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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Anhöriga upplever den palliativa vården som betungande vilket kan leda till 
negativa känslor. Även sjuksköterskor upplever en känsla av rädsla och otillräcklighet i 
samband med den palliativa vården där vården främst fokuserar på personen med palliativ 
diagnos medan anhörigas behov försummas. Enligt World Health Organisation ska stöd 
erbjudas även till anhöriga under den palliativa vårdtiden och därför är det av vikt att 
anhörigas upplevelser uppmärksammas.  
Syfte: Belysa anhörigas upplevelser av palliativ vård. 
Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats grundad på sju vetenskapliga artiklar. Analysen 
utfördes med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av innehållsanalys.  
Resultat: I resultatet framkom fyra kategorier som belyser att anhöriga upplevde en 
emotionellt känslomässig ambivalens och att det var viktigt att få stöd i den palliativa vården 
för att kunna hantera den nya livssituationen. Även att få vara en i vårdteamet hade betydelse 
för att kunna hantera situationen. Resultatet visade även att anhöriga satte personen med 
palliativ diagnos i fokus vilket ledde till att deras egna intressen hamnade i bakgrunden. 
Slutsats: Anhöriga upplevde en emotionellt känslomässig ambivalens i olika situationer i den 
palliativa vården och upplevde att stödet var viktigt för att kunna hantera den nya 
livssituationen. Anhöriga upplevde det viktigt att få vara en i vårdteamet för att på bästa sätt 
hantera situationen. Således kan studiens resultat medföra att sjuksköterskor i sitt kliniska 
yrke kan använda kunskapen om hur anhöriga upplever den palliativa vården för att kunna 
bemöta och uppmärksamma anhöriga på bästa sätt, då även de anhöriga ingår i den palliativa 
vården. 
 
Nyckelord: Anhöriga, palliativ vård, upplevelser.  
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Inledning 
Tidigare studie har visat att anhörigas behov ofta förbises av vårdpersonalen i samband med 

vård och omvårdnad av en person som har en palliativ diagnos (Councell & Guin, 2002). 

Enligt Brobäck och Berterö (2003) upplever anhöriga att personen med palliativ diagnos 

alltid är i fokus och att vårdpersonalen inte frågar efter hur de anhöriga mår, då även de vill 

uppmärksammas och accepteras som en del i den palliativa vården (a.a.). Councell och Guin 

(2002) menar att vårdpersonalen i den palliativa vården är så fokuserade på personen med 

palliativ diagnos att anhörigas behov försummas. Sjuksköterskor fokuserar även på vården 

för personen med palliativ diagnos utifrån ett vårdarperspektiv istället för att lyssna på vad de 

anhöriga tycker är viktigt för personen. Enligt Wowchuck, McClement och Bond Jr (2007) 

upplever sjuksköterskor rädsla och en känsla av otillräcklighet i samband med palliativ vård 

(a.a.). Trots detta upplever sjuksköterskor att anhörigas behov tillgodoses, vilket inte alltid de 

anhöriga upplever (Councell & Guin, 2002). World Health Organisations [WHO] riktlinjer 

för palliativ vård (2012) beskriver att stöd ska erbjudas till anhöriga vid palliativ vård så att 

anhöriga klarar av att bearbeta de känslor och den sorg som uppstår (a.a.). Enligt Andershed 

(2005) upplever anhöriga den palliativa vården som betungande, vilket kan leda till negativa 

upplevelser så som ångest, rädsla, sömnsvårigheter, svårighet att förstå vad som hänt och 

osäkerhet (a.a.). Dessa upplevelser benämns som en form av krisreaktion och kan upplevas 

olika från person till person (Cullberg, 2003). Utifrån denna studies resultat kan 

sjuksköterskor förhoppningsvis få en djupare förståelse för hur anhöriga upplever den 

palliativa vården och på så vis kunna använda kunskapen i praktiken för att bemöta och 

uppmärksamma anhörigas upplevelser. 

Bakgrund 

Palliativ vård    
Enligt Sandman och Woods (2003) innebär palliativ vård att det inte längre går att bota en 

sjukdom utan behandlingen går istället över till att enbart lindra symtom som kan uppstå 

(a.a.). Palliativ som begrepp kommer ifrån det latinska ordet pallium, vilket betyder kappa 

eller täcke, som i den palliativa vården innebär att symtom täcks över för att främja patientens 

välbefinnande (Twycross, 1995). Den palliativa vården i Sverige utförs på hospice som är 



 

6 
 

vårdinstitutioner för döende, på boenden exempelvis serviceboende, i hemmet eller på 

sjukhus (Sandman & Woods, 2003). I studien ingår samtliga platser eftersom palliativ vård 

kan utföras på dem alla. 

De fyra hörnstenarna för palliativ vård 

Den palliativa vården i världen utgår från fyra hörnstenar utifrån människovärdesprincipen 

och WHO:s definition av palliativ vård (SOU 2001:6). De fyra hörnstenarna är 

symtomlindring, kommunikation och relation, samarbete samt stöd till anhöriga. Med 

symtomlindring menas lindring av smärta, andra svåra symtom och det innefattar även 

lindring av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.  Syftet med kommunikation och 

relation är att främja personens livskvalité med palliativ diagnos, vilket innebär att 

vårdpersonalen bör ha en bra relation och kommunikation i förhållande till personen med 

palliativ diagnos och dennes anhörige. Anhöriga till personen med palliativ diagnos ska 

erbjudas stöd under sjukdomstiden samt efter dödsfallet, likaså ska de få möjlighet att delta i 

vården (a.a.).  

De palliativa faserna 

Den palliativa vården delas in i en inledande tidig fas och en senare avslutande fas 

(Socialstyrelsen, 2013). I den tidiga fasen genomförs insatser som främjar en högre 

livskvalité ur patientens perspektiv under en livsförlängande behandling. När personen med 

palliativ diagnos konstaterats ha en progressiv, obotlig sjukdom eller skada inleds oftast den 

tidiga fasen. Dock varierar detta utifrån typ av sjukdom eller skada samt hur situationen för 

personen med palliativ diagnos ser ut. Den senare fasen, även kallad palliativ vård vid livets 

slutskede, syftar till att lindra lidande samt främja en hög livskvalité för personen med 

palliativ diagnos, för anhöriga och andra nära berörda. Skillnaden mellan faserna är att den 

tidiga fasen oftast varar under en längre tid medan den senare fasen oftast är kort samt att i 

den senare fasen övergår behandlingen från att vara livsförlängande till att vara lindrande 

(a.a.). Denna studie omfattar båda faserna. 

Yrkeskategorier i den palliativa vården 

Socialstyrelsen (2013) beskriver att palliativ vård är en helhetsvård som inkluderar flera olika 

yrkeskategorier, där samarbete mellan dessa är viktigt och en nödvändig grund för en god 

palliativ vård (a.a.). Yrkeskategorier som ingår i den palliativa vården är: läkare, 

sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, andra specialterapeuter, kurator, präst/annan 

andlig ledare och/eller andra rådgivare och volontärer (Twycross, 1995). Enligt Fridegren och 
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Lyckander (2001) medverkar även undersköterskan i den palliativa vården i Sverige utöver 

de andra yrkeskategorierna (a.a.). De har alla som mål att gemensamt arbeta för personen 

med palliativ diagnos och anhörigas välbefinnande. Samarbete mellan dem och personen med 

palliativ diagnos och de anhöriga är kärnan i den palliativa vården och förutsätter ömsesidig 

respekt (Twycross, 1995). 

