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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Varje år får cirka 54 000 svenskar diagnosen cancer. När en person drabbas 
av cancer och får en palliativ diagnos inverkar det stort på de närståendes situation. 
Ångest och oro är många gånger större hos de närstående än hos den sjuke själv. Det är 
tungt att som närstående stå vid sidan om och se sin kära ha plågsamma symtom. I 
sjukvården hamnar närstående ofta i bakgrunden och allt fokus läggs på den sjuke. 
Syfte: Syftet var att belysa upplevelser av att vara närstående till en person med 
palliativ cancerdiagnos. Metod: Studien var en kvalitativ litteraturstudie där åtta 
vetenskapliga studier valdes. En innehållsanalys gjordes enligt den metod som 
Graneheim & Lundman beskriver. Resultat: De närstående upplevde känslomässig 
börda, rädsla, otrygghet, lidande, maktlöshet, stress och ångest över att stå vid sidan om 
en svårt sjuk familjemedlem. Pliktskyldighet och kärlek var främsta orsaker att ta på sig 
ansvaret för vårdandet av den sjuke, vilket många närstående gjorde. Mötet med 
sjukvården upplevdes både positivt och negativt. En positiv upplevelse av att vara 
närstående var en känsla av ökad samhörighet och fördjupad relation till den sjuke. 
Slutsats: Att vara närstående till en person som har en palliativ cancerdiagnos innebär 
både fysiska och psykiska påfrestningar. För att underlätta för de närstående är det 
viktigt att sjukvårdspersonal ser till både den sjuke och de närståendes behov och vårdar 
dem som en enhet. Sjukvårdspersonalens brist på stöttning till de närstående kan leda 
till frustration och sårbarhet. 
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INLEDNING 
När en person drabbas av cancer och får en palliativ diagnos inverkar det stort på de 
närståendes situation. Det kan det leda till depression, rollförändringar, utmattning och 
oro (Millberg i Beck-Friis & Strang, 2005). Som närstående i livets slut innebär det ofta 
en komplicerad livssituation där det i en del fall är deras första konkreta möte med 
döende och död.  De ställs på så vis inför en mängd nya frågor av såväl praktisk som 
emotionell karaktär och hur de hanterar situationen kan vara beroende på olika aspekter 
som t e x etnisk bakgrund eller religiös tillhörighet (Andershed, 2001). Stöttning till de 
närstående anses vara en del av den palliativa vården, men är fortfarande begränsad av 
brist på resurser, brist på tid, och alltför fåtalig kvalificerad personal (Holtslander, 
2008). I Sverige är den palliativa vården ojämnt fördelad. Bristande kunskaper, etik och 
bemötande i den palliativa vården är förhållanden som uppmärksammats av 
Socialstyrelsen. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utforma ett nationellt 
kunskapsstöd för god palliativ vård. Uppdraget går ut på utformning av riktlinjer för att 
vägleda de ansvariga beslutsfattarna vad beträffar fördelning av resurser 
(Socialstyrelsen, 2006).   

Efter många års arbete på en vårdavdelning där flera patienter är inneliggande till följd 
av en palliativ cancerdiagnos har ett problem uppmärksammats. De närstående hamnar 
ofta i bakgrunden och allt fokus läggs på den sjuke. Detta leder till att närståendes 
upplevelser inte lyfts fram och kan bearbetas. Hur upplever de närstående sin situation? 
För att kunna bli mer professionella i vår kommande yrkesroll i mötet med anhöriga i 
denna situation, valde vi att göra en litteraturstudie i detta ämne. 
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BAKGRUND 

Närstående 
Närstående behöver inte vara någon inom familjen utan kan vara t e x en god granne 
eller vän (Sandman & Woods, 2003). En cancerdiagnos med palliativ utgång innebär 
emotionell turbulens i form av sorg, depression, ångest och ilska för de närstående. 
Fysiska problem kan uppstå som trötthet och viktnedgång (Plant i Corner & Bailey, 
2008). När en person får en palliativ diagnos är det en krävande period för den sjuke 
och närstående, både fysiskt och känslomässigt (Tse Man Wah, 2007). En 
cancerdiagnos är en mycket stressande händelse för patienten och närstående eftersom 
de måste anpassa sig till osäkerheten en sådan diagnos innebär (Edwards & Clarke, 
2003). Som närstående till en person med palliativ cancerdiagnos kan det vara svårt att 
hantera egna känslor, osäkerhet, acceptans av sjukdom och kompensation för förlorad 
personlig tid. Samtidigt har den närstående också till uppgift att utföra andra sociala 
uppgifter, t.ex. samverkan med medicinsk personal, möten med andra 
familjemedlemmar och släktingar samt husliga göromål (Tse Man Wah, 2007). 

I Hudson (2005) studie framkommer att närstående till den sjuke upplever situationen 
känslomässigt och fysiskt krävande och detta medför att de behöver extra stöd från 
vårdpersonalen. De fysiska, känslomässiga, finansiella och sociala konsekvenserna för 
den närstående är stora och ofta negativa. Hudson (2005) tar även upp flera studier som 
rapporterar att omhändertagandet av en person som är döende kan förknippas med 
fysiska problem, t ex utmattning, trötthet, sömnlöshet, viktminskning, utbrändhet och 
allmän försämring av hälsan (Hudson, 2005). 

Studier har visat att 50-70% av cancerpatienter vill dö hemma. Detta kan bli möjligt då 
fler avancerade vårdinsatser i hemmet sker genom de närstående (Beck-Friis & Strang, 
2005). Tidigare har flertalet cancerpatienter gått bort på sjukhus men utvecklingen av 
vårdandet i hemmet har ökat vilket har medfört att anhöriga blivit mer delaktiga i 
vårdandet (Ringborg, Henriksson & Friberg, 1998). En praxis inom omvårdnaden är att 
fokus enbart ska ligga på den sjuke personen. Något egentligt ansvar i omvårdnaden 
gentemot de närstående finns inte. Det glöms bort att de närstående är dubbelt utsatta, 
dels på grund av konfrontation med den sjukes emotionella lidande, dels genom 
svårigheten att bearbeta sitt eget lidande. Utöver detta kan även omvårdnaden de 
närstående utför vara betungande. En stor del av forskning om palliativ cancervård är 
knuten till den sjuke, en mindre del är gjord för att belysa de närståendes situation 
(Kirkevold & Strömsnes Ekern, 2003).  

”När den man älskar får ett sådant besked över en natt… Hon har aldrig varit 
sjuk under våra 40 år tillsammans. När man sedan med tiden får reda på att 
denna cancer ej är behandlingsbar med varken strålning eller cellgift så 
uppstår en fruktansvärd vanmakt och en total hjälplöshet. Att se sin älskade 
ätas upp inifrån, gå på sidan och vänta ut tiden, det är mördande som make 
och anhörig” 

En makes beskrivning av sin situation (Millberg i Beck-Friis & Strang, 2005, sid 147). 
Detta citat är starkt berörande och beskriver hur det kan vara när man är närstående till 
en döende person (Millberg i Beck-Friis & Strang, 2005).  

