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Att leva nära döden 

Abstrakt  

Bakgrund: Palliativ vård är riktad mot patient och anhöriga genom att bemöta 

bådas behov. Att vara anhörig till en person i livets slutskede kan innebära både 

psykisk och fysisk påfrestning. Anhöriga uttrycker en vilja behålla någon form av 

kontroll i den annars kaotiska och osäkra vardagen. Syfte:Syftet var att belysa 

upplevelserna av att vara anhörig till en person i livets slutskede. Metod:En 

kvalitativ litteraturstudie baserad på tolv vetenskapliga artiklar granskades, 

analyserades och sammanställdes. Resultat:I resultatet framkom tre kategorier; En 

förändrad livssituation, att vara i en utsatt situation och att få personliga behov 

tillgodosedda. Anhöriga anpassade vardagslivet efter den döende personen. 

Maktlöshet, otillräcklighet, skuld, skam, ensamhet, ångest, trötthet och utmattning 

var centrala känslor i anhörigas liv. För att klara av den komplexa situationen var det 

viktigt med stöd och information från vårdpersonal. Konklusion:Familjefokuserad 

omvårdnad är viktigt för att främja både patienten och anhörigas hälsa. Det är viktigt 

som sjuksköterska att uppmärksamma de anhörigas behov, stödja dem i deras roll 

och stärka deras känsla av sammanhang. 

 

Nyckelord: Palliativ vård, anhöriga, upplevelser, stöd.  

 

 

 

  



 

Living close to death 

Abstract 

Background:Palliative care is directed to both the patient and next of kin by 

responding to both their needs. Being a relative of a person in the end of life can 

mean both mental and physical stress. Relatives express a desire to maintain some 

form of control in the otherwise chaotic and uncertain everyday life. Aim: The aim of 

this study was to illuminate the experiences of being a relative of a person in the end 

of life. Method:A qualitative literature review based on twelve scientific articles were 

reviewed, analyzed and compiled.Results:The study resulted in three main 

categories; A changed life situation, to be in a vulnerable position and getting 

personal needs met. Relatives custom everyday life for the dying person. 

Powerlessness, inadequacy, guilt, shame, loneliness, anxiety, fatigue and exhaustion 

were central emotions in relatives' lives. To cope with the complex situation it was 

important to receive support and information from health care professionals. 

Conclusion:Family-focused care is important to encourage both patients and 

relatives health. It is important as a nurse to pay attention to relatives' needs, support 

them in their role and strengthening their sense of coherence.  

 

Keywords: Palliative care, next of kin, experiences, support.   
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Bakgrund 

Den palliativa vården syftar till att genom multiprofessionella team förebygga och 

lindra lidande genom tidig upptäckt och behandling av fysiska, psykiska och 

existensiella problem (World health organization [WHO] 2015). Vården är riktad mot 

patient och anhöriga genom att bemöta bådas behov. Varje år avlider omkring 

90.000 personer i Sverige och en stor del av dessa har behov av palliativ vård. Vård 

vid livets slutskede bedrivs inom kommunen samt i öppen och sluten vård (Svenska 

Palliativregistret 2014, 10-12).  

 

Den palliativa vården delas ofta in i två faser, en tidig fas och en sen fas. Den tidiga 

fasen kan pågå under en lång tid och har fokus på en livsförlängande behandling ur 

patientens perspektiv. Den sena fasen har som mål att lindra lidande samt främja en 

hög livskvalitet för patienten, anhöriga och andra berörda personer. Övergången till 

den sena fasen benämns ofta, inom hälso- och sjukvården, som en brytpunkt. 

Initiativet för övergången kan komma från den ansvariga läkaren eller från patienten 

i samråd med läkaren. Även anhöriga kan komma med synpunkter om beslutet. Den 

ansvarige läkaren för då ett brytpunktssamtal med patienten och anhöriga, ofta vid 

flera tillfällen, om övergången till palliativ vård (Socialstyrelsen 2013, 18-19). 

 

Den palliativa vården vilar på fyra hörnstenar som innefattar symtomlindring, 

samarbete, kommunikation och relation samt stöd till anhöriga. Symtomlindring 

innebär fysisk, psykisk, social och existensiell symtomlindring. Samarbete sker 

genom att alla yrkeskategorier fungerar som ett team. För att främja patientens 

livskvalitet krävs en god kommunikation och relation mellan arbetslag, patient och 

anhöriga. Den sista hörnstenen fokuserar på anhörigstöd. Under patientens 

sjukdomstid och efter döden ska stöd till anhöriga erbjudas. Anhöriga ska även ges 

möjlighet att delta i vården om de önskar (Socialstyrelsen 2013, 17). I en studie av 

Dumont, Dumont och Mongeau (2008) visade det sig att anhöriga hade lättare att 

hantera döden och sorgeprocessen efter döden om patienten skonats från onödigt 

lidande och kunde behålla livskvalitet även i livets slutskede. Professionellt stöd 

innan och efter döden visade sig ha en positiv inverkan på sorgeprocessen (Dumont, 

Dumont och Mongeau 2008). Rydé, Strang och Friedrichsen (2008) gjorde en studie 

för att utforska betydelsen av att gråta hos anhöriga till personer i livets slutskede, 
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samt vilka faktorer som fick dem att gråta. De fann att det var anhörigas personlighet 

och historia som låg till grund för deras attityder till att gråta eller inte. Några 

anhöriga beskrev att gråten var en naturlig del för deras hälsa och välbefinnande. 

Dessa deltagare menade att hålla tillbaka gråten påverkade dem på ett negativt sätt. 

Att gråta kunde ses som ett sätt att undvika ångest och depression i framtiden (Rydé, 

Strang och Friedrichsen 2008). 

 

Att vara anhörig till en person med obotlig sjukdom kan innebära både fysisk och 

psykisk påfrestning. Oro, utmattning, depression och rollförändringar inom familjen 

är några av de konsekvenser som kan uppstå (Milberg 2012, 145). Anhöriga beskriver 

i en studie av Carlander et al. (2011) hur de kämpade för att hitta ett bra sätt att leva 

nära döden och hantera de förändringar i vardagen som det medförde. När det stod 

klart att den sjuke personen skulle dö skapades känslor av ensamhet, chock och 

rädsla. Existentiella frågor samt att leva i osäkerhet och väntan var något som 

anhöriga var tvungna att hantera. Medvetenheten om att tiden var begränsad gjorde 

att tiden värderades på ett annat sätt. Framtiden gick inte att planera, tiden för 

stunden stod stilla och det förflutna fick en annan betydelse. En svårighet i att leva 

nära döden var att försöka bevara vardagen normal, trots att de befann sig i en 

onormal situation (Carlander et al. 2011). 

 

Det varierar hur mycket anhöriga vill veta om sjukdomen. En del vill enbart veta det 

mest nödvändiga medan andra vill veta allt ingående (James 2012, 208-209). Detta 

framkom även i en studie av Namasivayam, O´Connor och Barnett (2012) där 

sjuksköterskor uppmärksammade att anhöriga ofta har olika förväntningar av 

vården. De ville att vårdpersonalen skulle göra allt för att förlänga livet på den 

döende personen samt undanhålla svår information från dem. En del anhöriga ville 

göra allt som de möjligtvis kunde för den döende personen medan andra knappt 

syntes till (Namasivayam, O’Connor och Barnett 2012). 

 

Det beskrivs som en rättighet att hela familjen, ärligt och öppet, ska få information 

om svåra besked. Det är viktigt att både patient och anhöriga är medveten om att 

döden är nära, för att kunna leva sista tiden som de själva önskar (James 2012, 208-

209). Enligt Munck, Fridlund och Mårtensson (2008) uttryckte anhöriga en vilja att 

bevara någon form av kontroll i den annars kaotiska och osäkra vardagen. De kände 
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att det var deras ansvar att vara den starka individen som skulle hålla hoppet uppe 

och stötta den sjuke personen inklusive sig själv. Vidare kände anhöriga att de 

förlorade kontrollen när stöd och information från professionell personal inte 

tillgodosågs (Munck, Fridlund och Mårtensson 2008). 

