av sjukdom och är i behov av hjälp, för att klara sin livssituation. De 

närstående ser sig oftast inte som vårdare, de ser det som en självklarhet att hjälpa 

och stödja en sjuk eller gammal familjemedlem. Gränsen mellan att vara vårdare 

och vanlig närstående flyter in i varandra vilket kan relateras till att de lever i en 

nära relation med den sjuke. Att ge omsorg till en anhörig kan handla om praktiska 

sysslor som att betala räkningar, ta hand om hemmet, ge personlig omvårdnad, 

bidra med stimulans, umgänge och tillsyn. Samt även hålla kontakt med hälso- och 

sjukvården. Närstående och familjen har alltid haft mycket stor betydelse i 

vårdandet av de som blivit sjuka (Benzein & Saveman, 2008; Socialstyrelsen, 

2012).  

 

2.8 Problemformulering 

Att få en livshotande diagnos är någonting som påverkar livssituationen både för 

den drabbade, men även för de närstående. I sjuksköterskans yrkesroll ingår det att 

främja hälsa, lindra lidande och verka för ett värdigt avslut av livet, vilket den 

palliativa vården syftar till. För de flesta närstående är det naturligt att vårda och 

hjälpa en familjemedlem som drabbats av sjukdom, det är därför av stor vikt att 

familjen ses som en helhet. Situationen är svår och därav bör de närståendes 

erfarenheter belysas, vad som upplevs positivt gentemot negativt, under den 

palliativa vårdens gång.  

 

2.9 Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa närståendes erfarenheter av den 

palliativa vården. 
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2.10  Definition av centrala begrepp  

I denna litteraturöversikt avser: 

Familj, En självvald grupp av människor, behöver inte vara besläktade genom 

blodsband, men lever i nära relationer tillsammans och bildar en enhet som utgör 

en helhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). 

Författarna, personerna som skrivit denna litteraturöversikt, om inget annat anges. 

Närstående, släkting, make/maka, vän eller person som står patienten nära. 

Patient, person över 18 år som drabbats av en dödlig sjukdom. 

Vårdpersonal/hälso-sjukvårdspersonal, all personal som jobbar inom vården, om 

inget annat anges. 

 

3. METOD 

Metoden innefattar fem underrubriker: design, urval av litteratur, värdering av 

artiklarnas kvalitet, tillvägagångssätt, analys och tolkning av data, samt etiska 

överväganden.  

 

3.1 Design  

Examensarbetet är utformat som en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2012) syftar 

en litteraturöversikt till att kartlägga ett visst område, där ett problemområde 

identifieras, som tidigare forskning har uppmärksammat. Kunskapsläget kan 

fastställas genom noggrann sökning och analys, för att sedan sammanställas. 

Analysen syftar till att ge kunskap om tidigare forskning, samt även ge upplysning 

om problemområden där vidare forskning behövs eller saknas. 

 

3.2 Urval av litteratur  

Artikelsökningarna genomfördes vintern 2016, sökord som var relevanta för 

litteraturöversiktens syfte användes. Sökord: care, caring, experience, next of kin, 

nursing, palliative care, relatives (bilaga 1). Samtliga sökord översattes till 

engelska för att få största möjliga antal träffar i databaserna (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). Boolesk söklogik som innefattar AND, OR, NOT användes. 

Författarna använde endast ordet AND i samtliga sökningar, vilket innebär att de 

sökord som kombinerats ska finnas med i den sökta artikeln och syftar till att 

fokusera på ett avgränsat område (Friberg, 2012). Databaser som är inriktade på 
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omvårdnad har använts: Cinahl, PubMed samt Web of Sience. Målet var att 

inkludera både kvantitativa och kvalitativa artiklar för att få ett bredare resultat. 

Författarna har inkluderat artiklar publicerade mellan 2010-2016 för att få fram 

den senaste forskningen. Endast originalartiklar har inkluderats. 27 artiklar 

sparades och lästes av båda författarna, 13 av dessa artiklar exkluderades pga. att 

de inte svarade på syftet samt inte var ur de närståendes perspektiv eller det faktum 

att författarna insåg att de inte erhöll medel eller hög kvalitet. 

 

3.3 Värdering av artiklarnas kvalitet 

Artiklarna till litteraturöversikten har granskats enligt Högskolan Dalarnas mall för 

kvalitetsbedömning av kvalitativa respektive kvantitativa studier (bilaga 2 och 3), 

som utgår från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) och Forsberg och 

Wengström (2013). Mallen innehåller ja och nej frågor där varje ja ger 1 poäng 

och varje nej ger 0 poäng. Författarna har poängsatt artiklarna enligt detta 

poängsystem, där hög kvalitet eftersträvades. Hög kvalitet motsvarar 80-100 %, 

medel 70-79 % samt låg 60-69 %. Artiklar under 80 % exkluderades. Samtliga 

artiklar som har inkluderats i litteraturöversikten erhöll hög kvalitet. 

 

3.4 Tillvägagångssätt 

Författarna har sökt artiklar tillsammans, utgångspunkten var att hitta relevanta 

artiklar som stämde överens med litteraturöversiktens syfte. Samtliga 

sökordskombinationer användes i de tre olika databaserna. Sökningarna skedde 

systematiskt där sökmatrisen fylldes i allt eftersom. Författarna sökte tills inga nya 

artiklar påträffades. När en intressant titel upptäcktes lästes abstraktet, verkade det 

stämma överens med översiktens syfte sparade författarna artikeln. De sparade 

artiklarna namngavs och numrerades samt sorterades in utefter vilken databas de 

hittades i. Detta förenklade diskussionen mellan författarna och underlättade 

samarbetet. Samtliga sparade artiklar lästes av båda författarna, var för sig. Efter 

diskussion om de lästa artiklarna exkluderades några pga. att de inte svarade på 

syftet. Valda artiklar delades sedan upp och granskades, de artiklar som visade på 

någon form av oklarhet granskades av båda författarna tillsammans för att få en 

rättvis granskning. Valda artiklar till litteraturöversikten fördes sedan in i 

artikelmatrisen (bilaga 4).  
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3.5 Analys och tolkning av data 

Artiklarna har analyserats enligt Fribergs (2012) studieanalys, vilket innebär att 

författarna först läste texterna som en helhet upprepande gånger för att göra sig 

bekanta med innehållet. Därefter fördes öppna diskussioner och innehållet 

sammanfattades för att skapa en övergripande förståelse. Fortsättningsvis 

markerades de delar i texten som ansågs vara meningsbärande, och likheter och 

skillnader identifierades. Därefter diskuterades fyra kategorier fram och ett tydligt 

mönster kunde urskiljas. Enligt Friberg (2012) kan de kategorier som urskilts ligga 

som grund till resultatet, vilket innebär att de delar som markerats under tidigare 

analys åter sätts ihop och får en ny helhet, dvs. litteraturstudiens resultat.  