Palliativ vård 
Den palliativa vården är en vårdfilosofi där det strävas att skapa förutsättningar för 
livskvalitet när sjukdomen inte längre går att bota (Beck-Friis & Strang, 2005). Den 
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palliativa vården går ut på omhändertagande av den som är drabbad av sjukdom men 
även dennes närstående. I december 2004 bildades Nationella Rådet för Palliativ Vård – 
NRPV, en organisation som ska verka för god palliativ vård enligt WHO’s definition 
och sprida information till allmänhet och till professionella (Nationella rådet för 
palliativ vård, 2010). WHO definierar palliativ vård som ett förhållningssätt för att 
förbättra livskvaliteten för patienten och de närstående. Det innebär att förebygga och 
lindra lidande, behandla smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem 
(WHO, 2011). WHO kan erbjuda organiserat stöd till hjälp för familjen att hantera sin 
situation under patientens sjukdom och efter dödsfallet, tillämpa ett teambaserat 
förhållningssätt för att möta patienters och familjers behov samt tillhandahålla, om det 
behövs, även stödjande och rådgivande samtal, samt att lindra smärta och andra 
plågsamma symtom (Nationella Rådet för Palliativ Vård, 2010). Den palliativa vården 
ska vara en helhet där psykologiska, andliga och fysiska aspekter förenas. Den ska 
verka som ett stödsystem för att hjälpa familjen att klara av situationen under patientens 
sjukdomstid och under sorgearbetet. Den palliativa vården ska ha fyra stycken 
hörnstenar: symtomkontroll i vid bemärkelse, samarbete inom ett mångprofessionellt 
arbetslag, kommunikation och relation och stöd till närstående.  I den palliativa vården 
är det viktigt att den som är drabbad av sjukdom och dennes närstående vårdas som en 
enhet (SOU 2001:6). Forskning av närståendes behov inom den palliativa vården har 
visat att de blivit åsidosatta. Trots ökat antal patienter och närstående inom den 
palliativa vården, är sorgbearbetning och stöttning lågt prioriterad då resurserna är 
begränsade (Holtslander, 2008). Den palliativa vården bedrivs inom slutenvård och 
hemsjukvård. Definitionen på hemsjukvård kan internationellt sett variera. I en del 
länder står hemsjukvård för anhörigvård, det vill säga att inte ha professionell vård 
utifrån utan att endast närstående vårdar den sjuke (Beck-Friis & Strang, 2005). Extra 
belastning kan upplevas av de närstående då de känner stort ansvar att uppfylla den 
sjukes önskan om att få vistas hemma så mycket som möjligt, samtidigt som 
vårdpersonalen utövar press på var den sjuke bör tillbringa den sista tiden (Kirkevold & 
Strömsnes Ekern, 2003).  

Cancer 
Varje år får cirka 54 000 svenskar diagnosen cancer. Indirekt påverkas även de 
närstående av denna diagnos. År 2009 avled 90 177 personer i Sverige, varav ca 22 500 
personer dog av cancer (Socialstyrelsen, 2009).  

Cancer börjar på cellnivå och leder till okontrollerbar celldelning på grund av en skada i 
generna. Orsakerna till cancer är våra levnadsvanor, miljön och ärftliga faktorer (Reitan 
& Schölberg, 2003). Tumören som uppkommer av celldelningen kan vara godartad 
eller elakartad. Är den elakartad kallas den malign, det vill säga cancer. Cancern finns i 
olika former beroende på i vilket organ den uppkommit, ex bröstcancer och 
prostatacancer (Strang, 2006).  

Cancersmärta 
Smärtor orsakas av att tumören växer in i andra organ, att tumören blockerar 
utförselgångar, lokala metastaser och syrebrist i det drabbade området. Cancerrelaterade 
smärttillstånd kännetecknas av många olika sorters smärtor: akuta och långvariga 
smärtkomponenter, grundsmärta, genombrottssmärta och cancerspecifik smärta. 
Smärtan påverkar den sjuke psykologiskt, socialt och existentiellt och medför lidande 
och stress. En otillräcklig smärtbehandling leder till stress, oro, ökat lidande, ångest och 
försämrade möjligheter att hantera sin situation, både för den sjuke och för de 
närstående. Smärtan tar energi som skulle kunna användas bättre till att reda ut en svår 
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livssituation och hitta balans i vardagen för både den sjuke och närstående (Werner i 
Werner & Leden, 2010). Enligt en utredning av Socialstyrelsen lider 90 % av de 
cancersjuka i Sverige av svåra smärtor den sista levnadsveckan (Beck-Friis & Strang, 
2005). 

Lagar och förordningar 
Enligt SOSFS (2005:12) ska det finnas ledningssystem så att patientens värdighet och 
integritet respekteras och att de närstående och patienten ska visas omtanke, oavsett 
ålder, kön, social ställning eller religiös tillhörighet. Patienten och dennes närstående 
ska vara delaktiga i vården så långt sekretesslagen tillåter. Hälso- och sjukvårdslagens 
(SFS 1982:763) mål är en vård på lika villkor för hela befolkningen och respekt skall 
visas för människors lika värde och patientens trygghet i vården och behandlingen ska 
tillgodoses.  

Teoretisk referensram 
För att kunna få en uppfattning om den sjuke och dennes närstående behövs kunskap 
om livsvärlden (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Att stå nära 
en person som har en palliativ cancerdiagnos påverkar ens livsvärld. Med livsvärld 
menas den enskilde individens samlade erfarenheter och betraktelsesätt av tillvaron i 
dess helhet (Ekebergh, 2009). Erfarenheterna är allt ifrån handlingar i vardagen till 
existentiellt förhållningssätt. Livsvärldsperspektivet går ut på att se, beskriva och förstå 
världen och delar som ingår där i, så som den upplevs av människor. Tonvikten läggs 
på människors upplevelser och erfarenheter. Ur ett vårdvetenskapligt 
livsvärldsperspektiv blir vårdandet etiskt då den sjuke och de närstående bemöts av 
öppenhet och flexibilitet (Dahlberg et al., 2003). 

Eriksson (2002) skriver i sin omvårdnadsteori om olika livsrum. I första hand betonas 
fysiska livsrummet där förutsättningarna finns för livsfunktionerna. Detta rum påverkas 
och är beroende av andra i omgivningen. I det psykosociala rummet finns samspelet 
mellan den enskilde människan och andra individer. Här ingår den sociala relationen 
som helhet och relationerna till andra människor. Med det menas människor som finns i 
ens närhet t e x vänner och familj (Eriksson, 2002). 