 

Sand, Ohlsson och Strang (2010) fann att kärlek, hängivenhet samt att få ge något 

tillbaka till den sjuke personen var anledningar till att anhöriga tog ansvar i den 

palliativa vården. Att vidmakthålla de dagliga rutinerna och hopp var också 

anledningar. Trots att det kunde vara påfrestande att vara en del av den palliativa 

vården upplevde några av de anhöriga en positiv inverkan på deras personliga 

utveckling samt att relationen inom familjen påverkades positivt. Att ta ansvar för 

den döende personen var en självklarhet och känslor av skuld och skam skapades om 

detta inte var möjligt (Sand, Ohlsson och Strand 2010). Detta självklara beslut att ta 

hand om den sjuke familjemedlemmen och skuldkänslor beskrivs även i Carlander et 

al. (2011). Enligt Kulkarni et al. (2014) kände anhöriga att deras närvaro var av 

betydelse för patienten och de kände sig behövda.  

 

Motiv 

Familj och närstående involveras i allt större utsträckning i vården. Ohälsa och 

sjukdom kan medföra påfrestningar för hela familjen, inte bara den sjuke personen. 

Familjefokuserad omvårdnad fokuserar på familjens betydelse för patientens 

upplevelse av sjukdom och ohälsa. Patienten befinner sig, tillsammans med andra 

människor, i ett konstant sammanhang och bör därför ses som en enhet i vården. 

Detta betyder att en livsförändring hos en av dessa personer även kommer att 

påverka de andra personerna i enheten. Om en av personernas hälsa påverkas 

negativt på grund av sjukdom, kan det påverka hur de andra mår. Anhöriga kan då 

bidra till ökat lidande och försämrad hälsa, på samma sätt som de kan bidra till ökat 

välbefinnande, förbättrad hälsa och minskat lidande. Anhöriga har i dagens vård och 

omsorg kommit att spela en större roll, framför allt på grund av ekonomiska skäl. 

Samhället måste anpassa vården efter ekonomiska möjligheter vilket gör att anhöriga 

ibland ses som en förväntad vårdgivarresurs. Ett förhållningssätt som ser hela 

familjen som en enhet kommer att leda till vinster för alla parter, både patient, 

anhöriga och samhällsekonomiskt (Benzein, Hagberg och Saveman 2012, 23-25). Av 
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den anledningen finns ett behov av att förstå hur anhöriga upplever att ha en 

familjemedlem i livets slutskede, för att på bästa sätt kunna bemöta anhöriga inom 

vård och omsorg.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa upplevelserna av att vara anhörig till en 

person som befinner sig i livets slutskede. 

 

Metod   

Design 

En litteraturstudie har gjorts genom systematisk sökning, kritisk granskning och 

sammanställning av litteratur inom det palliativa området (Forsberg och Wengström 

2013, 30). För att förstå upplevelser och erfarenheter av ett visst fenomen har en 

kvalitativ metod använts (Friberg 2012, 121). Andra forskare ska genom att följa 

metoddelen kunna utföra samma forskning och få samma resultat (Hansson och 

Freccero 2012, 94).  

 

Definition 

Av tradition har begreppet anhörig syftat till en relation via blodsband, 

samboförhållande eller äktenskap. Sociala nätverk, grannar och vänner som 

patienten anser sig ha en nära relation till går under begreppet närstående, som har 

en bredare betydelse. En familj har traditionellt illustrerats av en mamma, pappa och 

barn, vilket ofta benämns som en kärnfamilj. Idag är det allt vanligare med 

enföräldersfamiljen, sambofamiljen och även den samkönade familjen (Benzein, 

Hagberg och Saveman 2014, 73-74). De senaste decennierna har detta synsätt på en 

familj förändrats. Numera är definitionen på en familj inte lika självklar. Det är 

familjen själv som väljer vilka som ska ingå i familjen(Benzein, Hagberg och Saveman 

2012, 25). 

 

I denna litteraturstudie kommer begreppet anhörig att användas för att spegla den 

person som står närmast patienten, oavsett relation. När patient och dess anhöriga 

benämns som en enhet används ordet familj. För att definiera personen som är sjuk, 
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lider av ohälsa och är i livets slutskede används begreppen patient, den döende eller 

den sjuke.  

 

Sökmetoder 

Sökningar av vetenskapliga artiklar gjordes i Cinahl, PubMed och genom manuella 

sökningar. Cinahl användes eftersom databasen innehåller vetenskapliga 

tidsskriftsartiklar och är specialiserad på omvårdnadsforskning. PubMed är en bred 

databas med huvudsakligen vetenskapliga tidsskriftsartiklar, som täcker området 

omvårdnad. Sökorden som användes utgår ifrån litteraturstudiens syfte. Den 

booleska operatoren AND kombinerades med de relevanta sökorden för 

litteraturstudien i en fritextsökning för att begränsa sökningen och ge ett smalare 

resultat (Forsberg och Wengström 2013, 74-80). Sökord som användes vid 

litteratursökningen var: Palliative care, family, next of kin, experience, experiences, 

lived experiences, support, end of life care, caregiver, feelings, quality of life och 

relatives (Bilaga 1).  

  

Avgränsningar används för att underlätta urvalet. Genom avgränsningar sorteras 

dokument som inte tillhör området för litteraturstudien bort. En tidsbegränsning 

användes för att få relativt nya artiklar. Enbart dokument skrivna på språk som 

författarna behärskar har använts (Östlundh, 2012 74). De använda avgränsningarna 

för artikelsökning i Cinahl var: Peer rewied, abstract available, 2000-2015, all adult 

och english language. I PubMed användes avgränsningarna: Abstract available, 

2000-2015, 19+ och english. 

 

Urval   

Enligt Billhult och Henricson (2012, 130) är det lämpligt med en kvalitativ metod när 

forskare söker förståelse om ett visst fenomen. Eftersom syftet med studien var att 

belysa anhörigas upplevelser inkluderades vetenskapliga artiklar med en kvalitativ 

ansats. En av artiklarna i litteraturstudien är både kvantitativ och kvalitativ. 

Författarna valde att ändå inkludera den och fokuserade på den kvalitativa delen av 

artikeln. Andra inklusionskriterier var att artiklarnas syfte skulle överensstämma 

med litteraturstudiens syfte, deltagarna skulle vara över 18 år och artiklarna skulle 

vara skrivna på svenska eller engelska eftersom författarna enbart behärskar dessa 
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språk.  Alla inkluderade artiklar var peer reviewed och publicerade mellan år 2000-

2015. Peer reviewed betyder att artiklarna har blivit vetenskapligt granskade innan 

publicering (Henricson och Mårtensson 2012, 578). Artiklar skrivna på annat språk 

än svenska och engelska, äldre än 15 år, översiktsartiklar, artiklar som inte svarade på 

syftet, barn (0-18 år) som är döende och barn som är anhörig till en döende person 

exkluderades ur litteraturstudien. Då kvantitativa artiklar inte belyser upplevelser av 

ett visst fenomen exkluderades även dessa. Idag finns det möjlighet för döende 

personer att vårdas i hemmet, på vårdavdelning eller på hospice. Syftet med 

litteraturstudien var att belysa upplevelserna av att vara anhörig till en person i livets 

slutskede och studien har därför inte fokuserat på var den döende personen vårdas. 

 

Författarna letade tillsammans efter relevanta artiklar till studien. Efter det gjordes 

ett första urval av artiklarna utifrån bilaga 1. Där beskrivs vilken databas sökningen 

gjordes i, vilka sökord som användes, datum för sökningen, vilka begränsningar som 

användes och antal träffar. Artiklarna granskades i tre omgångar. I första urvalet 

granskades abstrakten. I andra urvalet lästes hela artikeln och om artiklarna nådde 

det tredje urvalet kvalitetsgranskades dem (Forsberg och Wengström 2013, 82-84). 

Författarna använde sig av en bedömningsmall för studier med kvalitativ metod från 

Olsson och Sörenssen (2011, 285) (Bilaga 2) för att kvalitetsgranska artiklarna. 

Bedömningsmallen består av 20 frågor och varje fråga kan ge 0-3 poäng. Utifrån den 

totala poängen som en studie fick räknades det om till procent. Enligt Olsson och 

Sörenssen (2011, 279) ska studier med hög kvalitet uppnå 80-100 % av 

bedömningsmallens poängsumma och detta motsvarar en grad 1 kvalitet. Studier 

med medel kvalitet har 70-79% och motsvarar en grad 2 kvalitet. Studier med låg 

kvalitet har en procentsats under 60 % och motsvarar en grad 3 kvalitet (Olsson och 

Sörenssen 2011, 279). Endast studier med medel eller hög kvalitet valdes ut till 

litteraturstudiens resultat. En studie med låg kvalitet bör inte inkluderas i en 

systematisk litteraturstudie (Forsberg och Wengström, 2013 116). Efter 

kvalitetsgranskningen återstod tolv stycken vetenskapliga artiklar som inkluderas i 

litteraturstudiens analys (bilaga 3). 