 

3.6 Etiska överväganden 

Artiklarna som har valts ut till litteraturöversikten är samtliga skrivna på engelska, 

dessa har översatts till svenska genom diskussion tillsammans samt med hjälp av 

engelskt ordlexikon för en korrekt översättning samt för att minska risken för 

feltolkning. Författarna har valt artiklar som samtliga är etiskt godkända och där 

deltagarna har fått lämna sitt informerade samtycke. Enligt lagen om etikprövning 

av forskning som avser människor (SFS 2003:460) ska den enskilda människans 

respekteras och egenvärdet bevaras. Egna värderingar har utelämnats och 

författarna har haft en öppenhet till att förstå kontexten i artiklarna, för att inte 

förvränga resultat.   

 

4. RESULTAT 

Resultatet bygger på 14 vetenskapliga artiklar, majoriteten är av kvalitativ metod, 

(kvalitativa n=9, kvantitativa n=3, mixad metod n=1). Studierna som presenteras i 

artiklarna är genomförda i följande länder: England (n=2), Holland (n=1), Irland 

(n=1), Kanada (n=1), Norge (n=2), Sverige (n=6) och Tyskland (n=1). Artiklarna 

är publicerade mellan 2010 och 2016. Samtliga artiklar berör de närståendes 

erfarenheter. Resultatet har delats upp i fyra olika kategorier: närheten till döden, 

ökat ansvar, stöd inom familjen samt upplevelser av sjuksköterskan och 

vårdpersonalen.  
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4.1 Närheten till döden 

Kategorin närheten till döden innefattar tre subkategorier: leva nära döden, 

copingstrategier samt värdighet. 

 

4.1.1 Leva nära döden 

Närstående till en svårt sjuk och döende människa beskrev att tankar på döden 

fanns med vart de än befann sig. Att leva med närhet till döden och vissheten om 

att den var oundviklig beskrevs som psykiskt, mentalt och emotionellt påfrestande. 

Detta grundar sig i ovissheten om situationen de befann sig i, att inte veta hur 

dagen skulle se ut, relaterat till symtom hos den sjuke (Andersson, Ekwall, 

Hallberg & Edberg, 2010; Blindheim, Thorsnes, Brataas & Dahl, 2012; Pusa, 

Persson & Sundin, 2012; Steinvall, Johansson & Bertero, 2011; Totman, Pistrang, 

Smith, Hennessy & Martin, 2015). Andersson et al. (2010), Pusa et al. (2012) och 

Totman et al. (2015) beskriver även i sina studier att närheten till döden väckte 

tankar och funderingar som berörde den egna döden, samtidigt som det gav insikt 

om att varje stund i livet var dyrbar (a.a.). I flera av resultaten framkommer det att 

närheten till döden skapade en känsla av att vara oförberedd, även om det fanns en 

medvetenhet hos den närstående om att döden var nära var det svårt att greppa 

situationen och vara tillräckligt förberedd när dödsögonblicket inträffade 

(Axelsson et al., 2014; Borland et al., 2014; Burge et.al., 2014; Lees, Mayland, 

West och Germaine, 2014). Borland et al. (2014), Lees et al. (2014) och Totman et 

al. (2015) menar att trots närstående blivit informerade så upplevde de ändå sig 

oförberedda och kunde inte ta till sig information.  

 

Det beskrivs i flera studier att det trots den svårt stressiga situationen ändå 

upplevdes som stärkande, vilket relaterades till att få vara nära den sjuke. Det 

beskrevs som viktigt att ta vara på och få spendera den sista, dyrbara tiden 

tillsammans. Genom att få spendera den sista tiden tillsammans kom de närmare 

den sjuke och denna relation skapade på så sätt meningsfullhet (Andersson et al. 

2010; Axelsson et al., 2014; Pusa et al., 2012; Steinvall et al., 2011; Totman et al., 

2015; Werkander Harstäde, Rockberg, Brunt & Andershed, 2014).  

 



 

11 
 

4.1.2 Copingstrategier 

Att se den sjuke lida och påverkas av fysiska symtom, exempelvis avmagring 

kraftig andningspåverkan och nedsatt medvetande beskrevs i studier av Andersson 

et al. (2010) och Borland, Glackin och Jordan (2014) som skrämmande. Detta kan 

relateras till en studie gjord av Burge et al. (2014), där det beskrivs att merparten 

av deltagarna upplevde en osäkerhet till vad de kunde förvänta sig när döden 

närmade sig. Resultatet från studier påvisade att den utmanande situationen bidrog 

till att närstående lärde sig nya former av copingstrategier (Andersson et al., 2010; 

Axelsson et al., 2014; Blindheim et al., 2012; Pusa et al., 2012; Steinvall et al., 

2011). Pusa et al. (2012) beskriver en strategi som bland annat gick ut på att aktivt 

söka information och stöd eller helt enkelt undvika och distansera sig. Steinvall et 

al. (2011) beskriver också om distansering till den nya situationen, och att det 

grundade sig på att de närstående hade svårt att hantera den. Axelsson et al. (2014) 

tar upp i sin studie om en strategi att hantera situationen, som grundade sig i att ta 

en dag i taget, leva i nuet och behålla de dagliga rutiner som funnits innan 

personen blivit sjuk, detta ledde till en form av balans i livet. Andersson et al. 

(2010) beskriver i sin studie att närstående till en äldre person använde strategier i 

form av tillbakablickar på dennes liv och tankar på att den äldre hade levt ett långt 

och meningsfullt liv. Att de närstående använder sig av olika strategier grundar sig 

enligt Blindheim et al. (2012) i vilken förmåga som den närstående själv har till att 

hantera stressfyllda situationer samt hur man accepterade situationen. 

 

4.1.3 Värdighet 

Något som upplevdes som mycket betydelsefullt var att den sjuke skulle få bevara 

sin värdighet och få dö fridfullt (Andersson et al., 2010; Borland et al., 2014; 

Claesson, Francke, Sixma, De Veer & Deliens, 2013; Lees et al., 2014; Totman et 

al., 2015). I en studie gjord av Lees et al. (2014) betonas vikten om att värdigheten 

bevarades hos den sjuke, även efter att personen hade dött. Efter att personen hade 

dött upplevde de närstående enligt Andersson et al. (2010) och Pusa et al. (2012) 

både en förlust men samtidigt en lättnad. Lättnaden förknippades med att 

personens lidande äntligen fått ett slut men även en lättnad över att få fokusera på 

sig själv och sitt egna liv igen.  
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4.2 Ökat ansvar 

Kategorin ökat ansvar innefattar tre subkategorier: krav, isolering, hitta balans i 

livssituationen och skamkänslor, betydelsen av att få vara delaktig samt teknisk 

utrustning – ökat ansvar, mer frihet eller psykiskt påfrestande. 