Att leva med en person som har en palliativ cancerdiagnos innebär ett lidande (Öhlén, 
2001). Enligt Eriksson (1994)  innebär lida att pinas, våndas, kämpa och att utstå. Det 
kan också innebära att försonas. Lidande är en kamp mellan det onda och det goda. 
Lidandet är den mest centrala upplevelsen i patientens värld och därför är lidandet en 
grundkategori för vårdandet (Eriksson, 1994). Vanligen används inte ordet lidande i den 
svenska kulturen utan istället talar man om att en situation kan upplevas svårt, plågsamt 
och outhärdligt. Människans lidande är grunden till att vården finns och behövs (Öhlén, 
2001). Upplevelse av ensamhet och att vara utestängd från all gemenskap kan innebära 
svårt lidande, men ensamhet behöver inte vara lidande. Är ensamheten självvald är det 
inget lidande, det kan ibland vara tvärt om, att lidande innebär att inte få vara ensam. 
Kärlek och bekräftelse är människans djupaste begär. Utebliven möjlighet till kärlek 
innebär ett gränslöst lidande. Lidande kan även innebära upplevelse av att inte bli tagen 
på allvar. Sorg och sörjandet över det vi håller på att förlora eller redan förlorat kan 
förorsaka lidande. I en del fall finns lidandet, skulden och smärtan hos de närstående 
som står nära den döende människan (Eriksson, 1994).  

Då inte längre någon bot eller lindring finns vid en dödlig diagnos är det av vikt att man 
försöker att uppfylla meningen med lidandet. Lidandet lär förbli ett mysterium då varje 
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människas lidande är unikt. I vården är det viktigaste med lidandet att våga möta det. 
Genom ett etiskt handlande och strävan mot att minska lidande leder detta till 
förbättring för de drabbade (Eriksson, 1994). Närstående kan uppleva ett stort lidande 
då de ser sin nära familjemedlems lidande. Känslor av maktlöshet och hjälplöshet 
utmärker de närståendes svåra lidande. Känslan av att komma i andra hand medför ofta 
att deras lidande inte uppmärksammas (Arman & Rehnsfeldt, 2006). 

SYFTE 
Syftet var att belysa upplevelser av att vara närstående till en person med palliativ 
cancerdiagnos.  

METOD 
En litteraturstudie genomfördes av vetenskapliga studier med kvalitativ metod som var 
relaterat till det beskrivna problemområdet och syftet. Med litteraturstudie menas 
systematisk sökning, kritisk granskning och till slut sammanställning inom ämnet. 
Aktuell forskning inom det valda ämnet bör vara i fokus (Forsberg & Wengström, 
2003). Kvalitativa studier har ökad förståelse som yttersta mål (Friberg, 2006). Läsaren 
får ökad förståelse varför människor reagerar på ett visst sätt och vilka tankar och 
känslor som ligger till grund för olika beteenden. Trovärdigheten i kvalitativa studier 
blir hög då deltagarens röst blir hörd och därmed förståelig för läsaren (Forsberg & 
Wengström, 2003). Kvalitativa undersökningar innebär att tala med eller observera ett 
fåtal personer med direkta erfarenheter med fokus på fenomenet. Diskussionerna och 
iakttagelser är öppet utformade, vilket möjliggör uttryck för utbud av föreställningar, 
känslor och beteenden (Polit & Beck, 2008). Olika kvalitativa metoder finns och skulle 
kunna användas till att få fram ett resultat, men gemensamt för alla kvalitativa metoder 
är helhetsperspektivet och avsikten att uppnå förståelse (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 
2006).  

Willman et al (2006) granskningsinstrument användes (bilaga 2). Granskningen 
utfördes genom att svara på ”Ja”, ”Nej” och ”Vet ej” i granskningsprotokollet. 
Studierna poängsattes sedan med ett poäng för ”Ja” och noll poäng för svaren ”Nej” och 
”Vet ej”. Utifrån detta gjordes en procenträkning av poängen där 80-100 procent var 
god kvalité, 70-79 procent medel kvalité, 60-69 procent dålig kvalité. Åtta studier 
valdes till studien där sju studier var av god kvalité och en var medel kvalité (bilaga 3).  

Datainsamling 
Databaserna CINAHL, Medline och PsycINFO har använts. Sökningarna gjordes i 
svenska MeSH och CINAHL headings. Booleska operatorn AND användes för att ge en 
specifik sökning. OR uteslöts då väsentliga studier som stämde överens med syftet 
hittades med AND. Använda sökord: palliative care, neoplasms, family, life change 
events, life experience och terminally ill. Sökorden har även kombinerats (bilaga 1). I 
början av artikelsökningen användes palliative care, neoplasms och family, och de 
databaser som användes var Cinahl och Medline. Detta ansågs inte ge tillräckligt många 
relevanta studier, varför andra sökord kompletterades, life change events, life 
experience och terminally ill samt databasen PsycINFO användes. Genom olika 
kombinationer av sökorden framkom fler användbara studier till litteraturstudien.  Även 
manuell sökning genomfördes av flertalet intressanta studiers referenslistor som berörde 
det beskrivna problemområdet. 
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Inklusionskriterier för sökta studier: vetenskapligt granskade före publicering (peer-
reviewed), forskningsstudier (research article), kvalitativ studie, skrivna på engelska, 
publiceringsdatum 2000-2010. De närstående och den sjuke skulle vara över 18 år, 
inkludera både män och kvinnor och den sjuke skulle ha en palliativ cancerdiagnos.  

Urval 
Vid artikelsökningarna valdes studier bort som inte stämde överens med 
litteraturstudiens syfte. Antal abstracts som lästes igenom var 82 stycken, de som inte 
stämde överens med syftet valdes bort. De studier som ansågs intressanta men ej gick 
att öppna i fulltext beställdes via BTH:s bibliotek. Den manuella sökningen av 
referenslistor gav sju studier av intresse. Studierna lästes noggrant igenom och fem av 
de sju studierna ansågs till slut stämma överens för syftet. Efter genomförd sökning 
valdes totalt 36 studier ut och lästes igenom flera gånger enskilt för att få en helhet. De 
diskuterades sedan tillsammans. Av de 31 studierna från databaserna och fem från de 
manuella sökningarna valdes totalt 19 studier ut som granskades. Studierna som valdes 
bort saknade neoplasms eller palliative och uppfyllde därför inte syftet.  Efter 
kvalitetsgranskningen valdes åtta studier ut, fem från databaser och tre från manuell 
sökning.  

Analys 
De åtta studier som valts ut efter granskningen lästes noggrant igenom flera gånger 
ytterligare för att få en känsla för helheten. Diskussion om innehållet i studierna 
genomfördes för att ytterligare styrka relevansen med syftet. Graneheim och Lundmans 
(2004) beskrivning av innehållsanalys användes vid analysen av studierna. Meningar 
relevanta för syftet med omgivande text (meningsenheter) markerades i studierna, detta 
gjordes enskilt. Sedan diskuterades meningsenheterna för att välja ut vilka som skulle 
tas med i analysen. De meningsbärande enheterna översattes till svenska och 
kondenserades till mindre enheter för att få de mer tydliga och lättförståeliga men utan 
att förlora viktigt innehåll. De kondenserade meningarna kodades och färgades för att 
kunna se olika grupper. De kunde sedan grupperas in i kategorier. Efter att kategorierna 
var gjorda framkom även subkategorier under två kategorier (bilaga 4). Under hela 
analysprocessen gick författarna tillbaka till syftet för att säkerställa att kategorierna 
och subkategorierna speglade syftet i studien.   