 

Analys 

Enligt Forsberg och Wengström (2013, 151) görs en innehållsanalys för att 

systematiskt och stegvist klassificera data, detta gör det lättare att identifiera teman 



7 
 

och mönster för specifika fenomen. Författarna har läst igenom alla artiklar som 

inkluderats i resultatet flera gånger för att bekanta sig med innehållet (Forsberg och 

Wengström 2013, 167). De delar av resultatet som svarat mot studiens syfte har 

analyserats med avseende på innehållet. Artiklarna lästes igenom och 

sammanfattades av båda författarna, var för sig, för att skapa en egen uppfattning av 

innehållet. Detta gör att granskningen får en större tyngd (Willman, Stoltz och 

Bahtsevani 2011, 93). Därefter diskuterade författarna hur detolkat varje enskild 

artikel. Efter detta har en gemensam granskning gjorts. Utifrån det som framkom tog 

författarna tillsammans ut meningsenheter från varje enskild artikel. 

Meningsenheterna fördes samman i ett dokument och kodades utifrån innehållet. 

Meningsenheter med samma kod bildade underkategorier. Underkategorierna 

sorterades och de som hade likheter fördes slutligen ihop till kategorier. Den 

genomförda innehållsanalysen resulterade i tre kategorier och nio underkategorier. 

 

Forskningsetik 

Helsingforsdeklarationen är en redogörelse av etiska principer för medicinsk 

forskning på människor utvecklad av World Medical Association. Människor som 

deltar i forskning ska garanteras respekt samt få sin hälsa och rättigheter skyddade. 

Deltagarnas rättigheter ska alltid gå före forskningens mål att generera ny kunskap. 

Medicinsk forskning ska genomföras på ett sätt som minimerar skada på miljön. 

Forskning på människor ska endast utföras av kvalificerade personer med utbildning. 

Om någon kommer till skada på grund av forskningen ska kompensation och 

behandling säkerställas (World Medical Association [WMA] 2013). Författarna har 

enbart inkluderat artiklar som fått tillstånd från en etisk kommitté att genomföra 

studien (Forsberg och Wengström 2013, 145).  

 

Resultat 

Litteraturstudiens resultat består av tolv vetenskapliga artiklar. Analysen av dessa 

mynnade ut i tre kategorier; En förändrad livssituation, att vara i en utsatt situation 

och att få personliga behov tillgodosedda med tillhörande nio underkategorier. 

Tillsammans beskriver dessa upplevelser av att vara anhörig till en person i livets 

slutskede (Tabell 1). 
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Tabell 1;En översikt av resultatets kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

En förändrad livssituation Att anpassa vardagslivet 

Förändrade roller i familjen 

Att leva i skuggan av döden 

Att vara i en utsatt situation Att känna maktlöshet och otillräcklighet 

Att känna skuld och skam 

Att känna ensamhet och ångest 

Att känna trötthet och utmattning 

Att få personliga behov tillgodosedda Att få stöd 

Att få god information och kommunikation 

 

En förändrad livssituation 

Att anpassa vardagslivet 

I tre studier (Andersson et al. 2010; Mossin och Landmark 2011; Dahlborg-Lyckhage 

och Lindahl 2013) beskrivs att vara anhörig till en person i livets slutskede, som att 

åsidosätta sina egna liv och behov. Den döende personens behov var i fokus och 

anhöriga gjorde sitt bästa för att tillgodose dem. I situationer där bådas behov 

krockade med varandra prioriterades alltid den döendes behov (Andersson et al. 

2010). Den döende personens behov var i centrum för att anhöriga ville att de skulle 

få ett bra avslut på livet (Fisker och Strandmark 2007).   

 

Andersson et al. (2010), Brobäck och Berterö (2003) och Fisker och Strandmark 

(2007) fann att om anhöriga bodde tillsammans med den döende personenanpassade 

de sina liv för att passa den döendes och de vågade knappt lämna hemmet. Anhöriga 

beskrev att om de gjorde det, skulle de ändå inte kunna njuta av tiden av rädsla för att 

något skulle hända medan de var borta. Anhöriga valde därför att åsidosätta sina 

egna liv, till den grad att deras personliga frihet begränsades (Andersson et al. 2010; 

Brobäck och Berterö 2003). Fisker och Strandmark (2007) skriver att anhöriga 

ignorerade sina egna behov av sömn, vila, mat och sociala kontakter. Den döende 

personens behov kontrollerade deras liv (Fisker och Strandmark 2007). Steinvall, 

Johansson och Berterö (2011) fann att anhöriga levde och planerade en dag i taget 
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vilket resulterade i begränsningar i deras vardagsliv. De fastnade mellan viljan att 

hjälpa den döende personen och att tillfredsställa sina egna behov (Steinvall, 

Johansson och Berterö 2011). Anhöriga beskriver att de inte ville visa att de var 

ledsna eller arga inför den döende personen. Detta gjordes genom att de stängde av 

sina känslor eller gick undan för att kunna gråta. Anhöriga trodde att de, genom att 

dölja sina känslor, skyddade den döende personen (Steinvall, Johansson och Berterö 

2011; Brobäck och Berterö 2003). 

 

Anhöriga önskade att deras vardagsliv, för dem själva och för patienten, skulle 

bevaras i högsta grad. När tidigare vanor inte kunde fortsätta kändes livet hotat vilket 

skapade lidande (Milberg och Strang 2003). I en studie av Persson och Sundin 

(2008) beskrev anhöriga att deras vardagsliv förändrades på grund av sjukdomen, 

livet pausades och de kände förlust av framtiden, förlust av ljus i deras liv, förlust av 

engagemang och förlust av personlig frihet. Steinvall, Johansson och Berterö (2011) 

skriver att anhöriga hela tiden försökte hitta balans i livet. En balans där den döendes 

behov tillgodosågs samtidigt som de egna behoven inte blev bortglömda. Även balans 

mellan att visa känslor och prata om situationen samtidigt som de försökte leva ett 

normalt liv (Steinvall, Johansson och Berterö 2011). 

 

Förändrade roller i familjen 

Vid sjukdom förändrades roller inom familjen på olika sätt. Anhöriga tog gradvis över 

sysslor som den sjuke personen tidigare ansvarat för. Det kunde handla om 

hushållssysslor, trädgårdsarbete eller ekonomi. Denna fas var också en del av 

förberedelsen inför att bli lämnad. Om den döende personen var en förälder till de 

anhöriga, förändrades rollerna även mellan dessa. Det var en möjlighet för barnen att 

ge något tillbaka till föräldrarna eller mor-, farföräldrarna (Andersson et al. 2010). 

Anhöriga kände ett ansvar att ge tillbaka kärlek och omsorg som de tidigare i livet 

mottagit av den döende personen (Brobäck och Berterö 2003; Milberg och Strang 

2003). 

 

Att leva i skuggan av döden 

Att erhålla besked om en obotlig sjukdom upplevdes skrämmande och anhöriga blev 

konfronterade med ett uppenbart hot om framtida förluster och hemska tankar på 
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döden (Persson och Sundin 2008). Att leva i skuggan av döden innebar att döden 

hela tiden förekom i anhörigas tankar. Det innebar även att bevittna fysiska, mentala 

och känslomässiga förändringar hos den döende. Anhöriga upplevde fysiska 

förändringar, som svårigheter med andningen, skrämmande. Tiden fram till döden 

väckte även existentiella frågor om deras egen död samt insikten om att varje 

ögonblick i livet var värdefullt (Andersson et al. 2010). 

 

Anhöriga upplevde att det var viktigt att närvara vid dödstillfället. Det var viktigt att 

få tid att säga farväl och spendera den sista tiden tillsammans. Döden upplevdes 

oftast som en lättnad efter att de sett personen lida under en lång tid (Andersson et 

al. 2010; Mossin och Landmark 2011). Att spendera den sista tiden tillsammans 

gjorde det lättare att anpassa sig och acceptera livet efter dödstillfället (Mossin och 

Landmark 2011). 

 

Att vara i en utsatt situation 

Att känna maktlöshet och otillräcklighet 

Hälften av studierna beskriver att anhöriga upplevde maktlöshet eller otillräcklighet. 