Sjuksköterskors roll i den palliativa vården 

Sjuksköterskor har som huvuduppgift att vårda och ta hand om sjuka människor (Kasén, 

2012). Vårdandet innebär viljan att skapa förutsättningar så att personen som är sjuk ska må 

så bra som möjligt (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Lagtext och 

förordningar som rör den svenska hälso- och sjukvården beskriver att sjuksköterskors 

vårdande ska utgå från en värdegrund som bygger på en humanistisk människosyn. Den ska 

även vila på en helhetssyn och tro på personens inneboende resurser. Sjuksköterskor ska även 

ha en förmåga att kommunicera på ett lyhört, respektfullt och empatiskt sätt med dem de 

möter i vården, både personen som är sjuk och deras anhöriga (Socialstyrelsen, 2005).  

 

I den palliativa vården har sjuksköterskan som ansvar att lindra svåra symtom som 

uppkommer hos personen med palliativ diagnos, kunna samarbeta med andra yrkeskategorier 

som verkar i den palliativa vården samt kunna kommunicera, stötta och skapa en god relation 

till personen med palliativ diagnos och dennes anhöriga (Socialstyrelsen, 2013). 

Upplevelser av att vara anhörig till någon som vårdas palliativt 
Till anhörig räknas familjen, vänner, vårdare och andra betydande personer som finns där för 

personen med palliativ diagnos under sjukdomstiden och under den palliativa tiden (Smith, 

Pugh & McEvoy, 2012). Kirkevold och Strømsnes Ekern (2003) beskriver begreppet anhörig 

som en person som står den sjuke nära (a.a.). Ett synonymbegrepp till anhörig är närstående, 

vilket är en person som den enskilde tycker sig ha ett nära förhållande till (Socialstyrelsen, 

2004). I denna studie kommer begreppet anhöriga att användas. 

 

Upplevelser är unika och individuella och personer som har varit med om samma händelse 

kan ändå uppfatta den på olika sätt (Travelbee, 1971). Därför kan upplevelser aldrig fullt ut 

förstås eller tolkas av andra och är något som påverkar det dagliga livet under personens hela 

livstid (Eriksson, 1991). Upplevelser beror på personens tidigare erfarenheter och när 

personen är medveten om något läggs den grund för vad personen kommer att uppleva. 
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Upplevelser påverkas av den gemenskap som delas med andra personer, vilket gör att 

personen i fråga kan känna sig förstådd, accepterad och besvarad i sina egna upplevelser 

(a.a.). Eggenberger och Nelms (2007) menar att anhörigas upplevelser av att ha en anhörig 

som vårdas palliativt kan upplevas på olika sätt. Ett exempel är anhöriga som samlas för att 

vara hos personen med palliativ diagnos under dennes sista tid i livet där några anhöriga 

upplever en känsla av samhörighet, medan andra anhöriga upplever den sista tiden som att 

familjen slits isär (a.a.).  

 

Vara anhörig till en person med palliativ diagnos upplevs ofta som en ny livssituation 

(Andershed, 2005). Sårbarhet och utmattning är upplevelser som ofta uppstår av att ta hand 

om en person med palliativ diagnos. Detta kan leda till en ökad psykosocial risk såsom stress, 

då personens psykiska förutsättningar formas av miljön personen lever i. Det kan även leda 

till begränsningar i det dagliga livet. En inre styrka som anhöriga inte trodde fanns kan också 

upplevas i en sådan situation (a.a.). Vidare menar Sutherland (2009) att hopp är en upplevelse 

som anhöriga har kvar när personen med palliativ diagnos är i livets slutskede samt att de 

anhöriga även försöker hålla en optimistisk attityd till den palliativa vården. Andershed 

(2005) menar också att anhöriga upplever en lättnad när de vet hur personen med palliativ 

diagnos vill ha det innan den dör och på så vis kan de uppfylla deras önskningar.   

Syfte 
Syftet var att belysa anhörigas upplevelser av palliativ vård. 

Metod 
Studien har genomförts som en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Litteraturstudie innebär 

en kritisk sammanställning av redan gjord forskning av ett ämne (Polit & Beck, 2008). En 

kvalitativ ansats belyser enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) mänskliga upplevelser, 

händelser, processer och relationer (a.a.). Därför ansågs denna metod vara relevant utifrån 

studiens syfte.  

Datainsamling och urval 
Insamlingen av data har skett genom artikelsökning via databaserna CINAHL och PubMed, 

då Willman m.fl. (2011) menar att det är en fördel att söka vetenskapliga artiklar i mer än en 
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databas för att få fram ett större urval. CINAHL innehåller indexerade artiklar från 

engelskspråkiga omvårdnadstidsskrifter som har godkänts av en organisation. De 

vetenskapliga artiklarna utgörs främst av ämnen inom omvårdnad, tandvård, nutrition och 

sjukgymnastik. I PubMed finns alla tidskrifter där referenser finns indexerade i databasen 

Medline som innehåller referenser inom medicin, omvårdnad, odontologi, veterinär medicin 

samt hälso- och sjukvårdsadministration (a.a.). Studien har utgått från ett vårdvetenskapligt 

perspektiv, därför har dessa databaser valt att användas då båda enligt Willman m.fl. (2011) 

innehåller referenser inom omvårdnad. 

 

Sökord som använts för att finna relevanta artiklar var palliative care, terminal care, family, 

next of kin, relative, family psychosocial factors/PF, family attitudes, lived experience, 

experience, life change events, life experience och attitude. För att vara säker på att ett 

korrekt sökord användes slogs ordet upp i databasens uppslagsverk. I databasen CINAHL 

användes ”CINAHL headings” som enligt Willman m.fl. (2011) är uppbyggd av ämnesord 

som ordnas i ett trädformat där stammen utgör enstaka huvudkategorier och underkategorier. 

När underkategorier väljs kan sökningen utökas genom att göra en så kallad ”explode” 

sökning (a.a.), vilket har gjorts på vissa sökningar i CINAHL då alla underkategorier inte 

passade in i studiens syfte. Därför valdes explode sökning att endast göras på de 

underkategorier som passade studiens syfte. I PubMed användes ”MeSH-termer” som är 

motsvarigheten till CINAHL headings. För att utöka sökningen har ämnesord även sökts i 

fritext, vilket enligt Willman m.fl. (2011) innebär att databasen inkluderar alla referenser som 

någonstans innehåller det sökta ordet, även om det inte är relevant för sökningen.  