 

4.2.1 Krav, Isolering, hitta balans i livssituationen och skamkänslor 

Återkommande i flera av studierna är att de närstående lade sina egna liv åt sidan 

för att tillfredställa och finnas till för den som var sjuk. Det låg fokus på att 

tillfredställa den sjukes behov och detta ledde till att de närståendes egna behov 

sattes åt sidan. Det beskrivs som krävande och energikrävande att konstant försöka 

tillmötesgå den sjukes önskningar (Andersson et al., 2010; Axelsson et al., 2014; 

Blindheim et al., 2012; Steinvall et al., 2011; Totman et al., 2015). Strävan efter att 

vara stödjande upplevdes som krävande pga. sjukdomens skiftande tillstånd. Detta 

kunde leda till att den närstående kände ökad sorg och trötthet (Axelsson et al., 

2014). Blindheim et al. (2012) beskriver i sin studie att en konsekvens av den 

skiftande sjukdomen var att den närstående hade svårt att planera sitt liv, det 

resulterade i att de fick ta var dag som den kom.  

 

För att tillfredsställa den sjukes behov upplevde de närstående att de var tvungna 

att balansera sitt vanliga liv med den nya situationen. Det var viktigt att få tid till 

att reflektera och samtala om den nya situationen, samt fortsätta med aktiviteter 

som tidigare utövats (Steinvall et al., 2011). Dock visade det sig i flera studier att 

det ökade ansvaret skapade problem med att behålla sin frihet och detta ledde till 

isolering och känslor av ensamhet (Andersson et al., 2010; Borland et al., 2014; 

Pusa et al., 2012; Totman et al., 2015) Pusa et al. (2012) beskriver i sin studie att 

ensamhet kunde upplevas trots att ett socialt liv fanns, det upplevdes som svårt att 

lyssna på andra personers ”mindre” problem och ledde till att den närstående 

kände sig distanserad från omvärlden.  

 

4.2.2 Betydelsen av att få vara delaktig   

Det framkommer i flertalet av studierna att de närstående ville vara delaktiga i 

vården av den sjuke, samt göra sitt allra bästa för att vården skulle bli så bra som 

möjligt (Andersson et al., 2010; Axelsson et al., 2014; Blindheim et al., 2012; 
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Borland et al., 2014; Lees et al., 2014; Pusa et al., 2012; Steinvall et al., 2011; 

Werkander- Harstäde et al. 2014). Känslor av skam var mycket vanliga hos de 

närstående. De hängde ofta ihop med att de närstående hade höga förväntningar på 

sig själva, och blev det inte riktigt som de tänkt, eller inte klarade av den svåra 

situationen uppstod skamkänslor (Werkander- Harstäde et al., 2014). Andersson et 

al. (2010) skriver att det var viktigt att närståendes önskan om att få vara delaktig i 

vården av den sjuke beaktades och respekterades, även att få delta i förberedelsen 

av den döde. Andersson et al. (2010) menar att känslor av otillfredsställdhet och 

skam kunde dyka upp, det var svårt att släppa ansvaret helt till vårdpersonalen, oro 

var relaterat till att den sjuke/döde inte skulle få den bästa vården som de 

förtjänade. De närstående upplevde att de kände den sjuke bäst, vilket också var en 

av orsakerna till att de tog på sig ett så stort ansvar i vården av den sjuke (a.a.). 

 

 4.2.3 Teknisk utrustning – ökat ansvar, mer frihet eller psykiskt påfrestande 

Att ha teknisk apparatur i hemmet upplevdes både som positivt och negativt 

(Axelsson et al., 2014; Borland et al., 2014; Munck, Sandgren, Fridlund & 

Mårtensson, 2012). I en studie av Borland et al. (2014) beskrevs att den dagliga 

tillvaron styrdes av personalens scheman och tider för inställning och justering av 

apparaturen även Axelsson et al. (2014) beskrev att närstående upplevde att 

apparaturen tog överhanden av deras tillvaro. Borland et al. (2014) beskrev det 

som psykiskt påfrestande då det var olika personal involverad i vården av den 

sjuke, ovissheten om vem som skulle komma upplevdes som negativt. Det 

beskrivs vidare av Borland et al. att vissa närstående tog på sig ansvaret att lära sig 

apparaturen då det kunde leda till färre hembesök och mer egen tid med den sjuke.  

 

Vissa närstående upplevde att hemmet förvandlades till en arbetsplats och inte 

längre var det hem där de tidigare kunnat koppla av samt vila (Borland et al., 2014; 

Munk et al., 2012). Den ständiga oron över att apparaturen inte fungerade eller 

gjorde ljud ifrån sig ledde till sömnsvårigheter (Borland et al., 2014). Trots 

negativa aspekter kunde påvisas så fanns det närstående som beskrev teknisk 

apparatur i hemmet ur en positiv vinkel det upplevdes som tryggt, då det innebar 

att en sjuksköterska kom med jämna mellanrum och det ledde till en ökad trygghet 
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och mer frihet, det innebar också en komfort att inte behöva ta den sjuke till 

sjukhuset för medicinering eller nutrition (Munck et al., 2012). 

 

4.3 Stöd inom familjen  

Av studiernas resultat framkommer det att närstående är i behov av stöd, det 

upplevdes som stärkande när de fick stöd från sin omgivning och om det fanns 

möjlighet att dela den sorgliga situationen med andra. Det beskrivs även som 

mycket viktigt att ha ett bra stöd inom familj och med vänner för att känna styrka 

att utstå den jobbiga situationen. Att dela denna erfarenhet med varandra stärkte 

banden mellan familjemedlemmarna (Andersson et al., 2010; Blindheim et al., 

2012; Borland et al., 2014; Pusa et al., 2012; Steinvall et al., 2011; Totman et al., 

2015). Då erfarenheten inte delades uppstod en känsla av ensamhet (Andersson et 

al., 2010; Blindheim et al., 2012; Steinvall et al., 2011). Både Axelsson et al. 

(2014), Borland et al. (2014) och Steinvall et al. (2011) beskriver att de närstående 

skyddade den sjuke, bland annat genom att inte visa sina egna känslor av 

ledsamhet, sorg och trötthet, detta för att den sjuke inte skulle behöva tappa den 

livslust som fanns kvar och känna skuld eller ha dåligt samvete över sin sjukdom. 

Borland et al. (2014)  beskriver att genom att inte visa sin sorg upplevde de 

närstående att de var ett bättre stöd för den sjuke, medan Axelsson et al. (2014) 

och Steinvall et al. (2011) beskriver att de upplevde sig vara ett bättre stöd om de 

samtalade om den svåra situationen eller delade sin egen hälsa med den sjuke, 

samt vågade tala öppet om sitt eget mående. Axelsson et al. (2014) och Steinvall et 

al. (2011) menar att ett ömsesidigt stöd upplevdes om den svåra situationen 

delades. Steinvall et al. (2011) belyser att det var mycket viktigt att en god relation 

mellan den närstående och den sjuke bevarades. 