De kände sig maktlösa och otillräckliga när de såg att den döende personen led och 

inte kunde göra något för att hjälpa dem (Milberg, Strang och Jakobsson 2004; 

Milberg och Strang 2003; Brobäck och Berterö 2003; Fisker och Strandmark 2007). 

Situationer som kunde utlösa känslor av maktlöshet var när anhöriga såg att 

personen tynade bort och när det blev uppenbart att den döendes tillstånd försämrats 

eller när de fick information om att pågående behandling inte gav resultat och var 

tvungen att avslutas(Milberg, Strang och Jakobsson, 2004). I en studie av Andersson 

et al. (2010) beskrivs att anhöriga även kände sig maktlösa på grund av bristande 

kunskap om hälso- och sjukvården, när de inte visste vad som förväntades av dem 

som anhöriga eller var de skulle vända sig i olika situationer. När personalen inte var 

ärlig om läget, situationen eller diagnosen uppfattades detta som offensivt, att de inte 

blev tagna på allvar, lyssnade på eller respekterade vilket gav upphov till känslor av 

underlägsenhet och maktlöshet (Andershed och Werkander-harstäde 2007). 

Maktlöshet resulterade i både psykiska och fysiska symtom för anhöriga i form av 

huvudvärk, muskelspänningar, förlust av aptit, sömnlöshet, ångest, oro och 

depression (Milberg, Strang och Jakobsson 2004).  
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Att känna sig otillräcklig som anhörig till någon som vårdas i livets slutskede var 

frustrerande. Känslan uppkom när de inte fick tillräckligt med information om den 

döende personens tillstånd och vård. Detta hanterades genom att alltid vara 

närvarande för att inte missa när viktig information gavs. Informationen var viktig 

för att ge anhöriga kunskap och förståelse för situationen och för att de skulle känna 

sig delaktiga. Att vara anhörig och försöka möta alla de krav, skyldigheter och 

förväntningar som finns från samhället, patienten, vårdpersonalen och inte minst 

dem själva, skapade känslor av otillräcklighet. I de fall då anhöriga hade ett arbete 

kände de alltid en känsla av otillräcklighet. De visste inte var de skulle vara, på 

arbetet eller med den döende personen. Om de sjukskrev sig själv resulterade det i 

förlorad inkomst. De kände alltid att de var på fel plats vid fel tillfälle och aldrig på 

rätt plats vid rätt tillfälle (Brobäck och Berterö 2003). 

 

Att känna skuld och skam 

Anhöriga beskrev att det var viktigt att vara ett stöd för den döende personen. Då de 

upplevde att de misslyckades med detta uppkom skuldkänslor. Ett flertal anhöriga 

beskrev att de borde gjort mer för den döende personen (Andershed och Werkander-

Harstäde 2007;  Milberg, Strang och Jakobsson 2004). Andersson et al. (2010) 

skriver att anhöriga kunde uppleva skuldkänslor när det inte var möjligt för dem att 

delta i vården.De kände rädsla för att den döende personen inte skulle erhålla rätt 

vård (Andersson et al. 2010). När anhöriga inte varit närvarande vid viktiga tillfällen, 

som tidpunkten för diagnos, prognos eller när personen dog uppkom skuldkänslor. 

De undrade vad som hade hänt vid dessa tillfällen, vad som hade sagts, hur 

informationen givits, hur personen dog och om personen var själv eller inte 

(Andershed och Werkander-Harstäde 2007). I situationer där anhöriga vårdade den 

döende personen i hemmet uppkom skuldkänslor då de behövde eller önskade en 

paus från vårdarrollen (Brobäck och Berterö 2003). När anhöriga upplevde glädje 

och skratt resulterade detta i omedelbar skuldkänsla (Dahlborg-Lyckhage och 

Lindahl 2013). 

 

Då anhöriga inte kunde leva upp till sina egna och andras förväntningar klandrade de 

sig själva för att inte gjort nog mycket. Samtidigt beskrev de svårigheter i situationen 



12 
 

som kunde bero på avsaknad av styrka, otillräckliga resurser eller att många viktiga 

saker hände på en och samma gång. Det var svårt för anhöriga att i förväg veta hur 

det skulle bli, med facit i hand ångrade de saker som de i efterhand kom på att de 

kunnat gjort. De ångrade att de inte sett till att den döende personen sökt hjälp 

tidigare eller såg symtom tidigare. De ångrade även att de inte pratat om viktiga 

saker, medan det fortfarande fanns tid (Andershed och Werkander-Harstäde 2007). 

 

Anhöriga kunde känna skam för de döende personernas vägnar, när personerna 

hamnade i situationer som de själv inte skulle valt om de varit frisk nog att bestämma 

på egen hand. Även när familjekonflikter blev tydliga under den döendes sista tid i 

livet kunde skam upplevas (Andershed och Werkander-Harstäde 2007). 

 

Att känna ensamhet och ångest 

Anhöriga kände sig ensam när de tog det praktiska ansvaret för att vårda den döende 

personen. Ensamheten handlade både om att vara ensam i sjukdomssituationen och 

att bli lämnad i och med döden (Milberg, Strang och Jakobsson 2004). Persson och 

Sundin (2008) skriver att anhöriga kände sig övergivna av sin omgivning, ensam i 

situationen och att det inte var någon som bekymrade sig för deras lidande. En 

omsorgsfull relation beskrevs kunna hjälpa anhöriga att bevara styrka för att kämpa 

för den döende personen. Utan dessa viktiga relationer kände sig anhöriga utanför 

och ensam (Dahlborg-Lyckhage och Lindahl 2013). 

 

Att få vetskap om att en familjemedlem är döende skapar både känslor av osäkerhet 

och ångest. Anhöriga beskrev dessa känslor som tankar de inte kunde kontrollera. 

Det var tankar på framtiden och hur det skulle bli när den döende personen inte 

längre fanns. De kände sig även orolig för den döende personens reaktioner. Oron 

och ångesten skapade fysiska symtom som bröstsmärtor och huvudvärk (Steinvall, 

Johansson och Berterö 2011). Andersson et al. (2010) skriver att när anhöriga bodde 

långt bort eller hade begränsade möjligheter att delta och stötta den döende personen 

uppkom känslor av ångest. De försökte mildra dessa känslor genom regelbunden 

telefonkontakt och frekventa besök där de tog på sig mer ansvar kring patienten än 

vad de egentligen hade energi för (Andersson et al. 2010). Känslor av ångest och 

förtvivlan uppkom även vid brist på öppenhet i informationen från vårdpersonalen. 
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Anhöriga fick känslan av att det var ett underförstått budskap, att det inte fanns 

någon anledning att bry sig om hur anhöriga skulle hantera situationen, patienten 

skulle ändå dö (Lundberg, Olsson och Fürst 2013). 

 

Att känna trötthet och utmattning 

På sjukhuset var den döende personens behov det primära och anhörigas behov det 

sekundära vilket kunde leda till känslor av psykisk utmattning hos de anhöriga. En 

anhörig beskrev att personalbrist gav upphov till att hon var tvungen att ta ett allt för 

stort ansvar för den döende personen, nästan som att hon arbetade där. Personalen 

uppmärksammade därför inte hennes behov av vila och assistans (Mossin & 

Landmark 2011). 

 

För att klara av att tillgodose den döende personens behov försökte familjen planera 

och dela på ansvaret gällande sjukhusbesök och nätter. Då kunde någon sova på 

natten eller gå undan och vila på dagen. I några fall var det väldigt påfrestande att 

närvara och anhöriga hade svårt att komma till ro och vila när tillfälle gavs 

(Andersson et al. 2010). Tankar på framtid och oro kom främst på kvällarna och 

nätterna vilket resulterade i att sömnen påverkades negativt (Steinvall, Johansson 

och Berterö 2011). Att vara anhörig till en döende person och samtidigt arbeta och ha 

familj var betungande och gjorde att det ibland var svårt att hantera situationen. 

Effekten kom efter dödsfallet då majoriteten av de anhöriga behövde sjukskriva sig 

(Andersson et al. 2010). 

 

Att få personliga behov tillgodosedda 

Att få stöd 

I en studie av Steinvall, Johansson och Berterö (2011) framkom att stöd kunde 

komma från tre olika håll. Mellan anhöriga och den döende personen, från familjen 

och från vårdpersonal. Stöd från vårdpersonalen kunde vara både direkt och indirekt. 