 

Forsberg och Wengström (2013) menar att valet av sökord ofta utgår från de meningsbärande 

begreppen i syftet och söks med hjälp av logiska sökoperatorer på enstaka ord eller 

ordkombinationer. ”Booelska sökoperatorer” har använts för att kombinera söktermerna och 

längre fram också sökblocken med varandra då Willman m.fl. (2011) påstår att det aldrig är 

tillräckligt att enbart använda en sökterm för systematisk sökning för vetenskapliga studier. I 

studien användes enbart sökoperatorerna ”AND” och ”OR” (Bilaga 1), dock är de vanligaste 

booelska sökoperatorerna enligt Willman m.fl. (2011): ”OR”, ”AND” och ”NOT”. 

Sökoperatorn ”OR” breddar sökningen genom att skapa händelser mellan två eller flera 

söktermer, vilket gör att sökningens resultat innehåller referenser till alla sökta söktermerna, 

samt alla söktermerna tillsammans. ”AND” skapar en händelse mellan två eller flera 

söktermer som gör att sökningen fokuseras till ett mer avgränsat område (a.a.). Forsberg och 



 

10 
 

Wengström (2013) beskriver att vid manuell sökning studeras referenslistan i en intressant 

artikel som rör studiens problemområde för att se om andra artiklar kan hittas som berör 

ämnet (a.a.). Genom manuella sökningar hittades en relevant artikel som bedömdes svara mot 

studiens syfte och inkluderades i kvalitetsgranskningen. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier har använts för att få fram relevanta artiklar i studien. 

Artiklar som utgått från anhörigas upplevelser av palliativ vård inkluderades, då syftet med 

studien var att belysa anhörigas upplevelser. Anhöriga som haft det primära ansvaret för 

vårdandet i hemmet av personen med palliativ diagnos exkluderades också. Peer review var 

ett annat inklusionskriterie som Olsson och Sörensen (2011) förklarar är när artikeln har 

bedömts av kollegor som är insatta i ämnet och godkänts av dem (a.a.). Artiklar med 

kvalitativ ansats användes i studien och artiklar med kvantitativ ansats exkluderades. Ett 

annat inklusionskriterie var att anhöriga i de vetenskapliga artiklarna skulle vara över 18 år. 

Artiklarna skulle också vara på engelska, eftersom det språket behärskas. 

 

När sökningar med sökblock gjorts blev resultatet 369 artiklar i CINAHL och 1750 artiklar i 

PubMed. Samtliga lästes grundligt på titelnivå där de artiklar som svarade mot studiens syfte 

valdes att läsas på abstraktsnivå. I CINAHL lästes 25 abstrakt, varav 11 artiklar valdes att 

läsas i fulltext och slutligen bedömdes åtta artiklar svara på studiens syfte. I PubMed lästes 36 

abstrakt, varav 28 artiklar lästes i fulltext och avslutningsvis valdes 13 artiklar ut som svarade 

på studiens syfte (Bilaga 1). Sammanlagt kvalitetsgranskades 21 artiklar. 

Kvalitetsgranskning 
Artiklarna i studien har kvalitetsgranskats enligt Willman m.fl. (2011) protokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (Bilaga 2). Enligt Willman m.fl. (2011) 

kan det finnas många olika studier inom ett forskningsområde och därför är det av vikt att 

artiklar kvalitetsgranskas för att få fram den vetenskapliga styrkan hos artiklarna. För att 

kunna tolka resultatet kan det bli nödvändigt att rangordna studierna för att se vilka artiklar 

som håller en hög kvalité (a.a.). Protokollet innehåller 19 frågor som besvaras med antingen 

”JA”, ”NEJ” eller ”VET EJ” samt två frågor där det inte finns något svarsalternativ utan 

besvaras efter egen tolkning då artikeln läses. Innan kvalitetsgranskningen påbörjades 

exkluderades tre av de 19 frågorna, då Willman m.fl. (2011) menar på att varje 

litteraturstudie är unik och bör anpassas och kompletteras efter den tänkta studien (a.a.).  

”Datamättnad”, ”Analysmättnad” och ”Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk 
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referensram” var de frågor som exkluderades. Efter exkluderingen återstod 16 frågor, där 14 

av frågorna kunde besvaras med ”JA”, ”NEJ” och ”VET EJ” samt två av frågorna kunde 

svaras med egen tolkning. Varje fråga som besvarades med ”JA” gav ett poäng, ”NEJ” och 

”VET EJ” gav noll poäng. På de frågor som besvarades med egen tolkning uppkom ett 

positivt eller ett negativt svar, där positivt svar gav ett poäng och negativt svar gav noll 

poäng. För att uppnå en hög kvalité skulle 80 %, det vill säga 13 poäng uppfyllas och för 

medel kvalité 70 %, det vill säga 11 poäng. Artiklar som fick mindre än 11 poäng ansågs ha 

låg kvalité och exkluderades därför. När kvalitetsgranskningen av de 21 artiklarna avslutats 

återstod sju artiklar som uppmätte hög kvalité och inkluderades i studien (Bilaga 3).  

Analys 
Analysmetoden som användes i studien var en manifest kvalitativ innehållsanalys med latenta 

inslag. Manifest innehållsanalys innebär enligt Olsson och Sörensen (2011) att analysen sker 

på textnära nivå, alltså att de synliga och uppenbara delarna redovisas. En latent 

innehållsanalys innebär att forskaren gör en tolkning av vad textmaterialet handlar om (a.a.). 

Innehållsanalysen gjordes utifrån Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

Krippendorfs innehållsanalys (a.a.). Artiklarna lästes först noggrant igenom individuellt för 

att få en helhetsbild av vad texten handlade om. Därefter diskuterades artiklarna gemensamt 

för att se att inga missförstånd fanns. Meningsbärande enheter identifierades individuellt och 

diskuterades sedan gemensamt utifrån syftet. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att 

meningsbärande enheter är ord eller uttalanden som relaterar till samma betydelse och som 

svarar mot studiens syfte. Ytterligare ett steg i analysen var kondensering som enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är en förkortning av den meningsbärande enheten utan att 

kvalitén på texten förloras (a.a.). Efter detta utfördes kodning av de kondenserade enheterna 

vilket Graneheim och Lundman (2004) beskriver kan vara diskreta objekt, händelser och 

andra fenomen i förhållande till texten. Koder tillåter texten att ses ur ett annat perspektiv och 

används som verktyg för att tänka med (a.a.). Koderna granskades ett flertal gånger för att se 

så de fortfarande behöll sin relevans för syftet. Graneheim och Lundman (2004) menar att 

utefter koderna bildas kategorier, som är kärnan i en kvalitativ innehållsanalys. Dessa 

kategoriers innehåll delar en gemensamhet och ska inte passa in i mer än en kategori. Det är 

även av vikt att kategorierna är uttömmande och att inget utesluts utifrån syftet. Inom en 

kategori ingår också ofta ett antal underkategorier för att kunna urskilja ett visst textinnehåll 

(a.a.). Det engelska språket bevarades endast vid de meningsbärande enheterna och vid 

kondenseringen översattes texten till det svenska språket. Meningsenheterna och 
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kondenseringen lästes igenom många gånger gemensamt för att se så ingen relevant 

information gick förlorad (Bilaga 4). 