RESULTAT 
Resultatet i studien grundar sig på de åtta granskade studierna. Kategorierna som 
arbetades fram blev fem stycken: Att ta ansvar. Sjukdomens påverkan på 
familjesituationen. Närståendes känslomässiga upplevelser med tre subkategorier 
lidande, börda och maktlöshet, otrygghet och rädsla, stress och ångest. Upplevelser av 
sjukvården med två subkategorier tilltro och misstro. Att uppleva samhörighet. 

Att ta ansvar 
Närståendes syn på livet var en central del för att känna och ta ansvar för sin sjuke 
familjemedlem där kärlek, tillgivenhet och livsåskådning var de främsta faktorerna. 
Känslan av att ens nära skulle dö gjorde att de närstående ville skapa förutsättningar för 
maximalt välbefinnande åt den sjuke både fysiskt och psykiskt, vilket också ledde till 
att deras eget välbefinnande blev tillfredsställt, och samtidigt kunde de även ta hand om 
övriga familjen. Det var naturligt för de närstående att ta ansvar och de gjorde så av fri 
vilja (Sand, Olsson & Strang, 2010). Genom att axla ansvar upplevdes en 
tillfredsställelse och en lättnad för de närstående då de kände att de gjort allt de kunnat. 
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De närstående beskrev upplevelsen av plikt och ansvar över att bli vårdare till sin svårt 
sjuke familjemedlem (Perreault, Fothergill-Bourbonnais & Fiset, 2004). Både vid 
sjukhusvistelse och hemma upplevdes ansvar att vårda den sjuke. De närstående var 
delaktig i vårdandet och hjälpte till med hygien, köpte mat som den sjuke önskade, 
följde med på alla undersökningar och läkarbesök, hantering av mediciner och teknisk 
apparatur. Även när de närstående lämnade sjukhuset för att koppla av var 
ansvarskänslan stor vilket ledde till att snart vara tillbaks på sjukhuset igen för att vårda 
den sjuke. De kände sig tvungna att vara den sjukes företrädare på sjukhuset eftersom 
det var de som kände till symtomen och behoven, vilket också ledde till att de ville vara 
hos den sjuke hela tiden (McGrath 2001). Det känslomässiga engagemanget i varandras 
liv resulterade i starka ömsesidiga band och känslighet för varandras situation, vilket 
resulterade i att de närstående ansåg att ansvaret för vårdandet låg på dem (Sand et al., 
2010). Ibland upplevdes ansvaret som ett överväldigande krav. Ansvar för den sjuke 
vägdes mot de närståendes egna behov, vilket resulterade i en hel del uppoffringar och 
anpassning (Sand et al., 2010: McGrath, 2001). I en studie framkom att de närstående 
kände pliktskyldighet att vårda sin sjuke familjemedlem, då de gjort detta i tidigare 
generationer. En positiv upplevelse var dock att det gav styrka och en känsla av att de 
hade ställt upp och gjort något för sin sjuke familjemedlem (Morasso, Constantini, Di 
Leo, Roma, Miccinesi, Merlo & Beccaro, 2008). Enligt Sand et al (2010) studie ansåg 
samtliga närstående att hålla hoppet vid liv var en djupgående del av deras ansvar och 
deras plikt att motverka alla tecken på uppgivelse som hotade att involvera den sjuke 
och de själva (Sand et al., 2010). 

Sjukdomens påverkan på familjesituationen 
Att vara närstående till en person som har en palliativ cancerdiagnos, innebär en process 
som påverkar hela familjen (Syrén, Saveman & Benzein, 2006). Då en dödlig sjukdom 
gjorde intrång i familjers liv upplevdes det som om hela världen krossades. 
Tillsammans med den drabbade personen, som nu hade en obotlig cancerdiagnos, stod 
familjen inför en ny verklighet med en hel del situationer som krävde anpassning. All 
planering de gjort tillsammans om framtiden gick inte längre att genomföra, vilket 
upplevdes psykiskt stressande för de närstående (Spichiger, 2008 : Syren et al., 2006). 
De närstående upplevde att de var tvungna att lära sig att anpassa sig efter den nya 
livssituationen, de undvek att tänka och tala för mycket om sjukdomen och 
överlevnadstiden. De uttryckte att de var medvetna om förlusten som döden innebar 
men att de levde i acceptans för att kunna hantera osäkerheten i livssituationen (Syren et 
al., 2006).  

För att klara ut den sociala situationen var det viktigt att vara flexibel, vara beredd på 
förändring av rutiner och arbete för att helt plötsligt kunna befinna sig på ett sjukhus 
(Syren et al., 2006). En del närstående som haft ett normalt liv med arbete, 
hushållsarbete, träffa vänner och utöva diverse aktiviteter, slutade med detta när den 
sjuke försämrades, de upplevde att de började leva med sjukomen (Spicher, 2008). 
Vårdandet av den sjuke orsakade ibland spänningar och motsättningar mellan 
familjemedlemmar som i vissa fall ledde till bruten kontakt (Morasso et al., 2008). 
Närstående upplevde ibland spända relationer inom familjen som hade sitt ursprung i 
stressen av att deras kära var döende i cancer (McGrath, 2001). 
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Närståendes känslomässiga upplevelser 

Lidande, börda och maktlöshet 
Lidande var en stark upplevelse som var förknippad med att ta hand om och förlora sin 
sjuke familjemedlem (Morasso et al., 2008). Stor börda upplevdes då de närstående fick 
vara den sjukes företrädare vid sjukvårdsbesök (McGrath, 2001). En del närstående 
upplevde börda då de svek sin käraste när de var tvungna att lämna dem på en 
institution t ex hospice. De upplevde känslomässig börda i samband med vårdandet och 
i vissa fall orsakades detta av otillräckligt stöd från övrig familj eller sjukvårdspersonal. 
De kände maktlöshet över att inte kunna lindra fysiskt och/eller psykiskt lidande för den 
sjuke. (Perreault et al., 2004). Studier visar att försämring av sjukdomen ledde till 
maktlöshet hos de närstående (Morasso et al., 2008: Dumont, Turgeon, Allard, Gagnon, 
Charbonneau & Vézina, 2006: Perreults et al., 2004). När den sjuke hade smärta 
upplevdes en stor maktlöshet över att inte kunna hantera situationen (Metha & Ezer, 
2003). De närstående upplevde maktlöshet då tankar och energi gick åt till sjukdomen 
och upplevelsen av obalans mellan krav och förväntningar (Syren et al., 2006). 