 

4.4 Upplevelser av sjuksköterskan och vårdpersonalen 

Det beskrivs som viktigt att en relation byggdes upp mellan sjuksköterskorna och 

den drabbade familjen. En bra relation låg till grund för att de närstående skulle 

acceptera att sjuksköterskorna involverades i den sjukes vård (Borland et al., 2014; 

GrØthe, Biong & Grov, 2015). Axelsson et al. (2014) och GrØthe et al. (2015) 

beskriver att det var mycket viktigt att sjuksköterskan visade respekt och hade 

tålamod gentemot de närstående. GrØthe et al. (2015) belyser betydelsen av att 
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sjuksköterskan kände igen och kom ihåg namnen på alla i familjen. Att få stöd från 

sjuksköterskorna var mycket viktigt vilket studiers resultat påvisar (Andersson et 

al., 2010; Axelsson et al., 2014; Blindheim et al., 2012; Lees et al., 2014; Pusa et 

al., 2012). Studier visar på brister, där fler närstående saknade stöd efter döden 

(Axelsson et al., 2014; Claessen et al., 2013; Pusa et al., 2012). Claesson et al. 

(2013) tar upp att studien indikerar på att information om stöd till närstående efter 

döden är det område som behöver utvecklas mest för kvaliteten, av palliativ vård, 

då samtliga närstående i studien ser det som viktigt, 58 % anser att de fått för lite 

eller ingen information.  

 

Studier visar vikten av att vårdpersonalen hade god kunskap om palliativ vård, 

detta ledde till en ökad trygghet hos de närstående. Det ledde även till att en ökad 

känsla av praktiskt stöd och emotionellt välmående (Borland et al., 2014; GrØthe et 

al., 2015; Lees et al., 2014). Att det fanns en plan för den vård som skulle ges 

ansågs som betydelsefullt och skapade en förståelse hos de närstående, då det gav 

en klar bild av vården och vad de kunde förvänta sig (GrØthe et al., 2015). I en 

studie skriven av Totman et al. (2015) tas det upp att det var viktigt för de 

närstående med en öppen dialog mellan dem och vårdpersonalen för att undvika 

förvirring och känslan av att viktig information undanhölls. Axelsson et al. (2014) 

beskriver att behovet av information ökade när slutskedet närmade sig. Weber, 

Claus, Zepf, Fischbeck, och Escobar Pinzon (2012) skriver i sin studie att 

merparten av deltagarna i studien ville bli informerade, bland annat om den sjukes 

medicinska tillstånd. Weber et al. (2012) fortsätter beskriva att information i form 

av att veta vem den närstående skulle kontakta upplevdes som viktigt, även 

Claesson et al. (2013) tar upp i sin studie om behovet av att veta vart den 

närstående skulle vända sig vid akuta situationer. 

 

Det framkommer olikheter i erfarenheter om vårdpersonalen hade tillräckligt med 

tid, i två studier (Blindheim et al., 2012; Lees et al., 2014) läggs det vikt vid det 

faktum att närstående hade erfarenheter av att vårdpersonalen inte hade tillräckligt 

med tid för att kunna ge en god och tillräcklig vård. Det exempelvis inte fanns tid 

till att diskutera de saker som den närstående undrade över upplevdes en känsla av 
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att de var ensamma i vården av den sjuke. Medan det i en studie gjord av Totman 

et al. (2015) framkommer att de närstående var tillfredsställda med den tid de fått. 

Borland et al. (2014) och Pusa et al. (2012) skriver att de närstående ansåg att det 

var mycket viktigt att exempelvis smärtlindring gavs i tid. Att som närstående stå 

bredvid och se på när den sjuke led, upplevdes en känsla av hjälplöshet (Blindheim 

et al., 2012). Vidare beskrivs det av GrØthe et al., (2015) att kvaliteten på vården 

upplevdes bättre när de fick hjälp i god tid. Munck et al. (2012) skriver i sin studie 

att den närstående i vissa fall kunde känna sig som en förlängd arm till 

sjuksköterskan, vilket även Andersson et al. (2010) beskriver i sin studie. Trots 

denna känsla berättar deltagarna att de inte hade klarat av situationen utan 

sjukvårdspersonalens hjälp (a.a.). 

 

5. DISKUSSION 

Diskussionsavsnittet innefattar fyra underrubriker: sammanfattning av 

huvudresultatet, resultatdiskussion, metoddiskussion samt etikdiskussion.  

 

5.1  Sammanfattning av resultatet 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa närståendes erfarenheter av den 

palliativa vården. Det framkom att närstående tog stort ansvar i vården av den 

sjuke och att de ständigt upplevde att döden var närvarande. Situationen beskrevs 

som fysiskt, psykiskt och emotionellt påfrestande. Att ha en närstående som hade 

en dödlig sjukdom skapade ett ökat behov av stöd. Stödet från familj och vänner 

upplevdes som betydelsefullt, men även relationen till vårdpersonalen var viktigt 

för att uppnå upplevelser av en god palliativ vård. Trots den svåra situationen 

kunde livskvalitet upplevas och de närstående upplevde meningsfullhet av att få 

möjlighet till att vara nära den sjuke under den sista tiden.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer det att närheten till döden väckte starka känslor, de 

närstående beskriver om hur de påverkades emotionellt, psykiskt och mentalt pga. 

den ovissa situationen de befann sig i (Andersson et al., 2010; Pusa et al., 2012; 

Totman et al., 2015). Att urskilja en exakt tidpunkt för när döendet börjar, beskrivs 

vara omöjligt relaterat till att varje sjukdomsförlopp är unikt. Sjukdomsförloppet 
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kan ses som en process där döden är oundviklig och inträffar inom en snar framtid 

(Carlander et al., 2011; Svenska palliativregistret, 2015). Omvårdnadsteoretikern 

Katie Eriksson (1994) beskriver att frågor om den egna döden och andliga frågor 

blir mer påtagliga då en människa drabbas av sjukdom. Detta leder till att livet 

förändras på många olika vis och pga. detta skapas ett livslidande. Författarna kan 

relatera Erikssons teori om livslidande till de närståendes upplevelser som 

framkommer i översiktens resultat, då närheten till döden beskrivs väcka starka 

känslor.  

 

Resultatet visar att närstående upplevde det som mycket viktigt att få vara 

närvarande och kunna ta till vara på den sista, dyrbara tiden. Det påvisar även att 

trots att de närstående var insatta i sjukdomen och medvetna om att sjukdomen var 

obotlig, upplevdes ändå känslor av att vara oförberedd när döden inträffade 

(Axelsson et al., 2014; Borland et al., 2014; Burge et.al., 2014; Lees, Mayland, 

West och Germaine, 2014). Det beskrivs av Regionalt Cancercentrum (2012) att 

det är viktigt att patient och närstående har fått information och har insikt i att 

sjukdom inte går att bota, med denna insikt ökar då möjligheterna till att ta vara på 

den sista tiden. Författarna till litteraturöversikten anser att detta belyser hur viktigt 

det är att vara tydlig och att försäkra sig om att patient och närstående har förstått 

och tagit till sig av den information som getts. Andersson (2007) skriver att de 

närstående kunde uppleva att den information som gavs var obegriplig och ledde 

till att de inte tog till sig av den information som gavs. Detta anser författarna visa 

vikten av att ge tydlig och begripbar information.  