Resultat  
Resultatet presenteras i fyra kategorier och 10 underkategorier.  

 

 
Figur 1: Kategorier och underkategorier. 
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Emotionellt känslomässig ambivalens 

Inre styrka 

Anhöriga upplevde en inre styrka och kände att de blev stärkta i den situation de befann sig i 

när vårdpersonalen bemötte dem med ett vänligt mottagande. Det var också stärkande att bli 

bekräftad av både vårdpersonal och andra i familjen i de val som gjordes samt att kunna 

reflektera över tankar och funderingar tillsammans med andra i familjen som inte var lika 

inblandade i den palliativa vården. Anhöriga upplevde styrka och stabilitet när upplevelser 

om den palliativa vården kunde delas med andra familjemedlemmar, vilket också påverkade 

familjebanden (Andersson, Ekwall, Hallberg & Edberg, 2010). När vårdpersonalen kom ofta 

och var engagerade och fokuserade i den palliativa vården ledde det till att anhöriga upplevde 

en ökad självkänsla och känsla av egenvärde, vilket i sin tur gjorde att de upplevde en inre 

styrka (Borstrand & Berg, 2009; Lundberg, Olsson & Fürst, 2013). Anhöriga upplevde också 

att de stärktes genom att de fick en försäkran från vårdpersonalen att de inte gjort något fel i 

den palliativa vården (Lundberg m.fl., 2013). 

Tacksamhet 

Anhöriga upplevde tacksamhet över att de inte alltid behövde be vårdpersonalen om hjälp, 

men kände ändå att de var beroende av vårdpersonalen och berömde dem för de insatser de 

gjorde för att minska på smärta och lidande hos personen med palliativ diagnos (Andersson 

m.fl., 2010; Mossin & Landmark, 2010). Det uppskattades också av anhöriga att 

vårdpersonalen aldrig var rädda för att gå vidare med frågor som de anhöriga hade och som 

vårdpersonalen själva inte kunde svara på (Jackson, White, Fiorini, Shay, Derderian, Ayotte 

& Osgood Hall., 2012). Anhöriga var också tacksamma för att de fick vara närvarande ända 

till slutet och tillbringa så mycket tid som de önskade med personen med palliativ diagnos 

(Mossin & Landmark, 2010). Efter att personen med palliativ diagnos gått bort hörde 

vårdpersonalen av sig till de anhöriga, vilket de var tacksamma för då det hjälpte dem att 

bearbeta sin sorg (Borstrand & Berg, 2009; Lundberg m.fl., 2013). 

Tröstande 

Anhöriga upplevde tröst och värme när döden diskuterades och när vårdpersonalen var 

närvarande när de verkligen behövdes. Det upplevdes också som tröstande när 

vårdpersonalen förstod hur svår situationen kunde vara för de anhöriga, genom att 

vårdpersonalen visade empati och flexibilitet, tog sig tid att prata med anhöriga, utförde 



 

14 
 

handlingar som hedrade personen med palliativ diagnos och som respekterade anhörigas 

känslor (Jackson m.fl., 2012; Lundberg m.fl., 2013; Williams, Burgio, Lewis & Goode, 

2012).  

I felt like I was wrapped in their arms and that they were going to see us 

through the bad times. They were very comforting and they saw us 

through it all (Jackson m.fl., 2012, s.548) 

Ignorering 

Anhöriga kände sig ignorerade i den palliativa vården när deras ångest och sorg inte 

accepterades och det uppfattades då som att det endast fanns ett sätt att reagera på förlust 

(Lundberg m.fl., 2013). En del anhöriga upplevde också att de blev ignorerade och kränkta 

när vårdpersonalen diskuterade med anhöriga om att ta över ansvaret för personen med 

palliativ diagnos utan att ta hänsyn till hur anhöriga upplevde situationen. Då upplevde 

anhöriga att vårdpersonalen inte såg lika allvarligt på situationen som de själva upplevde den 

(Andersson m.fl., 2010; Spichiger, 2009).  

Påfrestning 

En del anhöriga upplevde vissa situationer i den palliativa vården som påfrestande då till 

exempel vårdpersonalen kom senare än vad som bestämts samt när de inte var införstådda 

med vården (Borstrand & Berg, 2009). När anhöriga tackade nej till att delta i vården 

upplevdes påfrestningar för att de egentligen ville delta men ansåg att det skulle bli för 

jobbigt för dem. När de dock inte fick möjligheten att delta i den palliativa vården utan bara 

fick titta på upplevde en del anhöriga också påfrestningar eftersom personen med palliativ 

diagnos lidande då blev mer påtaglig för de anhöriga (Borstrand & Berg, 2009; Mossin & 

Landmark, 2010; Spichiger, 2009). 

Lättnad 

En känsla av lättnad upplevdes i den palliativa vården när de anhöriga inte var ensamma, utan 

kunde dela upplevelser med andra familjemedlemmar (Andersson m.fl., 2010). För anhöriga 

uppstod också en känsla av lättnad när de själva kunde hjälpa till att lindra lidandet hos 

personen med palliativ diagnos (Spichiger, 2009), samtidigt som det upplevdes som en 

lättnad när de anhöriga även hade hospice att tillgå i den palliativa vården (Jacksson m.fl., 

2012). När vårdpersonalen var uppmärksam på de anhörigas behov och respekterade de 

anhörigas integritet upplevdes också en känsla av lättnad (Williams m.fl., 2012). 
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It is a relief for me to know that the nurses are attentive (Spichiger, 2009, 

s.335) 

Vårdpersonalen brydde sig 

När vårdpersonalen i den palliativa vården hjälpte till med det som efterfrågades av de 

anhöriga, som till exempel när de hade regelbunden kontakt med de anhöriga och samtidigt 

visade intresse för de anhörigas välbefinnande upplevde anhöriga att vårdpersonalen brydde 

sig om dem (Borstrand & Berg, 2009; Spichiger, 2009). Anhöriga upplevde att det inte bara 

var personen med palliativ diagnos som vårdpersonalen brydde sig om, utan även de anhöriga 

var inräknade genom vårdpersonalens bemötande, omtanke och uppmärksamhet mot dem. 

Vårdpersonalen försökte på olika sätt tillgodose anhörigas fysiska, emotionella och andliga 

behov vilket gjorde att de anhöriga upplevde det som att även de räknades in i den palliativa 

vården och att vårdpersonalen var där för de anhöriga med (Borstrand & Berg, 2009; 

Lundberg m.fl., 2013; Mossin & Landmark, 2011; Williams m.fl., 2012). 

Well, they gave me a hug and chatted with me. I really must say that they 

cared for me… (Mossin & Landmark, 2011, s.386). 

Anhöriga upplevde också omtanke från vårdpersonalen när personen med palliativ diagnos 

gick bort och de anhöriga fick tillbringa så mycket tid som de ville och ta farväl av sin 

anhörige. Vårdpersonalen upplevdes som mödrar till de anhöriga och därför kände de 

anhöriga att de var i goda händer samt att vårdpersonalen brydde sig om dem. De anhöriga 

upplevde också att vårdpersonalen brydde sig om dem när de var förstående och kunde visa 

sina känslor, som exempelvis då vårdpersonalen kunde gråta med de anhöriga när personen 

med palliativ diagnos hade gått bort (Lundberg m.fl., 2013; Williams, 2012). 