Otrygghet och rädsla 
Från att vara i samhörighet till att gå mot ensamhet upplevdes av de flesta närstående 
som en stor otrygghet. Känslan av att inte ha tillräckligt med kunskap om sjukdomen, 
dess förändring och vad andra runt omkring tyckte om deras situation, upplevdes också 
otryggt. Otryggheten var även relaterad till rädslan att utsätta den sjuke för sin egen 
ångest och de närstående drog sig därför ibland undan (Syren et al., 2006). Rädsla 
upplevdes av många närstående när de såg sin kära bli sämre i sin sjukdom (Morasso et 
al., 2008). Att stå vid sidan och se sin kära ha ont gjorde att de närstående upplevde 
stark rädsla (Metha & Ezer, 2003) 

Stress och ångest 
Hela processen med den sjukes prognos och tillstånd medförde att de närstående 
upplevde stressrelaterad ohälsa som utmattning, dålig aptit och sömnsvårigheter. 
Ångest upplevdes över osäkerheten om prognosen och den sjukes tillstånd, de kunde 
sitta uppe hela nätter på grund av den stressfyllda situationen (McGrath, 2001). Stressen 
och ångesten hos de närstående ökade ju sämre den sjuke blev, vissa utvecklade 
depressioner på grund av detta (Dumont et al., 2006). Det upplevdes som att leva i ett 
vakuum och genom att gå tillbaka till tidigare händelser när de haft 
meningsskiljaktigheter upplevdes skuld och ånger. I vissa fall hade den sjuke svårt att 
acceptera sin sjukdom och undvek stöttning från sina närstående, vilket upplevdes 
sårande och stressande (Morasso et al., 2008). 

Upplevelser av sjukvården 

Tilltro 
Närstående upplevde sjukhuset som det temporära stället där en del såg det som 
himmelriket och andra såg det som ett fängelse. För det mesta var det ett oönskat men 
dock nödvändigt ställe att vistas på. Trots all hjälp under sjukhusvistelsen kände de 
flesta närstående att de ville få hem sin sjuke och de upplevde stor hjälp och stöttning 
från sjukvården i detta utförande (Spichiger, 2008). I allmänhet upplevde närstående 
tillfredsställelse av vården på sjukhuset och att alla nödvändiga professionella 
yrkesgrupper varit delaktiga i vården. Den individanpassade vården som gavs på 
sjukhuset ledde till att de närstående kände att personalen hade förståelse för deras 
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situation (Spichiger, 2008). En del närstående upplevde tillfredsställelse med vad som 
erbjöds inom sjukvården (Perreault et al., 2004) 

Misstro 
I en del fall upplevdes misstro gentemot sjukvårdspersonalen och de närstående tyckte 
inte att den sjuke fick den vård som behövdes (Syren et al, 2006). De flesta närstående 
upplevde en frustration över att inte få klara besked över sjukdomen, vilket innebar att 
de inte visste om den sjuke skulle leva dagar, veckor eller månader (Spichiger, 2008).  I 
Perreault et al studie (2004) framkommer negativa synpunkter angående personalen 
inom sjukvården. En del närstående som deltagit i studien uppgav att de fått otillräckligt 
stöd från sjukvårdspersonalen. Det upplevdes besvikelse över brist på uppföljning, att 
den sjuke kunde fått mer hjälp i form av smärtlindring, upprepade missförstånd och att 
sjukvården var svår och tidsödande. Närstående till den sjuke som hade hemsjukvård 
och bodde på landsbygden upplevde lång väntetid på vård nattetid. En del upplevde att 
det endast var de som var långt gångna i sin palliativa sjukdom som fick möjlighet till 
hemsjukvård. Några upplevde att vårdandet hade fortsatt hemma något längre om mer 
professionell hjälp och stöd varit tillgängliga (Perreault et al., 2004). Upplevelser av att 
sjukvårdspersonalen inte hade tid att vara uppmärksam på den sjukes försämring ledde 
till frustration hos de närstående. Kommunikationen med läkarna upplevdes svår av 
olika anledningar. En anledning var att de inte kände sig delaktiga då läkaren bara 
pratade till den sjuke. De kände oro och ångest vilket ignorerades av läkarna. Dålig 
kommunikation gjorde att den sjukes symtom och försämring inte förstods, vilket ledde 
till att den närstående kände sig utanför och utan stöttning (McGrath, 2001).  

Att uppleva samhörighet 
Närståendes vårdande av den sjuke upplevdes i en del fall mycket positivt, då det gav 
en ökad sammanhållning inom familjen (Morasso et al., 2008). Närstående hade under 
sjukdomstiden blivit medvetna om många positiva aspekter. De upplevde en känsla av 
samhörighet, fördjupad relation till den sjuke och de upplevde personlig utveckling. De 
hade tvingats reflektera över vad som var värdefullt i livet och existentiella frågor och 
upptäckt viktiga komponenter som fanns i vardagslivet. Det känslomässiga 
engagemanget i varandras liv resulterade i starka känslomässiga band och känslighet i 
varandras situation under sjukdomstiden. (Sand et al., 2010). Ökad närhet i relationen 
med den sjuke upplevdes och de använde beskrivande ord: närhet, tillgivenhet och en 
känsla av samhörighet (McGrath, 2001). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
En kvalitativ metod väljs då denna forskning används för att beskriva och klarlägga 
individers upplevelser (Willman et al., 2006) och då syftet är att belysa närstående 
upplevelser anses denna metod som passande. I kvalitativa metoder kan olika 
tillvägagångssätt användas som exempelvis intervju, brev och dagböcker (Willman et 
al., 2006). I de valda studierna är tillvägagångssättet intervjuer och i ett av fallen 
kompletterat med svar från enkät. Willman et al (2006) beskriver att olika 
forskningsstudier kan komplettera varandra, kvantitativa och kvalitativa, en så kallad 
metodtriangulering som betyder att två olika linjer ger en tredje punkt (Willman et al., 
2006). De olika perspektiven kompletterar varandra (Olsson & Sörensen, 2007). 
Inklusionskriterierna är endast kvalitativa studier och de kvantitativa väljs bort. 
Resultatet kanske skulle se annorlunda ut om det skulle kompletteras med kvantitativ 
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forskning inom det beskrivna problemområdet. En litteraturstudie väljs då det anses 
passa till studiens syfte och det är av intresse att se vad som tidigare var dokumenterat.  

Friberg (2006) omnämner vikten av att forskningsartiklar kvalitetsgranskas på ett 
kritiskt sätt (Friberg, 2006). Granskningen görs efter Willman et al (2006) protokoll då 
denna är lätt att förstå.  Artiklarna poängsätts för att få fram vilken kvalité de har. Av 
artiklarna som väljs är sju god kvalité och en av medel kvalité. Den som är medel 
kvalité är 79 procent och ingen tydlig skillnad mellan den och de som är av god kvalité 
(80-100 procent) kan ses varför den studien väljs att inkluderas på grund av att det 
visade resultatet anses av vikt. En del studier saknar innehåll av palliative eller 
neoplasms och stämmer därför inte överens med syftet och väljs därför bort, då syftet är 
att den sjuke ska ha en palliativ cancerdiagnos.  

Innehållsanalys genomförs enligt beskrivning från Graneheim och Lundman (2004). 
Denna metod väljs då det uppfattas som en klar och tydlig beskrivning av 
analysförfarandet. Risken som finns med översättning av meningsenheterna från 
engelska till svenska är att kondenseringen ska tolkas. Analysen ska vara manifest, men 
en viss grad av tolkning kan ändå ske omedvetet. Vid översättning är författarna 
noggranna med att inte försöka omformulera eller tolka. De engelska enheterna 
diskuteras för att förstå innehållet av texten utan att tillägga medveten tolkning. 
Kategorier och subkategorier diskuteras fram efter att kodningen är gjord. Totalt blir det 
fem stycken kategorier och under två kategorier framkommer fem subkategorier som 
blir rubriker i uppsatsen.  