 

Närheten till döden väckte inte endast negativa känslor och erfarenheter hos de 

närstående, utan det framkommer i resultatet att en meningsfullhet kunde upplevas 

av att få vara nära den sjuke under dennes sista tid. Trots de svåra utmaningar som 

situationen medförde, kunde situationen upplevas positivt relaterat till att få 

uppfylla den sjukes sista önskningar (Steinvall et al., 2011; Totman et al., 2015; 

Werkander et al., 2014). Svensk Sjuksköterskeförening (2014) skriver att en 

person i samband med lidande ställs inför frågor om vad som är meningsfullt. 

Vidare beskrivs att mening går att hitta, trots att situationen kan kännas hopplös. 

Studierna visade att närstående använder olika former av copingstrategier för att 
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hantera den svåra och utmanande situationen (Blindheim et al., 2012; Pusa et al., 

2012). Författarna kopplar detta till Gunnarsson och Öhlén (2006) och Carlander 

et al. (2011), som beskriver att strategier är ett sätt att hantera den sorg som 

situationen innebär.  

 

I sjuksköterskans yrkesroll ingår det att ge en god omvårdnad och verka för ett 

fridfullt och värdigt avslut av livet (Svensk sjuksköterskeförening, 2014), men 

även att bevara patientens värdighet genom att behandla patienten med respekt 

(Donelly & Dickson, 2013; Eriksson, 1994; Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Detta är något som tydligt framgår i översiktens resultat, där närstående beskriver 

att det var viktigt och betydelsefullt att den sjuke skulle få behålla sin värdighet 

och dö en fridfull död (Borland et al., 2014; Claesson et al., 2013). Eriksson (1994) 

beskriver att då en människa drabbas av sjukdom, skapas ett lidande, lidandet leder 

till att människans värdighet kränks. Författarna anser att detta är en viktig aspekt 

att beakta inför den kommande yrkesrollen, då författarnas tidigare erfarenheter av 

liknande situationer i verkligheten, inte alltid stämmer överens med att patientens 

värdighet respekteras.  

 

Eriksson (2015) menar att människan har en naturlig inställning till att vårda. Ett 

naturligt vårdande bygger på bl.a. ömsesidighet, vänskap och kärlek. I relation 

tillsammans med andra människor kan tillfredsställelse uppnås, och den som 

vårdar kan uppleva ett välbefinnande av att ge vård. Även Socialstyrelsen (2012) 

beskriver att det, för många, är en naturlig del av livet att vårda en annan 

människa. Författarna kopplar ihop detta med resultatet, där det framgår att 

närstående aktivt ville delta i vården av den sjuke, om de inte fick delta aktivt, 

upplevdes en känsla av otillfredsställdhet. Att ha en aktiv del i vårdandet, visade 

sig i resultatet, leda till att den närståendes egna liv sattes åt sidan. Att vårda en 

döende människa upplevdes som krävande och en känsla av ensamhet och 

isolering uppstod (Totman et al., 2015). Förluster av någonting, i detta fall det 

egna livet, kan leda enligt Eriksson (1994) till en ensamhet som orsakar ett 

lidande.  
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Resultatet visar att den svåra situationen medförde att de fick ta var dag om den 

kom, att det var svårt att planera framåt i tiden. Carlander et al. (2011) visar 

liknande resultat, där det beskrivs att familjen var tvungna att leva i nuet, då den 

nya situationen ledde till att de fokuserade på hur de kunde leva på bästa möjliga 

vis under denna tid. Resultatet visar att de närstående kände en lättnad efter att den 

sjuke avlidit, vilket relaterades till att närstående inte ansåg att personens liv var 

värdigt och lidandet var över, men samtidigt över att kunna fokusera på sitt egna 

liv igen (Andersson et al., 2010; Pusa et al., 2012). Eriksson (1995) beskriver att 

även de närstående lider, och författarna kan se en koppling över att de närstående 

känner en lättnad när den sjuke avlidit, då lidandet bl.a. är kopplat till att den sjuke 

lider, vilket resulterar i att när den sjukes lidande är över, minskar även den 

närståendes lidande (Andersson et al., 2010).  

 

Att kunna samtala med familj och vänner visade sig vara av stor betydelse, 

resultatet belyser vikten av att dela det sorgliga med varandra, vilket ledde till ett 

ökat stöd. I vissa fall dolde de närstående sin sorg och sitt lidande för att skydda 

den sjuke från att känna skuld över sin sjukdom. Genom att inte visa sina känslor 

var de ett bättre stöd (Borland et al., 2014). Resultatet visar dock att i de fall som 

närstående klarade av att samtala med den sjuke, och dela sina känslor och sin 

sorg, upplevdes ett bättre stöd från båda håll (Axelsson et al., 2014; Steinvall et al., 

2011). Cancerfonden (2014) beskriver att om stödet är ömsesidigt kan alla parter 

få styrka av det, det beskrivs vara viktigt att ha en öppenhet till att våga prata om 

de tankar som finns. Om familjen klarar av detta ska det enligt Cancerfonden vara 

enklare att hantera situationen (a.a.). Att ha en god kommunikation inom familjen 

gav en ökad känsla av delaktighet (Daines et al., 2013), Andersson (2007) 

beskriver vidare att information och delaktig i vården har visat sig vara av vikt för 

närstående, att vårda i livets slut leder till att den närstående själv är i behov av 

stöd. Författarna ser en liknelse från resultatet till Erikssons (1994) beskrivning av 

att även den närstående lider och bör ses som en patient som är i behov av vård. 

Vad författarna menar med detta är att den närstående också ska behandlas med 

värdighet, omtanke och respekt.  
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Resultatet påvisar att det var viktigt att en relation byggdes upp mellan 

vårdpersonalen och familjen. Goda relationer visade sig ha positiva effekter på hur 

de närstående accepterade vårdpersonalens involvering i vården av den sjuke 

(Borland et al., 2014; GrØthe et al., 2015). Enligt Benzein och Saveman (2008) och 

Karlsson och Sandén (2007) låg tillit till grund för att en god relation skulle 

upprätthållas, och om detta fanns, ledde det till en ömsesidig relation där alla 

parter vågade tala öppet om olika funderingar (a.a.). Om sjuksköterskan hade god 

kunskap om palliativ vård ledde även detta till tillit, vilket i sin tur ledde till ett 

ökat förtroende, praktiskt samt emotionellt stöd (Benzein & Saveman, 2008). 

 

5.3 Metoddiskussion 

Examensarbetet har genomförts som en litteraturöversikt där en styrka är att 

författarna har inkluderat både kvalitativa samt kvantitativa artiklar, vilket var 

författarnas mål innan påbörjad sökning och bidrar till en bredare bild av ämnet. 