…They were concerned about his passing and they wanted me to know 

that they cared (Williams m.fl., 2012, s.548)  

När vårdpersonalen ansträngde sig och tog sig tid med personen med palliativ diagnos 

upplevde en del anhöriga att vårdpersonalen verkligen brydde sig, vilket var det viktigaste för 

de anhöriga (Jackson m.fl., 2012). 

Viktigt med stöd 
En del anhöriga upplevde att stöd var viktigt i den palliativa vården då de kunde uppleva sig 

vilsna i en situation som var ny för dem (Andersson m.fl., 2010). Genom en bra psykisk miljö 
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som exempelvis storleken på patientens rum, att anhöriga fick mat, hade ett piano att spela 

på, att det fanns fina möbler, vackra färger samt att vårdpersonalen var närvarande upplevdes 

som ett stöd. Anhöriga beskrev att känslomässigt stöd upplevdes då de fick återvända till den 

avlidnes säng trots att det var jobbigt för dem. De upplevde även stöd när de visste att de 

alltid kunna ringa vårdpersonalen dygnet runt om det var någonting. De anhöriga hade inte 

förväntat sig att få så mycket stöd och hjälp från vårdpersonalen som de fick och även när 

vårdpersonalen utförde en god vård till personen med palliativ diagnos upplevdes indirekt 

stöd (Borstrand & Berg, 2009; Jackson m.fl., 2012; Lundberg m.fl., 2013; Mossin & 

Landmark, 2011; Williams m.fl., 2012).  

 

Vissa av de anhöriga upplevde att stödet som gavs från vårdpersonalen fick dem att känna 

trygghet och gjorde att de anhöriga förlitade sig på vårdpersonalen. Anhöriga upplevde att 

vårdpersonalen gav stöd genom att uppmuntra och vägleda dem genom den palliativa tiden 

(Borstrand & Berg, 2009; Williams m.fl., 2012). En del av de anhöriga upplevde att den mest 

positiva upplevelsen av de stödåtgärder som erbjöds i den palliativa vården var när de gick 

med i stödgrupper som var till för anhöriga som sörjde (Lunberg m.fl. 2013), medan andra 

upplevde att det mest betydande stödet var det stöd som de fick från deras partner (Mossin & 

Landmark, 2011). Dock fanns det anhöriga som upplevde att ytterligare stöd från 

vårdpersonalen hade behövts i den palliativa vården, exempelvis i samband med att nattvak 

inte kunde erbjudas men också efter att personen med palliativ diagnos hade avlidit 

(Borstrand & Berg, 2009).  

Viktigt att få vara en i vårdteamet 

Viljan att delta i den palliativa vården 

Delaktighet i den palliativa vården var ett sätt för de anhöriga att hantera tiden, hantera oron, 

känna att de fortfarande hade kvar kontrollen över personen men palliativ diagnos samt 

upplevelsen av att vara viktig. Fick de anhöriga inte möjlighet att delta i den palliativa vården 

blev de missnöjda. En del anhöriga kände att de hade huvudansvaret för personen med 

palliativ diagnos då de visste bäst vad deras anhöriga behövde, dock kunde det upplevas som 

fysiskt krävande och stressigt. Det huvudansvar som anhöriga kände var inte lätt att lämna 

över till vårdpersonalen utan de upplevde att de fortfarande hade kvar huvudansvaret när 

vårdpersonalen skötte den palliativa vården. Trots att anhöriga hade svårt att lämna över 

ansvaret sågs vårdpersonalen som ett komplement (Andersson m.fl., 2010).  
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Det underlättade för anhöriga när de delade ansvaret med vårdpersonalen och fick vara 

delaktiga i den palliativa vården (Borstrand & Berg, 2009). Anhöriga upplevde skuldkänslor 

och otillfredsställelse när de inte deltog, exempelvis när vårdpersonalen skulle ta hand om 

den avlidne (Andersson m.fl., 2010; Borstrand & Berg, 2009).      

Viktigt att få närvara 

Anhöriga upplevde att det var viktigt att få närvara hos personen med palliativ diagnos innan, 

under och efter dennes död, då det hjälpte familjen att hålla ihop. De anhöriga upplevde bland 

annat att personen med palliativ diagnos inte gärna bad om hjälp själv och därför var det 

viktig att de var närvarande för att försäkra sig om att personen med palliativ diagnos fick den 

vård som de behövde (Andersson m.fl., 2010; Mossin & Landmark, 2011; Spichiger, 2009; 

Williams m.fl., 2012). Möjligheten att få närvara och tillbringa tid med personen med 

palliativ diagnos var för det mesta tillfredsställelse. Det fanns dock situationer då anhöriga 

inte ville vara närvarande då det istället sårade dem, exempelvis beslutade en anhörig att 

lämna rummet när personen med palliativ diagnos skulle bada då det skulle såra den anhöriga 

att höra personen klaga (Andersson m.fl., 2010; Spichiger, 2009). Närvaron gjorde 

situationen mer naturlig då anhöriga fick möjlighet att se vad som hände med personen med 

palliativ diagnos och detta beskrevs som en viktig del (Mossin & Landmark, 2011). 

I almost felt that if me, my sister or the daughter of my sister were not 

present [at the hospital] then she [the mother] would not get any food 

(Andersson m.fl., 2010, s. 21) 

Vikten av kommunikation 

I den palliativa vården upplevdes det positivt att kunna ringa vårdpersonalen dygnet runt och 

ta emot aktuell information om personen med palliativ diagnos, vilket gjorde att anhöriga 

kände sig trygga i situationen (Borstrand & Berg, 2009; Spichiger, 2009). Anhöriga var nöjda 

med informationen kring personen med palliativ diagnos situation och samtidigt kände de sig 

fullt ut informerade om alla beslut kring vården vid livets slutskede (Borstrand & Berg, 2009; 

Jackson m.fl., 2012; Spichiger, 2009; Williams m.fl., 2012). Många anhöriga upplevde en 

god kommunikation, men det fanns undantag då kommunikationen beskrevs som förhastad 

(Lundberg m.fl., 2013). Dock förstod anhöriga att om vårdpersonalen hade haft mer tid så 

hade de försökt sitta ner och prata mer med dem (Mossin & Landmark, 2011). 

Vårdpersonalen informerade anhöriga när döden närmade sig och de anhöriga upplevde att 
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det var positivt att få direkt och öppen information som förberedde dem. Vara förberedd 

upplevdes positivt då det inte lämnades några frågor efter personen med palliativ diagnos 

hade gått bort (Jackson m.fl., 2012; Mossin & Landmark, 2011). Dock fanns det anhöriga 

som upplevde att det var svårt när de inte blev informerade om döden av personen med 

palliativ diagnos (Jackson m.fl., 2012). När ingen direkt information gavs om den planerade 

palliativa vården upplevde anhöriga känslor som att vara oviktig samt känna sig liten och 

maktlös (Andersson m.fl., 2010). Det upplevdes inte som att informationen kom av sig själv 

utan var något som de anhöriga själva fick söka upp (Mossin & Landmark, 2011). För att 

trygghet skulle upplevas behövdes informationen upprepas och användning av 

informationshäften ökade även tryggheten och gav en känsla av säkerhet. Ibland kändes det 

bättre att få läsa informationen än att få det förklarat (Lundberg m.fl., 2013).  