Utvalda artiklar är från år 2000-2010, vilket innebär att endast nyare forskningsresultat 
redovisas. Sökningar görs av artiklar skrivna på engelska då detta enligt Friberg (2006)  
numera är vetenskapens officiella språk. Vid svårigheter med förståelse av engelska 
vetenskapliga begrepp väljs engelskt-svenskt lexikon då detta är lättillgängligt att 
använda.  

Databaserna som används är Medline då den omfattar ca 95 procent av medicinsk 
litteratur och inriktar sig på områden som omvårdnad och medicin och CINAHL då den 
är inriktad på omvårdnadsvetenskapliga referenser (Willman et al., 2006). Databasen 
PsycINFO väljs i kompletterande syfte därför att denna databas innehåller litteratur 
inom psykologi och beteendevetenskap (SBU, 2011) och anses därför vara av vikt för 
att kunna hitta fler relevanta studier till syftet.  

Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer hur de närstående upplever sin situation då de står nära en 
person som har en palliativ cancerdiagnos. Hur de upplever sin situation är olika i olika 
familjer, vilket styrks av Corner & Bailey (2008) som visar att innebörden av sjukdom 
varierar då livshistorien och bakgrunden är olika för olika individer. Ofta beskrivs 
svårigheter med att uttrycka sina emotionella känslor, istället uttrycks fysiska 
problemen i form av exempelvis huvudvärk eller muntorrhet (Plant i Corner & Bailey, 
2008). Det är av stor betydelse att kunna vara lyhörd och uppmärksam för den unika 
personen och dess behov. Genom att våga vara närvarande och möta närstående i en 
svår situation förbättrar det vårdrelationen.  

Vidare visar resultatet att de närstående ofta tar ansvar i vårdandet av den sjuke då de 
känner tillit, plikt, ansvar eller kärlek. Genom att axla ansvar upplevs en 
tillfredsställelse över att ha gjort vad de kunnat. Eriksson (2002) menar att vårdandet 
mellan personer och deras familjer eller nära vänner blir ett naturligt vårdande. Det 
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naturliga i vårdandet innefattar de egna beteendemönstren och rutiner i det dagliga livet. 
När det naturliga vårdandet blir otillräckligt vidtar andra professionella yrkeskategorier 
(Eriksson, 2002). Att vårda den sjuke hemma kan för de närstående innebära dilemma 
mellan egna behov till följd av psykiskt och fysiskt krävande vårduppgifter gentemot 
den sjukes önskan om att få vara hemma (Kirkevold & Strömsnes Ekern, 2003). I 
studiens resultat framkommer att relationerna inom familjen i vissa fall blir starkare och 
i en del fall slitningar som leder till ökad distans. Den positiva aspekt som framkommer 
är kopplat till stärkt samhörighet inom familjen. Detta påvisas även i Robinson, Carroll 
& Watson´s (2005) studie där familjerna uttrycker att cancern ger stunder av intensiv 
förbindelse, de dras till varandra på ett mycket kraftfullt sätt. Resultatet visar även 
sjukdomens påverkan på familjesituationen då de närstående är tvungna till flexibilitet 
och anpassning i sin sociala situation. Eriksson (1994) beskriver teorin om det 
psykosociala livsrummet där samspelet sker mellan den enskilde individen och 
omgivningen. Här utgörs förutsättningarna för relationer till andra människor och hela 
den sociala situationen (Eriksson, 1994). För att kunna upprätthålla samhörigheten inom 
familjen är det viktigt att vårdpersonalen stöttar de närstående i vårdandet av den sjuke. 
På så vis kan de närstående även få utrymme för de egna behoven som blir åsidosatta.  

Upplevelser av lidande, börda och maktlöshet är en stark upplevelse som är förknippat 
med vårdandet av den sjuke och förlusten därefter framkommer i resultatet. Arman & 
Rehnsfeldt (2006) beskriver lidande som ett begrepp, nära förknippat med alla former 
av vårdande. Smärta, förlust och död är ofta förknippat med lidande. Alla människor 
kommer förr eller senare att konfronteras med lidande (Arman & Rehnsfeldt, 2006).  
För att kunna lindra lidandet för de närstående och den sjuke behöver vårdaren lära sig 
att lyssna till de lidandes berättelse och ta emot denna kunskap. Genom att vara 
närvarande och öppen för att tolka berättelserna kan vårdaren få en djupare förståelse 
för de närstående och den sjuke och på så vis ge en tillfredsställande vård (Öhlén, 
2001). Uppmärksamheten i omvårdnaden bör fokusera på den sjukes stöd av 
närstående, de närståendes lidande och behov av hjälp och stöd samt familjen som en 
enhet (Arman & Rehnsfeldt, 2006). Enligt Eriksson (1994) uppstår lidande genom att 
inte blir tagen på allvar, vid ensamhet, kärlekslöshet och att inte känna sig välkommen. 
I lidandet står människan inför ett ofrånkomligt öde som kan vara vad som helst, varje 
lidande är unikt. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv krävs förändring från att inte bara 
se sjukdomen utan se till den lidande människan (Eriksson, 1994). Genom att berätta 
om sitt lidande och vara öppen med sin livsvärld ger detta en riktning till förståelse av 
cancersjuka personer och dennes närståendes upplevelser av lidande och lindrat lidande 
(Öhlén, 2001). Enligt Dahlberg et al (2003) behövs kunskap om livsvärlden av personer 
för att kunna sätta sig in i dennes situation (Dahlberg et al., 2003). I vårdandet är det 
betydelsefullt att kunna närma sig de närstående för att kunna se behoven och vårda 
därefter. Det är viktigt att vårdpersonal har kunskap om vad lidande kan innebära för de 
närstående, på så vis kan vård utföras som lindrar lidandet.  

I resultatet framkommer närståendes upplevelser av möten med sjukvårdspersonal i 
olika sorters vårdformer, exempelvis på sjukhus eller sjukvårdsteam i hemmet. 
Otrygghet och frustration upplevs då bristfällig information om vården eller den sjukes 
tillstånd ges, vilket inträffar både i hemmet och på vårdinstitution. Undanhållande av 
information leder till att de närstående känner sig åsidosatta och ej delaktiga. Eriksson 
(1987) tar upp vikten av att känna sig bekräftad och delaktig (Eriksson, 1987). Enligt 
SOSFS 2005:12, skall närstående och patienter visas omtanke och delaktighet i vården. 
Även Kristjanson et al (2002) betonar att kommunikation har stor betydelse för de 
närstående. Genom att ge god information gav det dem tid att förbereda sig mentalt 
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inför förlusten av den sjuke (Kristjanson et al., 2002). Vården behöver baseras på 
kommunikation och regelbunden ärlig information till både patienter och närstående 
(Strang, 2005). Föreliggande studie visar att de närstående inte mår bra känslomässigt 
och i en del fall känner sig åsidosatta inom vården. Det pågår just nu en studie som 
kommer att genomföras i Sverige där bland annat Kalmar Läns Landsting deltar, 
beräknas vara färdigställd i slutet av 2011. Syftet är att belysa upplevelser av att vara 
närstående till en döende person i hemmet och hur det påverkar de närståendes liv. 
Fokus är att kunna bidra till utveckling av den palliativa vården där närstående är 
delaktiga i allt större utsträckning (FoU, 2011). Wiklund (2003) belyser vikten att ta 
lärdom av vad vetenskapen visar för att kunna ge så bra vård som möjligt för både den 
sjuke och de närstående inom den palliativa vården. För att kunna utveckla och 
evidensbasera vårdandet behövs vårdvetenskaplig kunskap. Det innebär att vårdaren gör 
observationer i den kliniska verkligheten för att sedan koppla samman dessa med 
teoretiska begrepp för fördjupning av situationen. Genom att balansera teori och 
praktik, att hela tiden reflektera leder detta till professionalitet i vårdandet (Wiklund, 
2003). Vårdpersonal måste ha kunskap om informationens och kommunikationens 
betydelse för de närstående. Genom att vara uppdaterad om vad forskning säger inom 
vårdvetenskap kan vårdpersonal ge bättre vård för de inblandade.  