Till direkt stöd räknades handlingar som var speciellt riktade till anhöriga, 

exempelvis fysisk kontakt i form av en kram eller att vårdpersonalen tog sig tid att 

prata. Om den döende personen fick god omvårdnad och symtomlindring upplevdes 

detta som ett indirekt stöd. Det viktigaste stödet under sjukdomstiden kom från den 
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döende personen. Genom att vara närvarande kunde anhöriga fortfarande ge och ta 

emot stöd som innan sjukdomen (Steinvall, Johansson och Berterö 2011). 

 

I Steinvall, Johansson och Berterö (2011) och Lundberg, Olsson och Fürst (2013) 

studier beskrivs anhörigas behov att bli bekräftade. Steinvall, Johansson och Berterö 

(2011) skriver att anhöriga ville bli bekräftade som en person involverad i situationen 

och de uttryckte ett behov av stöd från vårdpersonalen. Lundberg, Olsson och Fürst 

(2013) skriver att en viktigt del av stödet och något som underlättade vistelsen på 

sjukhuset och den svåra perioden var hur vårdpersonalen kommunicerade med de 

anhöriga. De ville bli bemötta som en person med en egen identitet och inte bara som 

en anhörig till en sjuk person. De önskade att prata om andra saker än behandling 

och sjukdom (Lundberg, Olsson och Fürst 2013). 

 

Anhöriga kände en varm och tröstande känsla när de upplevde att både de och den 

döende personen blev väl omhändertagna och när de kände att vårdpersonalen var 

fokuserad och engagerad höjdes deras självkänsla vilket upplevdes som ett stöd. Även 

omgivningen kring den döende personen kunde uppfattas som ett stöd. Storleken på 

rummet, färgen och ljussättningen kunde signalera värdighet och harmoni vilket i sin 

tur skapade känslor av stöd. Det var positivt med ett stort rum där många personer 

fick plats och där anhöriga kunde komma och gå som de ville. Vackra färger och fin 

inredning på rummen var saker som speglade harmoni (Lundberg, Olsson och Fürst 

2013). 

 

Enkla saker som att motta vänlighet, bli bekräftade och lyssnad till gav anhöriga 

styrka att hantera situationen. Stöd var väsentligt i livets slutskede för att anhöriga 

inte skulle känna sig bortglömda. Stödet kunde komma från vårdpersonal eller från 

andra personer som familj och vänner. Möjligheten att kunna reflektera med andra 

som inte var involverade i vården och att personerna bekräftade de val som gjorts var 

stärkande (Lundberg, Olsson och Fürst 2013). Fisker och Strandmark (2007) 

beskriver att anhöriga upplevde stödet från sina barn, familj och socialt nätverk som 

ovärderligt. I relationer där anhöriga uttryckte sin sorg inför den döende personen 

kunde denne trösta de anhöriga. Detta genom att dela glädje och tacksamhet för tiden 

de levt tillsammans (Fisker och Strandmark 2007). 
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Att få god information och kommunikation 

God kommunikation med vårdgivarna var viktigt och kunde upplevas som ett stöd. 

Anhöriga upplevde att det var viktigt att kunna ställa frågor och att erhålla 

information (Jo et al. 2007). Lundberg, Olsson och Fürst (2013) skriver att anhöriga 

upplevde information som en stödjande interaktion. I två studier (Lundberg, Olsson 

och Fürst 2013; Steinvall, Johansson och Berterö 2011) beskriver anhöriga att de ville 

ha rak och ärlig information som inte lämnade några obesvarade frågor. Detta gav en 

känsla av säkerhet och trygghet. För att bevara känslan av säkerhet behövde 

informationen upprepas (Lundberg, Olsson och Fürst 2013). När anhöriga inte fick 

någon information eller informationen om den pågående och planerade vården var 

otydlig kunde de känna sig oviktiga, små och exkluderade (Andersson et al. 2010).  

 

Att inte få ärlig information om sjukdomen och prognosen kunde ge falska 

förhoppningar om framtiden och hur lång tid den döende personen hade kvar att leva 

(Steinvall, Johansson och Berterö 2011). Mossin och Landmark (2011) skriver att 

anhöriga upplevde att det var viktigt att veta vad som hände med den döende 

personen trots att det kunde vara jobbigt. Sanningsenlig information gjorde 

situationen lättare att acceptera och relatera till (Mossin och Landmark 2011). En del 

anhöriga upplevde att informationen inte var något som kom av sig själv utan något 

de aktivt var tvungna att söka efter (Mossin och Landmark 2011; Brobäck och Berterö 

2003).   

 

Diskussion   

Litteraturstudiens syfte var att belysa upplevelserna av att vara anhörig till en person 

i livets slutskede. Tolv vetenskapliga artiklar låg till grund för resultatet som efter 

analysen gav upphov till tre kategorier. Anhöriga upplevde en förändrad livssituation, 

att vara i en utsatt situation och att det var viktigt att få personliga behov 

tillgodosedda. Att vara anhörig till en person med obotlig sjukdom kunde vara 

oerhört påfrestande, både fysiskt och psykiskt. Resultatet tyder på att det är viktigt att 

förbättra information och stöd till anhöriga för att därmed öka välbefinnandet hos 

hela familjen. Det är viktigt att som sjuksköterska stödja anhöriga som vårdar eller är 

närvarande hos en döende familjemedlem. Inom den palliativa vården bör fokus 

läggas på en familjefokuserad omvårdnad, som ser familjen som en enhet. 
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Resultatdiskussion 

Forskaren Aaron Antonovsky studerade människan och vad som påverkade hälsan. 

Han kom genom detta fram till en faktor som kallas KASAM. KASAM står för känsla 

av sammanhang och mening och består av tre delar - begriplighet, meningsfullhet 

och hanterbarhet. Genom att mäta sambandet mellan dessa tre delar avgörs hur hög 

KASAM en person har. Personer med hög KASAM har lättare att klara av svårigheter 

i livet än personer med låg KASAM. Detta betyder dock inte att allt i livet upplevs som 

meningsfullt, hanterbart och begripligt för dem med hög KASAM (Socialstyrelsen 

2012).Upplevelserna av att vara anhörig till en person i livets slutskede påverkades av 

hur mycket information och stöd de mottog. Författarna kommer att diskutera 

litteraturstudiens resultat utifrån Aaron Antonovskys teori om känsla av 

sammanhang med fokus på betydelsen av stöd och information. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att anhöriga uttryckte ett behov av stöd från 

vårdpersonalen. Stöd beskrevs underlätta vistelsen på sjukhuset och den påfrestande 

situationen. När anhöriga kände att de blev bekräftade och lyssnad till gav det styrka 

att hantera situationen. Liknande resultat framkom i en studie av  Funk et al. (2010) 

där anhöriga upplevde att stöd kunde bidra till minskad ångest, stress, osäkerhet, 

utsatthet, känslor av övergivenhet och isolering. Linderholm och Fredrichsen (2010) 

beskriver att förmågan att bygga en relation med vårdgivarna var en viktig del för att 

anhöriga skulle få sina egna behov uppmärksammande och känna sig involverade i 

vården kring den döende personen. När en relation var uppnådd upplevde anhöriga 

en tydlig fördelning av roller, där de hade den stöttande rollen för den döende 

personen medan vårdpersonalen hade det övergripande ansvaret. Anhöriga kände sig 

då sedda och involverade och vårdpersonalen gav dem både tid och full 

uppmärksamhetnär de beskrev sin situation och sina upplevelser med egna ord 

(Linderholm och Friedrichsen 2010). 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det även att anhöriga ville bli bemötta som en 

egen person med en egen identitet och inte bara som en anhörig till en sjuk person. 