 

Det upplevdes inte enbart som positivt att få information kring personen med palliativ 

diagnos situation utan det kunde även göra ont. Anhöriga upplevde dock att det var bättre att 

veta än att vara ovetande, även om det var jobbigt och svårt för dem (Mossin & Landmark, 

2011). 

Even if it is also hard to know, I think it is better than not knowing, just 

wondering. Yes, it is positive, even if it is hard. To be present and to know 

what is going on (Mossin & Landmark, 2011, s.385) 

Om problem och behov inte togs upp vid samtal uppkom istället känslor som att personen 

med palliativ diagnos inte var värdefull (Lundberg m.fl., 2013). När anhöriga visste vad som 

hände med deras anhörige, oavsett bra eller dåliga nyheter, upplevdes kommunikationen som 

tillfredsställande (Jackson m.fl., 2012). Även när vårdpersonalen uppmuntrade anhöriga till 

att prata om behoven som de och personen med palliativ diagnos kände kunde till exempel 

döendeprocessen upplevas mindre överväldigande (Williams m.fl., 2012). För att den 

palliativa vården skulle upplevas bättre var det viktigt att få möjligheten att prata med 

vårdpersonalen om annat än sjukdom och behandling och även att kunna dela en känsla av 

gemenskap (Mossin & Landmark, 2011). 

 

Vissa anhöriga upplevde att tydlig kommunikation saknades, som till exempel vid brist på 

realistiska samtal när det handlade om döden (Jackson m.fl., 2012).  
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No, it was more that I understood it on my own, I believe. I do not think 

that they told me directly (Mossin & Landmark, 2011, s.386) 

En del anhöriga kändes inte igen av vårdpersonalen som anhörig till personen med palliativ 

diagnos. Detta ledde till informationsbrist som gjorde att de fick kämpa för informationen 

samtidigt som de kände sig utanför (Spichiger, 2009). Anhöriga kände sig besvikna när 

vårdpersonalen inte hörde av sig i tid när personen med palliativ diagnos situation 

förändrades och anhöriga inte hann vara med personen när denne dog (Borstrand & Berg, 

2009; Jackson m.fl., 2012). När det gällde att få hjälp med det praktiska såsom förändring av 

läkemedel till personen med palliativ diagnos upplevde anhöriga att det var svårt att få 

kontakt med vårdpersonalen (Andersson m.fl., 2010).  

 

Det fanns även anhöriga som uttryckte att de hade velat ha mer kontakt och uppföljning än 

det som erbjöds. Det uppstod osäkerhet och skuldkänslor när uppföljningssamtal eller brev 

inte gavs trots löften. Anhöriga föredrog att få telefonsamtal i nära anslutning till 

dödstillfället eftersom de inte kunde hantera situationen och upplevde att de gjort något fel 

(Borstrand & Berg, 2009; Lundberg m.fl., 2013). 

Det hade kanske varit bra med lite mer än den uppföljnigen som gavs. Jag 

tror det vore väldigt bra, för när det har gått ett par veckor har man ju 

sina frågor som sedan smälter bort och försvinner. Jag tror att det skulle 

vara bra för dem som vill. Jag hade nog velat det (Borstrand & Berg, 

2009, s.29) 

Personen med palliativ diagnos var i fokus 
En del anhöriga upplevde att personen med palliativ diagnos alltid var i fokus och att de 

själva kom i andra hand, vilket upplevdes som fysiskt ansträngande (Mossin & Landmark, 

2011).  

I understand that the hospital personnel are employed to nurse the sick 

person. And of course it is not me who is sick (Mossin & Landmark, 2011, 

s.385)  

Anhöriga satte personen med palliativ diagnos behov och önskningar före sina egna, vilket 

ledde till att de anhörigas egna behov av exempelvis sömn och hjälp avtog och hamnade i 
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bakgrunden (Mossin & Landmark, 2011; Spichiger, 2009). Anhörigas upplevelser formades 

av de upplevelser som personen med palliativ diagnos hade och vardagliga aktiviteter 

hamnade i bakgrunden, då anhöriga absorberades av bekymmer och åtagande. Vardagen som 

tidigare delats med vänner var nu främmande, då personen med palliativ diagnos sjukdom 

och övriga familjemedlemmar alltid var i tankarna (Spichiger, 2009). Anhöriga upplevde det 

som positivt och uthärdligt när personen med palliativ diagnos var positiv till vården (Jackson 

m.fl., 2012; Spichiger, 2009). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa anhörigas upplevelser av palliativ vård. För att besvara 

syftet har en litteraturstudie gjorts då Polit och Beck (2008) anser att det ger en bra överblick 

över ämnet som valts samt en samlad kunskap inom området (a.a.). En empirisk studie hade 

varit ett annat alternativ för studien, eftersom Forsberg och Wengström (2013) menar att en 

empirisk studie har en förankring i verkligheten (a.a.). Dock påstår Polit och Beck (2008) att 

det är mycket tidskrävande att utföra en empirisk studie (a.a.). Studien har en kvalitativ ansats 

vilket Olsson och Sörensen (2011) beskriver är djupgående och där personers upplevelser kan 

analyseras (a.a.). Kvantitativ ansats valdes bort då dessa enligt Backman (2008) använder sig 

av exempelvis enkäter och frågeformulär för att sedan omvandla informationen till siffror 

(a.a.). Därför ansågs kvalitativ ansats vara mer relevant för syftet. 

 

Litteratur söktes i databaserna CINAHL och PubMed då Willman m.fl. (2011) menar på att 

det är en fördel att söka artiklar i mer än en databas för att få fram ett större urval av artiklar 

och för att inte missa relevant litteratur (a.a.). Dessa databaser användes eftersom de 

behärskades bäst av författarna och på så vis kunde sökningarna utföras korrekt. Dock hade 

kontakt kunnat tas med någon av bibliotekarierna på skolan för att få information om andra 

relevanta databaser utifrån studiens syfte, vilket hade kunnat leda till att fler artiklar hittats. 

När sökningen gjordes användes de Booleska sökoperatorerna ”AND” och ”OR”, då Willman 

m.fl. (2011) anser att relevant litteratur kan ringas in och avgränsas på ett fördelaktigt sätt 

(a.a.). För att hitta relevanta artiklar som svarade mot syftet valdes både ”AND” och ”OR” att 

användas. Sökoperatorn ”NOT” valdes bort för att utöka sökningen, då Willman m.fl. (2011) 

menar att ”NOT” används för att exkludera vissa söktermer (a.a.). Detta kunde i efterhand 
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varit bra att haft med eftersom många träffar på artiklar i sökningen inte ingick i de uppsatta 

inklusionskriterierna, tid hade då sparats.  