SLUTSATS  
I denna studie framkom att vara närstående till en person som har en palliativ 
cancerdiagnos innebär både fysiska och psykiska påfrestningar. Då många närstående 
tar på sig ansvaret i vårdandet av den sjuke innebär det att höga krav kan leda till flera 
känslomässiga påfrestningar. För att underlätta för de närstående är det viktigt att 
sjukvårdspersonal ser både den sjukes och de närståendes behov och tillfredsställer 
dessa. Genom att vara uppdaterad om vad aktuell forskning säger kan en god 
omvårdnad utföras för både den sjuke och de närstående. Trots många negativa 
upplevelser framkommer också en del positiva. För att nämna en var den ökade 
samhörigheten och stärkt relation de närstående upplevde vilket bör tas tillvara på i 
vårdandet och därför vårda den sjuke och närstående som en enhet. Vårt resultat 
kommer förhoppningsvis att leda till att närståendes behov uppmärksammas inom den 
palliativa vården och fortsatt forskning inom området. 
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Bilaga 1. Artikelsökning 1(4) 

 

  

Databas CINAHL Sökord Antal träffar Använda artiklar 

S1 Palliative care 3232 0 

S2 Neoplasms 5264 0 

S3 Family 4955 0 

S4 Life change events 1070 0 

S5 Life experience 2302 0 

S6 S1+S2+S3+S4+S5 0 0 

S7 S1+S2 465 0 

S8 S1+S2+S3+S4 0 0 

S9 S1+S2+S3 27 1 

S10 S1+S5 38 0 

S11 S1+S4 5 0 



 

 
 

Bilaga 1. Artikelsökning 2(4) 

Databas CINAHL Sökord Antal träffar Använda artiklar 

S12 S1+S3 209 0 

S13 S2+S3 103 0 

S14 S2+S3+S4 1 0 

S15 S2+S5 20 0 

S16 S2+S4 20 0 

 

Databas MEDLINE Sökord Antal träffar Använda artiklar 

S1 Palliative care 3516 0 

S2 Neoplasms 94 222 0 

S3 Family 37 314 0 

S4 Life change events 719 0 

S5 Life experience 175 0 

  



 

 
 

Bilaga 1. Artikelsökning 3(4) 

Databas  MEDLINE Sökord Antal träffar Använda artiklar 

S6 Terminally ill 447 0 

S7 S1+S2+S3+S4+S5 0 0 

S8 S1+S2 1811 0 

S9 S1+S2+S3+S4 4 0 

S10 S1+S2+S3 130 2 

S11 S1+S5 13 0 

S12 S1+S4 8 0 

S13 S1+S3 478 0 

S14 S2+S3 5203 0 

S15 S2+S3+S4 9 0 

S16 S2+S5 25 0 

S17 S2+S4 42 0 

S18 S3+S6 106 0 

S19 S2+S3+S6 20 0 

 



 

 
 

Bilaga 1. Artikelsökning 4(4) 

Databas 
PsycINFO 

Sökord Antal träffar Valda 

S1 Neoplasms 23714 0 

S2 Palliative care 8377 0 

S3 Family 288697 0 

S4 Life change events 5053 0 

S5 Life experience 66084 0 

S6 Terminally ill 4281 0 

S7 S1+S2+S3+S4+S5+S6 17 0 

S8 S1+S2+S3 429 2 

S9 S1+S2+S3+S5 72 0 

S10 S1+S2+S3+S4 8 0 

 

3 st artiklar hittades via manuell sökning.  

 

 



 

 
 

Bilaga 2. Granskningsprotokoll. 1(2) 

 

 

  



 

 
 

Bilaga 2. Granskningsprotokoll. 2(2) 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3. Artikelöversikt 1(3) 

Författare/Land Titel Tidskrift/Årtal Syfte Metod Resultat Kvalité 
Dumont, S., Turgeon, 
J., Allard, P., 
Gagnon, P., 
Charbonneau, C., & 
Vézina, L. 
 
Canada 

Caring for a 
loved one with 
advanced cancer: 
Determinants of 
Psychological 
distress in 
Family 
Caregivers 

Journal of 
palliative medicine. 
2006 

Att beskriva hur den 
psykiska påverkan 
hos den närstående 
är beroende av hur 
dålig den sjuke är. 

Intervjuer i 
kvalitativt syfte. 

Vårdgivaren inom 
familjen är starkt på-
verkad psykiskt av hur 
den terminala sjuk-
domen framskrider och 
den försämrade för-
mågan hos den sjuke. 
Detta berodde bl a på 
den upplevda bördan, 
symtomen som den 
sjuke uppvisade. 

God 

McGrath, P. 
 
 USA 

Caregiver’s 
insights on the 
dying trajectory 
in hematology 
oncology 

Cancer Nursing 
2001 

Att analysera 
erfarenheter som 
rapporterats av 
individer genom 
ramen för den 
palliativa vården.  

Intervjuer i 
kvalitativt syfte. 

Den närstående 
upplevde ilska, oro och 
depression. Även 
stressrelaterade 
sjukdomar noterades. 
Hela familjen 
påverkades av 
sjukdomen, 
behandlingar och 
prognosen. De upplevde 
att de fick ta en dag i 
taget för att klara av den 
fysiska och psykiska 
stressen.  

God 

  



 

 
 

Bilaga 3. Artikelöversikt 2(3) 

Författare/Land Titel Tidskrift/Årtal Syfte Metod Resultat Kvalité 
Metha, A 
Ezer, H 
 
Canada 

My love is 
hurting: The 
meaning spouses 
attribute to their 
loved ones’ pain 
during palliative 
care 

Journal of 
Palliative Care 
2003 

Att utveckla 
kunskapen om hur 
cancersmärtan hos 
familjemedlemmen 
inom palliativ vård 
påverkar den 
närstående. 

Intervjuer i 
kvalitativt syfte. 

De närstående upplevde 
känslor som hjälplöshet, 
rädsla och orättvisa när 
man bevittnade sin 
älskade som hade 
cancersmärta. När 
smärtan var under 
kontroll upplevdes en 
känsla av frid och 
avslappning. 