Merparten av artiklarna är av kvalitativ metod, vilket var ett väntat resultat i 

sökningarna eftersom syftet var att söka efter erfarenheter och upplevelser. Utifrån 

syftet formulerade författarna sökord som ansågs relevanta för att få svar på syftet. 

Författarna var ute efter att koppla samman de valda sökorden, därav användes 

endast den booleska termen AND (Friberg, 2012). Författarna valde att begränsa 

sökningarna till 2010-2016 för att få fram den senaste forskningen, vilket enligt 

författarna till översikten anser vara en styrka. Sökningarna skedde i tre olika 

databaser; Cinahl, PubMed samt Web of Sience. Dessa databaser är inriktade på 

omvårdnadsforskning vilket litteraturöversikten syftade till, och stärker 

översiktens validitet. Sökningen är enligt Friberg (2012) en systematisk process 

där det slutgiltiga urvalet väljs ut, och författarna har noggrant dokumenterat 

tillvägagångssättet vid sökningarna i de olika databaserna. Författarna har gjort en 

grundlig sökning där samtliga sökordskombinationer har använts i alla databaser, 

vilket resulterade i att samma artiklar kunde påvisas i sökresultatet, dessa valdes då 

bort eftersom de redan inkluderats i litteraturöversikten. Författarna anser att detta 

är en styrka som bidrar till att översikten visar ett trovärdigt resultat, då inga fler 

artiklar fanns att tillgå i de sökningar som gjordes.  
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En svaghet kan framgå då författarna inte har valt att fokusera på en specifik plats 

för vård, utan har fokuserat på erfarenheter oavsett plats. Författarna själva valde 

detta, då en bredare bild av närståendes erfarenheter av palliativ vård kunde 

påträffas. Vid sökning av artiklar hade författarna ett öppet sinne för att hitta 

artiklar som svarade på syftet, och hade tanke på att spara även de artiklar som inte 

i första hand utgav sig för att passa översiktens syfte då endast abstrakt lästs. 

Därav sparades 27 artiklar för att sedan läsas igenom. Valda artiklar till 

litteraturöversikten, (n=14), har samtliga erhållit hög kvalitet enligt 

granskningsmallen från Högskolan Dalarna, som utgår från Willman et al. (2011) 

och Forsberg och Wengström (2013), vilket styrker översiktens reliabilitet, 

författarna menar med detta att litteraturöversiktens resultat anses vara tillförlitligt. 

Granskning av artiklarna skett både enskilt samt tillsammans, om en artikel visade 

på någon form av oklarhet granskades den tillsammans av båda författarna för att 

minska risken för feltolkning. 

 

En svaghet med att några av artiklarna endast granskades av en författare är att det 

finns risk för att den författare som inte har granskat, inte var fullt lika insatt i vad 

som framkom i artikelns resultat. Detta har författarna inte upplevt under 

examensarbetets gång, utan en diskussion om artiklarna har funnits fortlöpande 

genom hela processen. Innan resultatet påbörjades fördes öppna diskussioner om 

innehållet, för att försäkra sig om att båda har uppfattat samma sak, speciellt med 

tanke på att samtliga valda artiklar är skrivna på engelska och för att försäkra sig 

om att författarna uppfattat rätt diskuterades även detta och vid oklarheter 

användes engelskt ordlexikon. Därefter skapades kategorier som uppfattats i 

artiklarna. De kategorier som skapades gav en klar bild av vad som resultatet i 

översikten skulle komma att innehålla och båda författarna var överens om att 

dessa var de kategorier som stod ut i artiklarna. Samarbetet författarna emellan 

anses vara en styrka och bidrar till översiktens trovärdighet. En svaghet med denna 

litteraturöversikt är att det är första gången båda författarna skriver en översikt, 

men styrks då kontinuerlig kontakt med handledare samt aktiv sökning efter 

kunskap om hur en litteraturöversikt skall utformas har funnits.  
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5.4 Etikdiskussion 

Samtliga artiklar som har använts i litteraturöversikten har blivit godkända av en 

etisk kommitté. Merparten av de använda studierna har även haft en tydlig 

beskrivning där de visar att författarna till studierna har haft ett starkt etiskt 

övervägande, bland annat genom att informera deltagarna om att det var frivilligt 

att delta, att de fick avsluta studien när de önskade samt vid förekomst av citat har 

studieförfattarna använt sig av pseudonymer för att skydda deltagarnas namn. 

Författarna till litteraturöversikten har utgått från lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460) vid val av artiklar till 

litteraturöversikten, lagen syftar till att bevara den enskilda människans respekt 

och egenvärde. I några av artiklarna beskriver studiernas författare att resultatet 

kan ha påverkats av den deltagande närståendes sorg, och att denna person inte 

varit fullt klar i sina tankar. Författarna till litteraturöversikten har valt att använda 

dessa ändå, då det har visat en tydlig bild av vad som den närstående har upplevt 

och har stämt överens med de övriga deltagarnas upplevelser. 

 

6. KLINISK BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET 

Litteraturöversikten visar vikten av att hälso- och sjukvården måste våga öppna 

upp för frågor och diskussioner med de närstående, för att ta reda på vad de 

närstående har för behov, i och med denna svåra situation. Översikten visar hur 

betydelsefullt det är att tydlig information ges, vilket kan leda till ökad trygghet 

och delaktighet. Vidare kan resultatet ge både studenter och sjukvårdspersonal en 

ökad kunskap om vad närstående upplever, dessutom menar författarna att 

resultatet som framkommit i översikten även kan leda till att hälso- 

sjukvårdspersonalen upplever en ökad trygghet till att vårda och ge stöd till dessa 

personer.  

 

7. SLUTSATS 

Att ha döden konstant närvarande är fysiskt, psykiskt och emotionellt påfrestande 

för den närstående och leder till en svår och förändrad livssituation. En ökad 

ansvarskänsla visade sig vara en stor del i vården av den sjuke och de närstående 

var i stort behov av stötting från både familj, vänner och vårdpersonalen för att 

klara av denna situation. Kunskap hos sjukvårdspersonalen har visat sig vara en 
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viktig faktor för att en god omvårdnad ska kunna ges och sjukvårdspersonalen bör 

kunna identifiera dessa behov för att den närstående ska kunna känna trygghet. Att 

den sjuke skulle få bevara sin värdighet och dö fridfullt var något som upplevdes 

som viktigt, och den närstående upplevde både en enorm sorg, men även en lättnad 

när personen hade dött.  

 

8. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Resultatet framhäver vikten av att se familjen som en helhet, där information och 

stöd är betydelsefullt för att kunna hantera den svåra situationen. Resultatet visar 

även vikten av att den sjuke skulle få dö värdigt och fridfullt. Författarna trycker 

därför på detta och uppmanar till forskning för att öka kunskapen hos 

sjuksköterskan till att kunna bidra med en god omvårdnad under vårdtiden, men 

även ge ökad insikt om hur bemötande bör ske vid livets slutskede. 