Detta styrks i en studie av Funk et al. (2010). Friedrichsen (2012, 367) har beskrivit 

att en del av sjuksköterskans roll innebär att stötta både den sjuke och dennes 
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familjemedlemmar. Wong och Chan (2007) beskriver i sin studie att många anhöriga 

var i behov av vård och sympati. När emotionellt stöd gavs, upplevde anhöriga att den 

svåra situationen blev lättare att hantera. Att få psykiskt stöd från sjuksköterskorna 

var viktigt under den outhärdliga upplevelsen att se en person i livets slutskede 

(Wong och Chan 2007). Detta visar på vikten av att sjuksköterskan uppmärksammar 

anhörigas behov av stöd i den palliativa vården. För att anhöriga ska klara den svåra 

situationen, som det ofta innebär att vara anhörig till en person i livets slutskede, 

behövs professionellt stöd. Vårdpersonal bör, utöver att se anhöriga som en del av en 

enhet, bekräfta dem som en egen individ med egna behov. Att bli sedd som en egen 

individ och erhålla stöd kan främja anhörigas delaktighet. Genom delaktighet kan 

situationen bli mer begriplig och lättare att hantera. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att anhöriga upplevde information som en 

stödjande interaktion. Detta kan bekräftas av Boucher et al. (2010) där anhöriga 

beskrev att tydlig information upplevdes som tröstande och hjälpsam. Vidare 

framkom det i litteraturstudiens resultat att anhöriga upplevde det viktigt att kunna 

ställa frågor och att motta rak och ärlig information som inte lämnade några 

obesvarade frågor. Att erhålla information kunde göra att anhöriga kände trygghet 

och säkerhet samt att det var lättare att acceptera situationen. Motsatsen till detta var 

om det fanns brist på information eller om information inte var sanningsenlig. Detta 

kan liknas med Appelin, Brobäck och Berterö (2005) som i sin studie fann att 

anhöriga kände sig osäkra när de inte fick tillräckligt med information från 

vårdgivare eller när de fick ofullständig information kring situationen. Vidare 

beskriver Proot et al (2003) att god information kunde minska rädsla, osäkerhet och 

ensamhet. Litteraturstudiens resultat framhöll även att när anhöriga inte fick ärlig 

information om sjukdomen och prognosen kunde detta leda till falska förhoppningar 

om framtiden och hur lång tid den döende personen hade kvar att leva. Detta kan 

jämföras med en studie av Jackson et al. (2012) där anhöriga beskrev att de genom 

öppen kommunikation kände sig mer förberedda inför den döende personens 

bortgång. Anhöriga var mer tillfredsställda med vårdpersonalens kommunikation när 

de var medveten om vad som hände, både positivt och negativt, med den döende 

personen (Jackson et al. 2012).  
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Litteraturstudiens resultat visar även att en del anhöriga upplevde avsaknad av 

information från vårdpersonal och att de själva var tvungna att aktivt söka efter 

informationen. Proot et al. (2003) beskriver liknande fynd i sin studie, där anhöriga 

upplevde bristande tillgång på information. Liknande resultat framkom även i en 

studie av Andershed och Ternestedt (1999) där anhöriga upplevde att de fick för lite 

information och att informationen de fick om diagnos och prognos inte var tillräcklig. 

De önskade kontinuerliga samtal om patientens situation med personalen 

(Andershed och Ternestedt 1999). Detta visar på vikten att sjuksköterskan ger öppen 

och ärlig information samt kommunicerar med anhöriga för att hjälpa dem hantera 

och acceptera situationen. Det är även viktigt att sjuksköterskan kan bedöma hur 

mycket information de anhöriga behöver och vill ha. Genom att sjuksköterskan tar sig 

tid att ge anhöriga den information de behöver kan deras hanterbarhet främjas vilket 

kan öka anhörigas känsla av sammanhang.  

 

Andershed och Ternestedt (2001) beskriver i sin studie att anhöriga som bedömdes 

ha en hög känsla av sammanhang eller andra adekvata resurser till deras förfogande 

verkade ha större chans att få insikt i situationen. Dessa anhöriga tvekade inte att 

kontakta vårdpersonalen när de hade en fråga. På det sättet fick de informationen 

som de behövde. En stark känsla av sammanhang, en hög nivå av andra resurser, en 

tillräckligt lång sjukdomsbana och en humanistisk attityd hos personalen, kunde 

både separat eller tillsammans, främja anhörigas insikt i situationen. Anhöriga med 

låg känsla av sammanhang kände sig mindre självsäker i både deras egna och andras 

resurser och de upplevde det svårare att ställa frågor än personer med stark känsla av 

sammanhang. Otillräcklig respekt, brist på kommunikation och ärlighet samt en 

negativ attityd hos vårdpersonalen kunde leda till att anhörigas känsla av 

sammanhang påverkades negativt. Hos anhöriga med en svag känsla av sammanhang 

kunde vårdpersonalens attityd vara ännu viktigare då det var deras enda resurs. När 

anhöriga fick stöd och hjälp till insikt kunde deras potential att uppnå en meningsfull 

delaktighet öka. Genom stöd kunde situationen bli mer begriplig och hanterbar för 

anhöriga (Andershed och Ternestedt 2001). Genom att sjuksköterskan använder sig 

av KASAM ur ett anhörigperspektiv, erhåller anhöriga redskap för att lättare begripa 

och hantera den betungande situationen som de befinner sig i. Information och stöd 

är två viktiga bitar som påverkar upplevelserna av att vara anhörig till en person i 

livets slutskede. Författarna anser utifrån detta att stöd och information kan öka 
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anhörigas känsla av sammanhang vilket kan främja välmående och ge dem 

förutsättningar att lättare klara av situationen. 

 

Metoddiskussion    

Syftet med litteraturstudien var att belysa anhörigas upplevelser och därför har en 

kvalitativ ansats använts. I Forsberg och Wengström (2013, 54) beskrivs att en 

kvalitativ ansats används när forskaren vill undersöka ett fenomen i verkligheten och 

fokuserar på att skapa förståelse för människans upplevelser. Därmed var den valda 

metoden relevant för studiens syfte.  

 

Artiklar till litteraturstudien söktes i två databaser, Cinahl och PubMed. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013, 75) kan sökningar efter omvårdnadsforskning göras i 

dessa databaser. Genom att använda ordet NOT kan sökningen begränsas (Östlundh 

2012, 70). Av den anledningen valde författarna att exkludera den booleska 

operatoren NOT i sökningen. Avgränsningarna som användes vid artikelsökningen 

var: English language, publicerade 2000-2015, peer rewieved, all adult, abstract 

available. Under sökprocessen var författarna medvetna om att relevant litteratur, i 

och med språkavgränsningen, kunde förbises. Trots detta valde de ändå att begränsa 

sig till enbart engelska då de flesta vetenskapliga artiklar är skriva på engelska 

(Östlundh 2012, 74). Författarna valde att inte inkludera svenska artiklar trots att de 

behärskar det svenska språket då det finns begränsat antal vetenskapliga artiklar 

skrivna på svenska. Avgränsningen 2000-2015 valdes för att söka aktuella källor till 

litteraturstudien. Det fanns ingen märkbar skillnad mellan upplevelser på de äldsta 

och nyaste vetenskapliga artiklarna vilket författarna tolkar som att avgränsningen 

var relevant. Barn under 18 år exkluderades från studien av anledning att deras 

känslomässiga upplevelser kan skilja sig från vuxna.  

 

Artikelurvalet gjordes i tre olika steg där första steget var att läsa artiklarnas abstrakt. 

Författarna är medvetna om att de redan i första urvalet kan förbisett relevanta 

vetenskapliga artiklar. Även författarnas begränsade språkförståelse kan ha påverkat 

urval och analys, vilket medför att resultatet indirekt kan ha påverkats.Idag kan 

personer i livets slutskede vårdas på vårdavdelning, i hemmet eller på hospice och 
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därför har författarna inte tagit hänsyn till var de döende personerna vårdades när 

vetenskapliga artiklar valdes ut till resultatet.  

 

Artiklar med låg kvalitet exkluderades ur litteraturstudiens resultat för att minimera 

eventuella systematiska fel (Forsberg och Wengström 2013, 116). Artiklarna lästes 

och analyserades var för sig, detta för att skapa en egen tolkning och sedan diskutera 

dessa tillsammans. Detta gör enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 93) att 

granskningen får större tyngd. Författarna har genom hela arbetet diskuterat och 

reflekterat alla steg som genomförts vilket minimerade risken för att viktigt innehåll 

förbisågs. Alla artiklar som inkluderades i resultatet var kvalitativa förutom en som 

var både kvalitativ och kvantitativ. Detta anses inte ha påverkat resultatet då fokus 

lades på den kvalitativa delen.  

 

Litteraturstudiens resultat är skrivet utifrån tolv vetenskapliga artiklar. För att ge 

resultatet en större tyngd och trovärdighet kunde fler artiklar ha inkluderats 

(Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011, 109).Sammanlagt har 402 deltagare 

inkluderats i litteraturstudien. Av dessa var 207 kvinnor och 127 män. I två av 

studierna angavs inget kön på deltagarna vilket var sammanlagt 68 personer. 