 

Speciella kriterier bör göras enligt Polit och Beck (2008) för vad som borde ingå i en studie 

(a.a.). Peer review valdes som tillval när artiklar söktes i databasen CINAHL, vilket enligt 

Olsson och Sörensen (2011) innebär att artikeln har bedömts och granskats av en redaktion 

som är insatta i ämnet och därmed uppnått en god vetenskaplig grund. Wilman m.fl. (2011) 

påstår också att trovärdigheten i artiklarna ökar när de peer review granskats (a.a.). I PubMed 

är artiklarna redan granskade innan de publicerats, därför behövdes inte tillval av peer review 

göras där. Studiens syfte var att belysa anhörigas upplevelser av palliativ vård, därför var ett 

inklusionskriterie att artiklarna endast skulle utgå från anhörigas upplevelser och inte utifrån 

vårdpersonalens eller patientens. Anhöriga som hade det primära ansvaret för vårdandet av 

personen med palliativ diagnos exkluderades då studiens författare var mer intresserade av att 

ta reda på anhörigas upplevelser av palliativ vård i allmänhet, inte hur de anhöriga enbart 

upplevde vårdandet. De anhöriga skulle vara över 18 år då UNICEF (2009) menar på att alla 

som är under 18 år fortfarande är barn (a.a.). Studiens författare ansåg att barn troligtvis inte 

kunde ge adekvata svar om hur de upplevde den palliativa vården och därför användes detta 

som ett exklusionskriterie. Det engelska språket behärskades av båda författarna och var 

därför ett inklusionskriterie då Willman m.fl. (2011) anser att språk som behärskas av 

författarna bör väljas (a.a.). Årtal valdes bort som kriterier för att få en så bred sökning som 

möjligt, dock var alla artiklarna som valdes att ha med i studiens resultat publicerade år 2009 

eller framåt. Detta skulle kunna betyda att det finns lite forskning kring detta ämne utifrån 

angivna in- och exklusionskriterier.  

 

Sökorden som valdes utgick först och främst från de bärande begreppen i studiens syfte, men 

även synonomer till begreppen användes. De tre begreppen family psychosocial factors/PF, 

life change events och family attitudes användes trots att de inte ingick som bärande begrepp i 

studiens syfte. De valdes ändå att användas då Andershed (2005) förklarar att anhöriga till en 

person med palliativ diagnos kan uppleva den palliativa vården som en ny livssituation samt 

att den palliativa vården även kan leda till en ökad psykosocial risk och begränsningar i det 

dagliga livet (a.a.). Attityd valdes också som sökord eftersom det är ett synonym till ordet 

synsätt, vilket speglas av personens upplevelser. Eftersom begreppen svarade mot studiens 

syfte som var att belysa anhörigas upplevelser av palliativ vård ansågs sökorden vara 

relevanta för studien. 
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Genom sökningen av vårdvetenskapliga artiklar påträffades tre av de valda artiklarna i 

databasen PubMed, medan fem artiklar påträffades i databasen CINAHL. Två av dessa 

artiklar återfanns i båda databaserna. Manuell sökning utfördes också då Forsberg och 

Wengström (2013) anser att om en intressant artikel har hittats som rör studiens 

problemområde bör referenslistan studeras för att se om ytterligare artiklar kan hittas som 

berör ämnet (a.a.). Genom denna typ av sökning påträffades en relevant artikel på svenska 

som ingår i studiens resultat. Fler vetenskapliga artiklar hade troligtvis hittats och kunnat 

redovisats i studiens resultat om sökningar gjorts i fler databaser. Författarna delade upp 

sökningarna så att en hade ansvar för CINAHL och den andre för PubMed, detta kan 

eventuellt ha orsakat att någon relevant artikel gått förlorad när artiklar tittades igenom på 

titelnivå. De artiklar där abstrakten var svåra att förstå diskuterades gemensamt utifrån 

studiens syfte ifall de skulle läsas i fulltext eller inte, vilket kan ha bidragit till att artiklar 

ändå inte gått förlorade.  

 

Artiklarna som användes i studiens resultat kom från Sverige, Norge, Schweiz och USA. 

Dessa länder är alla enligt WHO (2000) industriländer vilket gör att studiens resultat inte 

borde påverkas nämnvärt av detta eftersom länderna förmodligen har liknande standard på 

hälso- och sjukvårdssystemet. Utvecklingsländer har däremot inte samma standard och 

resurser för att utöva en lika god vård som industriländer. Dock bygger USA:s sjukvård på 

försäkringssystem (WHO, 2000), vilket gör att vården kan skilja sig från resterande länder då 

personerna i USA får bättre vård beroende på den försäkring de har. Ett bredare perspektiv 

ges genom att använda artiklar från olika länder, vilket också är positivt för resultatet då 

Willman m.fl. (2011) menar att tillförlitligheten ökar när flera artiklar har liknande resultat 

oavsett vilket land artikeln kommer ifrån (a.a.).  

 

Sammanlagt har 21 artiklar kvalitetsgranskats utifrån Willman m.fl. (2011) protokoll för 

kvalitetsbedömning som anses tolka tillförlitligheten av en kvalitativ studie på ett bra sätt 

(a.a.). För att viktig information inte skulle gå förlorad genomfördes kvalitetsgranskningen 

gemensamt, då det kan tänkas uppstå misstolkningar vid individuell granskning. 

”Datamättnad” och ”Analysmättnad” exkluderades från granskningsprotokollet eftersom det 

inte ansågs påverka tillförlitligheten i studiens resultat, då Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver att mättnad bygger på forskarens subjektiva uppfattning (a.a.). ”Redovisas resultatet 

i förhållande till en teoretisk referensram” exkluderades också från protokollet, då det inte 
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ansågs vara av vikt för att påverka studiens resultat. Studiens resultat grundades på sju 

vårdvetenskapliga artiklar där alla var av hög kvalité, då de fick över 13 poäng i 

kvalitetsgranskningen. De artiklar som exkluderades hade 11 poäng eller lägre och 

exkluderades på grund av att de inte svarade på studiens syfte och uppnådde på så vis inte 

tillräckligt med poäng i kvalitetgranskningen. Willman m.fl. (2011) menar att genom att 

använda sig utav ett poängsystem kan kvalitetsbristerna i en artikel pekas ut (a.a.) och därför 

valdes de artiklar som hade 11 poäng eller lägre att exkluderas. Samtliga artiklar hade ett 

etiskt resonemang, vilket ansågs vara av vikt då Olsson och Sörensen (2011) menar att en 

studie ska ta hänsyn till etik och lagar samt utföras med respekt för människovärdet och 

mänskliga rättigheter (a.a.).  

 

Innehållsanalysen utfördes enligt Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av Krippendorfs 

innehållsanalys. Tanken från början var att en manifest innehållsanalys skulle genomföras. 