Familjefokuserad omvårdnad är ett förhållningssätt där omvårdnaden syftar till att 

se familjen som en helhet. Författarna uppmanar därför till fortsatt forskning kring 

detta specifika område.  
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Bilaga 1 - Sökmatris  
 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Antal utvalda 
artiklar till 
resultat, n=14 

CINAHL Palliative care AND 
Relatives AND 
Experience 

10939 
236 
63 

0 
0 
15 

0 
0 
10 

 
 
5  

CINAHL Palliative care AND 
Next of kin AND 
Nursing 

10939 
13 
4 

0 
5 
0 

0 
4  
0 

 
4 
 

CINAHL Palliative care AND 
Experience AND 
Next of kin 

10939 
1.351 
7 

0 
0 
1 

0 
0 
0 

 
 
0 

CINAHL Palliative care AND 
Nursing AND 
Relatives AND 
Caring 

10939 
2.481 
66 
8 

0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 

 
 
 
0 

Web of 
Sience 

Palliative care AND 
Relatives AND 
Experience 

817 
41 
26 

0 
13 
3 

0 
6  
2  

 
3 
 
 

Web of 
Sience 

Palliative care AND 
Next of kin 

817 
6 

0 
1 

0 
1 

 
1 
 

Web of 
Sience 

Palliative care AND 
Experience AND 
Next of kin 

817 
333 
6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

 
 
0 

Web of 
Sience 

Palliative care AND 
Nursing AND 
Relatives 

817 
511 
25 

0 
0 
3 

0 
0 
0 

 
 
0 

PubMed Palliative care AND 
Relatives AND 
Experience AND 
Nursing 

15262 
2752 
490 
179 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

 
 
 
0 

PubMed Palliative care AND 
Next of kin AND 
Experience 

15261 
38 
7 

0 
8 
4 

0 
3 
1 

 
1  

PubMed Palliative care AND  
Experience AND 
Caring AND 
Next of kin 

15262 
1.728 
198 
3 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
 

 
 
 
0 

PubMed Palliative care AND 
Relatives AND 
Caring AND 
Next of kin 

15262 
2.752 
276 
2 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

 
 
 
0 
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Bilaga 2 - Kvalitetsbedömning av kvalitativa studier 
  
 

Fråga 
Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens 
syfte? 

  

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008).
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Bilaga 3 – Kvalitetsbedömning av kvantitativa studier 
 
 

Fråga 
Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och 

analyserats? 
  

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008)
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Bilaga 4 – Artikelmatris Sammanställning av artiklar (n=14) som ligger till grund för resultatet 
 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Andersson, M., 
Ekvall, A-K., 
Hallberg, I.R., & 
Edberg A-K. 
 
2010 
 
Sverige 

The experience of 
being next of kin 
to an older person 
in the last phase of 
life. 

To investigate the experience 
of being next of kin to an 
older person in the last phase 
of life as narrated after the 
older person’s death. 

Kvalitativ 
 
Intervjustudie som analyserats 
med en kvalitativ 
innehållsanalys. 

n=17 (11 kvinnor och 6 
män). 

Att vara närstående till en 
äldre människa i sista tiden av 
livet upplevdes vara fyllt av 
ansvar, känslan av att vara den 
enda som känner sin anhörigas 
behov, samt för att uppfylla 
den döendes önskningar. 
Aspekter som psykiskt 
emotionellt och socialt var 
påfrestande.  

Hög 92% 

Axelsson, L., Klang, 
B., Lundh Hagelin, 
C., H Jakobsson, S., 
& Andreassen 
Gleissman, S. 
 
2014 
 
Sverige 

Meanings of being 
a close relative of 
a family member 
treated with 
haemodialysis 
approaching end 
of life. 

To describe and elucidate the 
meaning of being a close 
relative of a severely ill 
familymember treated with 
maintance haemodialysis 
approaching the end of life. 

Kvalitativ 
 
Intervjustudie med öppna 
frågor. 

n=14 (12 kvinnor och 2 
män). 

Sex teman identifierades: stöd, 
styrka, ansvarstagande, leva 
här och nu, finna balans i livet 
samt närhet till döden. 

Hög 92% 

Blindheim, K., L. 
Thorsnes, S., V 
Bratas, H., & M 
Dhal, B. 
 
2012 
 
Norge 
 

The role of next 
of kin of patients 
with cancer: 
learning to 
navigate 
unpredictable 
caregiving 
situations. 

To develop knoxledge about 
(1) the experiences of next of 
kin in caring for seriously ill 
patients with cancer and (2) 
the effects of strain and 
support on the next of kin’s 
ability to cope. 

Kvalitativ 
 
Gruppintervjuer. 

n=16 (9 kvinnor och 7 
män).  

Att vara närstående var 
utmanande, viktigt att få vara 
nära den sjuke. Accepterande 
av situationen har stor 
betydelse för att kunna hantera 
och se framåt. Situationen var 
stressfylld och påverkade det 
dagliga livet. 

Hög 92%  
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Författare   
År   
Land  

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Borland, R., 
Glackin, M & 
Jordan, J. 
 
2013 
 
Irland 
 
 
 
 

How does 
involment of a 
hospice nurse 
specialist impact 
on the experience 
on informal caring 
in palliative care? 
Perspectives of 
middle-aged 
partners bereaved 
through cancer. 

Explore partners 
understandings and 
experiences in relation to 
caring för a loved one with a 
terminal illness, with a 
particular focus on the role 
of the hospice nurse 
specialist. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade intervjuer. 

n=7 (6 kvinnor och 1 man). Fem teman identifierades: 
känslor som strider mot 
varandra, förtroende för 
sjuksköterskan, att 
sjuksköterskan gav ett gott 
stöd, sjuksköterskans arbete - 
en var en dold fördel samt att 
vara förberedd på döden och 
förlusten. 

Hög 96 % 
 

Burge, F., Lawson, 
B., Johnston, G., 
Asada, Y., F 
McIntyre, P., 
Grunfeld, E., & 
Flowerdew, G. 
 
2014 
 
Kanada 
 

Bereaved family 
member 
perception of 
patient-focused 
family-centred 
care during the 
last 30 days of life 
using a mortality 
follow-back 
survey: does 
location matter? 

Describe the relationship 
between the location where 
the decendent received the 
majority of care during their 
last 30 days and the 
informant’s perception of the 
extent of unmet need, as 
defined by multiple domains 
of patient-focused, family-
centred care. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvantitativ 
 
Intervjuer över telefon, 
baserad på ’the After-Death 
Bereaved Family Member 
Interview’. 

n=1316 Ingen specifik plats var bättre 
vid dödstillfället.  
Framkommer att information 
samt det emotionella och 
spirituella ansågs saknas i 
vården.  