Majoriteten av deltagarna i litteraturstudien (62 procent) var kvinnor. De okända 

deltagarna hade kunnat påverka könsfördelningen om alla dessa var män. Trots detta 

vore ändå majoriteten kvinnor. Utifrån resultatet kan författarna inte 

uppmärksamma någon märkbar skillnad i män och kvinnors upplevelser. Alla 

inkluderade studier har inte angett eventuella bortfall, vilket gör att författarna inte 

kan utesluta att det påverkat litteraturstudiens resultat. I fem av de tolv studierna 

finns inget bortfall redovisat. Enligt Forsberg och Wengström (2013, 96) kan problem 

med bortfall vara olika stora beroende på studie. För att kunna generalisera ett 

resultat är det bra med ett litet bortfall (Forsberg och Wengström 2013, 96). Tio av de 

tolv studierna är utförda i Sverige och de andra två är utförda i Norge och Kanada. 

För att ge resultatet en större tyngd och därmed öka överförbarheten kunde artiklar 

från andra länder inkluderats.  

 

Forskningsetisk diskussion 

Vid forskning ska respekt för människan främjas och mänskliga rättigheter samt 

hälsa skyddas (World Medical Association [WMA] 2013). Samtliga artiklar som 
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ingick i litteraturstudiens resultat har fått etiskt tillstånd att genomföra studien. 

Artiklarna har utöver detta blivit vetenskapligt granskade innan publicering. 

Författarna har genom hela arbetets gång varit noggrann med att inte låta sig 

påverkas av sin förförståelse inom området. Enligt Forsberg och Wengström (2013, 

69-70) är det oetiskt att inte inkludera artiklar enbart för att de inte stödjer 

forskarens egna åsikt. Resultatet har därmed blivit skrivet på ett neutralt sätt där alla 

delar från resultat har inkluderats och inte enbart delar som tilltalar författarna. 

Tillsammans har författarna diskuterat varje moment under litteraturstudiens gång 

för att inte missa relevant information till resultatet. I denna litteraturstudie har inte 

några deltagare rekryterats, trots detta var det av största vikt att inte ta med studier 

där det blivit uppenbart att deltagare kommit till skada. 

 

Konklusion 

Att vara anhörig till en person som vårdas i livets slutskede är betungande både 

psykiskt och fysiskt. Anhöriga vill vara delaktiga i vården och därför är stöd och god 

information viktigt. Den palliativa vården vilar på fyra hörnstenar, där en av dessa 

fokuserar på anhörigstöd. För att anhöriga ska kunna hantera den komplexa 

situationen behöver vårdpersonalen vara lyhörd för deras behov och inte endast 

fokusera på den döende personen. Genom att se anhöriga och patient som en enhet i 

vården blir anhöriga mer delaktiga. Att bekräfta anhöriga som en person med egna 

behov samt att ge stöd underlättar för dem att vara delaktiga. Familjefokuserad 

omvårdnad är viktig för att främja både patienten och anhörigas välmående. Genom 

att sjuksköterskan hjälper anhöriga att stärka sin KASAM stärks även deras 

anhörigroll.  

 

I denna litteraturstudie exkluderades studier med minderåriga barn. Det vore 

intressant att genomföra en litteraturstudie med syftet att belysa barns upplevelser av 

att vara anhörig till en person i livets slutskede för att se om det finns likheter eller 

skillnader i upplevelserna och för att se om det skiljer sig mellan barns och vuxnas 

behov. Det vore även intressant att studera om anhörigas upplevelser skiljer sig 

mellan vård i hemmet, på hospice och vårdavdelning.  
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Milberg, 

Anna och 

Strang, 

Peter 
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in palliative 

home care: An 

interview study 

of dying cancer 

patients´ 

next of kin 

Syftet med studien 

var att beskriva och 

tolka betydelsen av 

meningsfullhet hos 

anhöriga till 

cancerpatienter som 

är under avancerad 

palliativ hemsjukvård. 

Utifrån ett 

hermeneutisk (läran 

om förståelse) 

synsätt intervjuades 

19 stycken anhöriga 

under tiden som 

patienten vårdades.   

 

För att analysera 

intervjuerna 

användes 

Antonovskys 

salutogena ramverk. 

19 stycken 

anhöriga till en 

person som 

vårdas i 

avancerad 

palliativ 

hemsjukvård. 

(okänt) 

Faktorer som underlättade 

känslan av meningsfullhet var 

bekvämlighet, att bevara 

vardagslivet så länge som 

möjligt, handlingar, engagemang 

och hopp. Det var viktigt för att 

känna att de gjorde det bästa 

möjliga.  

Grad 

2 

 

  



 
 

Bilaga 3 

Tabell 4; Artikelöversikt. 

2003 
Milberg, 

Anna 
Strang, 

Peter 
Jakobsson, 

Maria 
Sverige 

Next of kin’s 

experience of 

powerlssness and 

helplessness in 

palliative home 

care 

Beskriva och karakterisera 

erfarenheter av vanmakt 

och hjälplöshet för 

anhöriga hos cancer sjuka 

patienter i avancerad 

palliativ hemsjukvård och 

göra kvantifieringar. 

Kvantitativ ansats, 

frågeformulär med öppna 

frågor inspirerad från en 

kvalitativ intervju teknik.  
 
Analyserades med både 

kvantitativ och kvalitativ 

innehållsanalys med 

förutfattade koder. 

233 (90) 
144 

kvinnor, 87 

män och 2 

okända. 
Ålder: 31-

91 år. 

4 huvudkategorier 

hittades: 
1. Uppfattning om 

patientens 

lidande 

2. Uppfattning om 

att patienten 

bleknade bort 

3. Känslor av 

otillräcklighet 

4. Reaktioner och 

djupare mening. 

Grad 

1 

2006 

Jo, Susan 

Brazil, 

Kevin 

Lohfeeld, 

Lynne 

Willson, 

Kathleen 

Kanada  

Caregiving at the 

end of life: 

Perspectives from 

spousal caregivers 

and care 

recipients. 

Utforska både anhöriga 

och patientens perspektiv 

av erfarenheter i 

hembaserad palliativ vård. 

Kvalitativ foskningsstrategi 

med ansikte mot ansikte 

intervjuer som spelades in 

och transkriberades. 

 

Intervjuerna kodades 

baserad på en preliminär 

kodbod utvecklad för 

litteraturöversikt. 

Anhörigas och patienternas 

perspektiv analyserades 

var för sig. 

10 (34) 

Av de 

anhöriga 

var det 7 

kvinnor 

och 3 män. 

Ålder: 58-

87. 

Fem huvudteman 

hittades: 

1. Positiva aspekter 

av omvårdnaden 

2. Negativa 

aspekter på 

omvårdnaden 

3. Relationen 

mellan anhörig 

och patient 

4. Formellt stöd 

5. Informellt stöd. 

Grad 

2 

 

  



 
 

Bilaga 3 

Tabell 4; Artikelöversikt. 

2007 
Andershed, 

Birgitta och 

Werkander 

Harstäde, 

Carina 
Sverige 

Next of 

kin’s 

feelings of 

guilt and 

shame in 

end-of-life 

care 

Syftet var att 

utforska och 

beskriva 

anhörigas 

känslor av 

skam och 

skuld i vård i 

livets 

slutskede. 

En sekundär studie där 47 

kvalitativa intervjuer 

sekundäranalyserades med en 

induktiv tolkning. De flesta 

intervjuerna gjordes med anhöriga 

6-8 månader efter att patienten 

avlidit. Några intervjuades flera 

gånger, både under tiden som 

patienten var sjuk och efter 

bortgången. 

47 

deltagare 
(okänt) 
Kön och 

ålder på 

deltagarna 

okänt. 

Anhöriga kände skuld för att de 

inte hade gjort nog mycket eller 

pratat nog med den sjuke, att 

de gjort fel bedömningar och att 

de inte varit närvarande vid 

viktiga tillfällen. Känslor av 

skam kom i situationer där de 

anhöriga kände sig underlägsen, 

skämdes för den döendes 

vägnar och när familjekonflikter 

blev uppenbara.  

Grad 

2 

  



 
 

Bilaga 3 

Tabell 4; Artikelöversikt. 

2007 
Fisker, Tove 

och 

Strandmark, 

Margaretha. 
Sverige 

Experiences of 

surviving 

spouse of 

terminally ill 

spouse: a 

phenomen- 
ological study 

of an altruistic 

perspective 

Syftet med studien var att 

utforska överlevande 

anhörigas upplevelser av 

vård i hemmet i samband 

med att deras make/make 

är döende, följt av en 

beskrivning av behovet av 

palliativ hjälp av 

distriktssköterska. 