God 

Morasso, G., 
Costatini, M., Di Leo, 
S., Roma, S., 
Miccinesi, G., Franco 
Merlo, D., Beccaro, 
M.  
 
Italien 

End-of-life care 
in Italy: personal 
experiences of 
family 
caregivers. A 
content analysis 
of open 
questions from 
the Italy survey 
of the dying of 
cancer 

Psyho-Oncology 
2008 

Att beskriva de 
känslomässiga och 
praktiska 
erfarenheterna när 
man vårdar en 
terminalt cancersjuk 
familjemedlem. 

Intervjuer i 
kvalitativt syfte. 

Visar att när man har en 
anhörig inom familjen 
som är döende i cancer 
påverkar det starkt, 
innebär både fysisk och 
mental stress för 
vårdaren. 

God 

Perreault, A 
Foghergill-
Bourbonnais, F 
Fiset,V 
 
Canada 

The experience 
of family 
members caring 
for a dying loved 
one 

International 
Journal of 
Palliative Nursing 
2004 

Beskriva 
upplevelser av att 
vara familjemedlem 
och vårda en döende 
älskad person i 
hemmet innan flytt 
till en palliativ 
vårdenhet. 

Intervjuer i 
kvalitativt syfte. 

Närstående upplevde en 
känsla av plikt och 
ansvar och såg det som 
sin plikt att vårda. 

Medel 



 

 
 

 

Bilaga 3. Artikelöversikt 3(3) 

Författare/Land Titel Tidskrift/Årtal Syfte Metod Resultat Kvalité 
Sand, L 
Olsson, M 
Strang, P 
 
Sverige 

What are 
motives of 
family members 
who take 
responsibility in 
palliative cancer 
care? 

Mortality 
2010 

Undersöka frågan: 
varför väljer en 
närstående att ta 
ansvar då en 
familjemedlem 
drabbats av en 
allvarlig sjukdom? 

Intervjuer i 
kvalitativt syfte. 

Kärlek, tillgivenhet och 
livsåskådning var de 
främsta orsakerna till att 
axla ansvar. Processen 
innebar både positiva 
och negativa 
upplevelser. 

God 

Spichiger, E 
 
Schweiz 

Living with 
terminal illness: 
patient and 
family experien-
ces of hospital 
end-of-life care 

International 
Journal of 
Palliative Nursing 
2008 

Patienter i det 
palliativa skedet och 
deras närståendes 
upplevelser av 
sjukvården på ett 
universitetssjukhus. 

Intervjuer i 
kvalitativt syfte. 

Närstående kände sig 
uppgivna över att 
planeringen inför 
framtiden inte längre 
gick att genomföra och 
man upplevde frustration 
över oklara besked från 
sjukvårdspersonalen. 

God 

Syrén, S 
Saveman, B-I 
Benzein, E 
 
Sverige 

Being a family in 
the midst of 
living and dying 

Journal of 
palliative care 
2006 

Beskriva familjers 
upplevelser av att 
vara mitt i liv och 
död när en nära 
anhörig med en 
cancerdiagnos 
befinner sig i en 
palliativ fas. 

Intervjuer i 
kvalitativt syfte och 
svar från enkät. 

Närstående upplevde en 
otrygghet i att känna 
ensamhet och att man 
inte hade tillräckligt med 
kunskap om sjukdomen. 
Man kände hjälplöshet 
över att inte ha kontroll 
på situationen. 

God 

 
  



 

 
 

Bilaga 4. Exempel på innehållsanalys 1(3) 

Meningsbärande enhet Kondensering Kodning Kategori Subkategori 

The most prevalent meaning that emerged 
during the pain was closely connected to 
the fear of loosing the patient.   

Den vanligaste känslan 
som dök upp under smärtan 
var nära kopplad till rädsla 
att förlora den sjuke.  

Rädsla att förlora 
sin kära.  

 

 

 

 

 

Närstående känslomässiga 
upplevelser 

Otrygghet och rädsla 

The three main feelings described by the 
spouses were: fear, helplessness, and a 
sense of injustice.  

De närstående som var äkta 
makar till den sjuke 
beskrev rädsla, hjälplöshet 
och orättvisa.  

Att känna rädsla, 
hjälplöshet och 
orättvisa. 

Otrygghet och rädsla 

While many factors were significantly 
associated with distress among family 
caregivers, it is mainly the burden that is 
the most highly correlated with the 
intensity of their distress, regarding of the 
physical condition of the patient.  

Även om många faktorer 
var kopplade till ångest hos 
familjevårdare, så är börda 
vanligast, oavsett 
patientens fysiska tillstånd.  

Att känna börda Lidande, börda och maktlöshet 

The anxiety of family caregivers 
increased according to the deterioration in 
the patient’s performance status.  

Ångesten hos de närstående 
ökade i samband med 
patientens försämrade 
allmäntillstånd.   

Att känna ångest. Stress och ångest 

  



 

 
 

Bilaga 4. Exempel på innehållsanalys 2(3) 

Meningsbärande enhet Kondensering Kodning Kategori Subkategori 

Caring for the ill person allowed to 
strengthen or to confirm family bonds. 

Att ta hand om familje-
medlemmen ledde till 
stärkta eller bekräftade 
familjeband.  

Stärkta 
familjeband 

Att uppleva samhörighet - 

The informants´outlook on life was a key 
factor for assuming responsibility. It was 
natural for the informants to take 
responsibility and they did so freely. 

Närståendes syn på livet 
gjorde att man tog på sig 
ansvaret i vårdandet. Det 
kändes naturligt och var ett 
fritt val. 

Närståendes 
ansvarskänsla 

Att ta ansvar - 

  



 

 
 

Bilaga 4. Exempel på innehållsanalys 3(3) 

Meningsbärande enhet Kondensering Kodning Kategori Subkategori 

They sometimes felt out of control, 
when all energy was needed for 
thoughts about the disease, when 
they had no faith in relationships 
with health care staff, when they 
evaluated the care as not helpful.  

Känsla av att vara utom 
kontroll och att inte ha 
tilltro till 
sjukvårdspersonalen och 
vården.  

 

Att inte känna tilltro 
till 
sjukvårdspersonalens 
vårdande. 

 

 

 

Upplevelser av sjukvården 

 

Misstro 

Patients and family members were 
satisfied with the quality of care 
provided in the hospital.  

Både patienterna och 
familjen var nöjda med 
vården på sjukhuset. 

Vara nöjd med 
vårdandet på sjukhus 

Tilltro 

Participants worried about how 
they would handle the actual death 
of their loved one at home or in an 
institution. In addition, limited 
social activities and the constant 
need to watch the dying loved one 
caused some participants to feel 
isolated.  

De närstående upplevde 
oro över hur de skulle 
hantera den kommande 
döden av deras älskade. 
Situationen gjorde att de 
sociala aktiviteterna 
begränsades och några 
deltagare kände sig 
isolerade. 

Att vårda en svårt sjuk 
har stor inverkan på 
familjen. 

Sjukdomens påverkan på 
familjesituationen 

- 
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