Hög 87%  
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Författare   
År   
Land  

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Claessen, S.J.J., 
Francke, A.L., 
Sixma, H.J., de 
Veer, A.J.E., & 
Deliens, L. 
 
2013 
 
Holland 

Measuring 
Relatives’ 
Perspectives on 
the Quality of 
Pallitive Care: The 
consumer Quality 
Index Pallitive 
Care. 

This article provides insight 
into the development and 
psychometric characteristics 
of this questionnaire, as well 
as quality improvment 
priorities. 

Kvantitativ 
 
CQ-index (frågeformulär) 
användes för att mäta 
kvaliteten på palliativ vård, sett 
från de närstående. 

n=204 (133 kvinnor och 71 
män). 
 

Närstående anser att det var 
viktigt att: den döende skulle 
få dö fridfullt, hjälp i god tid 
vid akuta situationer samt 
uppmärksamhet från 
vårdpersonalen. Visar även på 
att vårdpersonalen måste tänka 
på vissa aspekter mer i 
framtiden.  
 

Hög 82,7% 

Grothe, Å., Biong, 
S., & Grov, E.K. 
 
2015 
 
Norge 
 
 

Acting with 
dedication and 
expertise: 
Relatives 
experience of 
nurses provision 
of care in a 
palliative unit. 

To illuminate and interpret 
relatives’ lived experiences of 
health personnel’s provision 
of care in a palliative ward. 

Kvalitativ 
 
Ostrukturerade intervjuer som 
gav deltagarna möjlighet att 
svara fritt. 

n=6 (3 kvinnor och 3 män). Syn på hur sjuksköterskorna 
på en palliativ enhet påverkade 
kvalitén av vården. Kunskap, 
expertis och visad hängivelse 
var positiva faktorer samt att 
det var viktigt med 
igenkännande av barn och 
familjemedlemmar. 

Hög 88% 

Lees, C., Mayland, 
C., West, A., & 
Germaine, A. 
 
2014 
 
England 

Quality of end-of-
life care for those 
who die at home: 
views and 
experiences of 
bereaved relatives 
and carers. 

Explore bereaved relatives’ 
and carers’ experiences of 
end-of-life care for people 
who had died at home. 

Kvalitativ/kvantitativ 
 
Care of the Dying Evalution 
(CODE) frågeformulär 
användes. 

n=72 Fyra huvudteman 
identifierades; samordning och 
kontinuitet, kompetens, 
kommunikation samt 
medlidande. 

Hög 88% 
(kvalitativ 
granskning) 
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Författare   
År   
Land  

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare 
 

Resultat Kvalitetsgrad 

Munck, B., 
Sandgren, A., 
Fridlund, B., & 
Mårtensson, J. 
 
2012 
 
Sverige 

Next-of-kin’s 
conception of 
medical 
technology in 
palliative 
homecare. 

To describe next-of-kin’s 
conceptions of medical 
technology in palliative 
homecare. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer. 
Analysen skedde i en process 
som resulterade i fem 
beskrivande kategorier. 

n=15 (9 kvinnor och 6 
män). 

Medicinsk teknologi i hemmet 
inverkade på den privata 
hemmiljön, ledde till dålig 
sömn och oro, men gav även 
en viss känsla av bekvämlighet 
och lugn. Närstående kände 
sig som assistenter till 
sjuksköterskan. 

Hög 92% 

Pusa, S., Persson, 
C., & Sundin, K. 
 
2012 
 
Sverige 
 
 

Significant others’ 
lived experiences 
following a lung 
cancer trajectory  
From 
diagnosis through 
and after the death 
of a family 
member 

The purpose of this study 
was to illuminate the 
meanings of significant 
others’ lived experiences 
of their situation from 
diagnosis through and after 
the death of a family member 
as a consequence of 
inoperable lung cancer 
 
 

Kvalitativ 
 
Intervjuer.  

n= 11 (9 kvinnor och 2 
män) 

Beskriver upplevelser från 
diagnos och känslor efter att 
den sjuke gått bort. Stress, 
ansvar, förändring av tillvaron, 
att få ny syn på livet, vara i 
obalans samt kämpa för god 
vård.  

Hög 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steinvall, K., 
Johansson, H., & 
Berterö, C. 
 
2011 
 
Sverige 
 
 
 
 
 

Balancing a 
Changed Life 
Situation: The 
Lived Experience 
From Next of Kin 
to Persons With 
Inoperable Lung 
Cancer. 

To identify and describe the 
experiences of quality of 
life/life situation among 
those who were next of kin 
to persons with inoperable 
lung cancer. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer gjordes både i 
hemmet samt på sjukhus. 

n=11 (4 kvinnor och 7 
män). 

Stor förändring av 
livssituationen. Påvisar vikten 
av stöd från sjuksköterskorna 
som sedan kunde leda till en 
närmare relation med den 
döende. 

Hög 92% 



 

5 
 

Författare   
År   
Land  

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Totman, J., 
Pistrang, N., Smith, 
S., Hennesey, S., & 
Martin, J. 
 
2015 
 
London 

‘You only have 
one chance to get 
it right’: A 
gualitative study of 
relatives’ 
experiences of 
caring at home för 
a family member 
with terminal 
cancer. 

To explore the emotional 
challenges faced by home 
caregivers, and their 
experiences of healthcare 
professionals, from the 
perspective of existential 
psychology.  
 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade intervjuer, 
inleddes med öppna frågor 
som sedan smalnades av. 

n=15 (11 kvinnor och 4 
män). 

Fyra huvudteman 
identifierades; ansvar, 
isolation, död samt 
meningsfullhet.  
 

Hög 96% 
 
 
 
 
 
 

Weber, M., Claus, 
M., Isabel Zepf, K., 
Fischbeck, S., & 
Escobar Pinzon, 
L.C. 
 
2012 
 
Tyskland 

Dying in Germany 
– Unfulfilled 
Needs of Relatives 
in Different Care 
Settings. 

Aimed to explore important 
needs and personal 
experiences of relatives at the 
end of life, and to detect 
differences in these needs 
and experiences for various 
care settings. 

Kvantitativ 
 
Frågeformulär skickades hem 
till den avlidnas anhöriga. 

n=1337 (845 kvinnor, 478 
män samt 14 okänt) 

De närstående kände behov av 
information angående 
patientens medicinska 
tillstånd, emotionellt stöd samt 
tid från personalen. 

Hög 97,5% 
 
 
 

Werkander-
Harstäde, C., 
Roxberg, Å., Brunt, 
D., & Andershed, 
B. 
 
2014 
 
Sverige 

Next of Kin’s 
Experience of 
Shame in End-of-
Life Care. 

To gain a greater 
understanding of the 
experiences of shame of next 
of kin in end-of-life care. 

Kvantitativ  
 
Intervjuer. 

n=17 (14 kvinnor och 3 
män). 

Upplevelser av skam , skuld 
och meningsfullhet.  

Hög 92% 

 
 
 