Kvalitativa intervjuer 

gjordes för att hitta 

upplevelser. Öppna teman 

som relaterade till syftet 

användes vid 

intervjuerna. Intervjuerna 

spelades in och därefter 

transkriberade. En 

deskriptiv ansats 

användes vid analys av 

materialet. 

8 

personer 

(6) 
6 kvinnor 

och 2 

män. 
Ålder: 

52-69 år. 

Anhöriga upplevde 

förändringar i vardagen 

relaterat till den döende 

personens tillstånd. Ett 

behov av att uppfylla den 

döende personens behov 

och göra sista tiden i livet 

bra. Anhöriga satte sina 

egna behov åt sidan och 

fokuserade på den döende 

personen. Detta kunde leda 

till sömnbrist, isolering och 

ensamhet. Känslor av 

maktlöshet uppstod när de 

inte kunde tillfredställa den 

döende personens behov. 

Vikten av stöd för att klara 

av den tunga vardagen 

samtidigt som de 

åsidosatte sitt sociala liv 

och inte ville visa sina 

känslor.  

Grad 

2 
 

 

  



 
 

Bilaga 3 

Tabell 4; Artikelöversikt. 

2008 
Persson, 

Carina 
Sundin, 

Karin 
Sweden 

Being in the 

Situation of a 

Significant 

Other to a 

Person With 

Inoperable 

Lung Cancer 

Syftet med studien var 

att belysa betydelsen av 

anhörigas upplevelser av 

sin situation 6 månader 

efter en familjemedlem 

hade fått diagnosen 

obotlig lungcancer. 
 

Berättande intervjuer som 

spelades in och transkriberades 

ordagrant. 
 
Analyserades med ett 

fenomenologiskhermeneutiskt 

tillvägagångssätt. 
 

12 (5) 
6 

kvinnor 

och 6 

män. 
Ålder: 

24-83 

år. 

4 huvudteman hittades: 
1. Känna en 

rubbning i livet 

2. Att vara i en 

förändrad relation 

3. Att vara i en 

kamp 

4. Känsla av 

säkerhet. 

Grad 

1 

2010 

Andersson, 

Magdalena 

Ekwall, 

Anna, K. 

Hallberg, 

Ingalill, K 

Edberg, 

Anna-Karin 

Sverige 

The experience 

of being next of 

kin to an older 

person in the 

last phase of 

life 

Utforska erfarenheterna 

av att vara anhörig till en 

äldre person som 

befinner sig i livets 

slutskede, som berättas 

efter den äldre 

personens död. 

Kvalitativ metod med intervjuer 

som spelades in och 

transkriberades ordagrant.  

 

Analyserades med en 

kvalitativ innehållsanalys. 

17 

(okänt) 

11 

kvinnor 

och 6 

män. 

Ålder: 

okänt. 

5 kategorier hittades: 

1. Leva i skuggan av 

döden. 

2. Fokusera på 

behovet hos den 

döende personen, 

göra justeringar 

efter det i 

vardagslivet. 

3. Känna ett stort 

ansvar 

4. Kämpa med 

sjukvården 

5. Hitta styrka från 

stöd. 

Grad 

1 

  



 
 

Bilaga 3 

Tabell 4; Artikelöversikt. 

2010 
Mossin, 

Hanne 
Landmark, 

Th. Bjorg 
Norge 

Being present in 

hospital when the 

patient is dying - 

a grounded 

theory study of 

spouses 

experiences 

Denna studie syftade till att få 

en fördjupad förståelse av 

makarnas upplevelser av att 

vara närvarande under makens 

sista tid i livet, och att främja 

kunskap för att förbättra 

palliativ vård i förhållande till 

vårdgivare. 

En grounded theory 

design. Semistrukturerade 

intervjuer som spelades in 

och transkriberades 

ordagrant och 

analyserades med 

kodning. 

8 

kvinnor 

(7) 
Ålder: 

55-82 

år. 
 

En kärnkategori hittades 

och definierades som att 

upprätthålla närvaro - 

för andra och för sin 

egen skull, som 

omfattar fyra kategorier  
1. Att hitta en plats 

2. Att veta 

3. Att stödja 

varandra 

4. Att avsluta.  

Kärnkategorin 

representerar parets 

behov av att hålla 

kontinuitet i relationen, 

fysiskt och 

känslomässigt, även när 

den döende befann sig 

på sjukhus.   

Grad 

2 

 

  



 
 

Bilaga 3 

Tabell 4; Artikelöversikt. 

2011 
Steinvall, 

Karin. 
Johansson, 

Helena. 
Beterö, 

Carina  
Sweden 

Balancing a 

Changed Life 

Situation: The Lived 

Experience From 

Next of Kin to 

Persons With 

Inoperable Lung 

Cancer 

Syftet med studien var 

att identifiera och 

beskriva hur 

livssituationerna upplevs 

av anhöriga till personer 

med obotlig 
lungcancer. 
 

En tolkande 

fenomenologisk ansats 

med en allmän 

intervjuguide strategi 

som spelades in och 

transkriberades 

ordagrant. 
 
Analyserades med en 

fenemologisk 

hermeneutisk ansats. 

11 (12) 
7 män 

och 4 

kvinnor. 
Ålder: 

56-73 

år. 

4 teman identifierades: 
1. Förändrad 

livssituation 

2. Upplevelser av 

osäkerhet på grund 

av medvetenheten om 

den sjuke förändrade 

hälsotillstånd, 

3. Relationer mellan 

varandra 

4. Falska förhoppningar 

på grund av hälso- 

och sjukvårdspersonal 

"behandling. 

 
Dessa 4 teman gav en 

struktur som presenterar det 

väsentliga: Att balansera en 

förändrad livssituation. 

Grad 

2 

 

  



 
 

Bilaga 3 

Tabell 4; Artikelöversikt. 

2013 
Dahlborg 

Lyckhage, 

Elisabeth 

och Lindahl, 

Berit 
Sverige  

Living in 

Liminality—Being 

Simultaneously 

Visible 
and Invisible: 

Caregivers' 

Narratives of 

Palliative Care 

Syftet med studien var 

att beskriva och tolka 

innebörden av att vara 

den primäravårdaren av 

en nära person som är 

obotligt sjuk. 

Kvalitativ metod baserad på 

en fenomenologisk 

hermeneutisk metod. 
 
Berättande 

tillvägagångssätt med 

öppna frågor där 

intervjuerna spelades in 

och transkriberades 

ordagrant. En strukturerad 

analys i tre steg 

genomfördes. 
 

6 

deltagare 

(okänt) 
5 kvinnor 

och en 

man.  
Ålder 

okänt. 

6 teman: 
1. Hem står för 

högsta värdet och 

hälsa  

2. Möten av 

omtänksamhet 

och likgiltighet  

3. Ett existentiellt 

avbrott i 

förhållande till sig 

själv,  

4. Sjukhus som den 

bra illusionen,  

5. Konfrontera den 

sjuka kroppen,  

6. Att vara i 

övergångsperiod 

Dessa hade sammanlagt 

29 subteman. 

Grad 

2 

 

  



 
 

Bilaga 3 

Tabell 4; Artikelöversikt. 

2013 
Lundberg, 

Tina 
Olsson, 

Mariann 
Fürst, Carl 

Johan 
Sverige 

The perspectives 

of bereaved family 

members on their 

experiences of 

support in 

palliative care 

Utforska familjemedlemmars 

stödjande interaktioner inom 

palliativ vård och de 

emotionella erfarenheter som 

de associerar med dessa 

erfarenheter. 

Kvalitativ design 

med semi-

strukturerade 

intervjuer som 

transkriberades 

ordagrant.  
 
Analyserades med 

en induktiv kvalitativ 

innehållsanalys. 

25 (5) 
12 

kvinnor 

och 13 

män. 
Ålder: 

39-88. 
 

5 kategorier av stödjande 

interaktion och 6 emotionella 

följder: 
1. Stöd av information: 

känslor av säkerhet och 

trygghet. 

2. Erfarenheter av 

stödjande möten: varm 

och tröstande känsla 

3. Professionell fokus från 

personal: Bidrog med en 

känsla av värde 

4. Stödjande omgivning: 

signalerar värdighet och 

harmoni 

5. Efterlevnadsstöd: viktigt 

för en känsla av 

säkerhet och styrka. 

Grad 

1 

 