Dock har studien analyserats genom en manifest innehållsanalys med latenta inslag, då 

Forsberg och Wengström (2013) anser att allt som görs sker med en viss tolkning, beroende 

på vilka förkunskaper och förståelse för texten personerna har (a.a.). En latent innehållsanalys 

har således inte gått att undvika helt då det både medvetet och omedvetet har skett en 

tolkning av texten. När en kvalitativ analys ska genomföras uppstår enligt Graneheim och 

Lundman (2004) ofta problem med att bestämma om analysen ska vara manifest eller latent 

(a.a.). Eftersom studien innehöll latenta inslag kan det ha påverkat resultatet då det är större 

risk för tolkning vid översättning från engelska till svenska samt från kodning till kategorier. 

Sex av de sju artiklarna var skrivna på engelska medan en var på svenska. De 

meningsbärande enheterna översattes till svenska vid kondenseringen, vilket kan ha medfört 

en viss tolkning av texten då engelska inte är författarnas modersmål även om språket 

behärskades. När meningsenheter från de vårdvetenskapliga artiklarna valdes ut gjordes detta 

moment individuellt men de sammanställdes och diskuterades sedan utefter studiens syfte 

tillsammans, vilket kan ha lett till att studiens resultat blev mer trovärdigt. Ett annat resultat 

hade förmodligen uppstått om någon annan än Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av 

Krippendorfs innehållsanalys hade använts, då dessa skiljer sig åt eftersom deras upplägg ser 

olika ut. 

 

Samtliga artiklar som använts i studiens resultat har baserats på intervjuer, vilket ansågs som 

en bra metod för att belysa anhörigas upplevelser av palliativ vård. Olsson och Sörensen 
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(2011) menar att när en kvalitativ studie görs är en intervju användbart då forskaren får en 

helhetsförståelse och en fullständig bild över situationen (a.a.).  

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa anhörigas upplevelser av palliativ vård. Det framkom i 

resultatet att anhöriga kände en inre styrka när de fick ett vänligt mottagande från 

vårdpersonalen och blev sedda samt upplevde anhöriga även en inre styrka när 

vårdpersonalen var fokuserade i den palliativa vården. Brännström, Ekman, Boman och 

Strandberg (2007) styrker med att anhöriga känner sig stärkta när vårdpersonalen finns där 

för dem och bekräftar dem, vilket också leder till att de anhöriga känner sig som en del av 

den palliativa vården. 

 

Resultatet visade att anhöriga ofta upplevde att vårdpersonalen brydde sig om dem och att de 

även försökte tillgodose anhörigas fysiska och psykiska behov på olika sätt genom att till 

exempel fråga hur de anhöriga mådde, samtidigt som de även hade en regelbunden kontakt 

med de anhöriga. Stajduar m.fl. (2011) styrker med att anhöriga upplever att vårdpersonalen 

bryr sig om dem när de är omtänksamma gentemot de anhöriga och bekräftar dem (a.a.). 

Anhöriga upplevde att vårdpersonalen inte bara brydde sig om personen med palliativ 

diagnos utan att de även var engagerade i de anhöriga då vårdpersonalen exempelvis visade 

sina känslor för de anhöriga och lät de anhöriga veta att de brydde sig. Wong och Wai-Chi 

Chan (2007) påstår dock att anhöriga upplever att vårdpersonalen inte bryr sig om dem i den 

palliativa vården. De anhöriga vill att vårdpersonalen ska visa mer att de bryr sig om dem 

genom att visa sympati och omtanke samtidigt som de hjälper de anhöriga så att de minskar 

sina känslor av att vara hjälplösa (a.a).  

 

I resultatet framkom det att stöd från vårdpersonalen var en viktig del i den palliativa vården 

då anhöriga kände sig vilsna i den nya livssituationen som uppstod. Detta påvisar även 

Andershed (2005) eftersom en sådan ny livssituation ofta blir svår att hantera för anhöriga då 

de kan känna sig hjälplösa, exempelvis när situationen för personen med palliativ diagnos 

förändras (a.a.). En del anhöriga trodde inte att de skulle få så mycket stöd som de fick från 

vårdpersonalen och upplevde även att de fick stöd genom att vårdpersonalen tog väl hand om 

personen med palliativ diagnos. Dock menar Milberg och Strang (2007) att när stödet till 

anhöriga inte är tillräckligt och det tar flera timmar innan anhöriga får hjälp upplevs känslor 

som maktlöshet och hjälplöshet. Detta leder i sin tur till att anhöriga upplever känslor som 
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skuld och osäkerhet då de själva ställer sig frågan om de har gjort tillräckligt för personen 

med palliativ diagnos (a.a.).    

 

Det framkom i resultatet att anhöriga upplevde att de gärna ville vara delaktiga i den 

palliativa vården då det var ett sätt för dem att hantera situationen och palliativa tiden. Det 

upplevdes samtidigt negativt att inte få möjlighet att delta, vilket gjorde att dessa anhöriga 

inte var nöjda med vården. Brobäck och Berterö (2003) påstår att anhöriga känner sig utanför 

då de lovats att få vara delaktiga i den palliativa vården tillsammans med vårdpersonalen men 

i slutändan får sitta bredvid och titta på medan vårdpersonalen utför allt arbete. Milberg och 

Strang (2007) menar också att anhöriga upplever en känsla av isolering när de inte får vara 

med och delta i vården av personen med palliativ diagnos då vårdpersonalen inte ser dem 

som en resurs i vårdandet (a.a.).   

 

I resultatet framkom det att anhöriga upplevde en stark vilja att få närvara hos personen med 

palliativ diagnos och att det var nödvändigt för de anhöriga för att försäkra sig om att det 

gavs rätt vård till personen med palliativ diagnos. Anhöriga ville även närvara hos personen 

med palliativ diagnos då de själva upplevde att det var viktigt att de fick den möjligheten då 

de fick se hur personen med palliativ diagnos förlopp utvecklades. Gutierrez (2012) intygar 

att när anhöriga inte är hos personen med palliativ diagnos upplevs en rädsla för att denne 

inte får den hjälp den behöver. Därför turas de anhöriga om att vara närvarande för att 

försäkra sig om att personen med palliativ diagnos har det bra. Hawker m.fl. (2006) påvisar 

även att anhöriga som inte är närvarande när personen med palliativ diagnos går bort blir 

upprörda då de inte med säkerhet vet om personen i fråga fått en fridfull död. 

 

Det framkom i resultatet att kommunikationen var en viktig del i den palliativa vården. 

Genom en tydlig kommunikation där anhöriga fick information av vårdpersonalen om hur 

exempelvis personen med palliativ diagnos status var, upplevdes det positivt då det 

förberedde dem för vad som komma skulle. Det upplevdes också viktigt för de anhöriga att 

vårdpersonalen uppmuntrade dem till att ta upp de behov och problem som de kände. 

Boucher m.fl. (2010) menar också att trygghet och hjälpsamhet upplevs när 

kommunikationen är tydlig, exempelvis när vårdpersonalen aktivt lyssnar på de anhöriga och 

är tillgängliga (a.a.). Cullberg (2006) påvisar att när kommunikationen inte är tydlig mellan 

vårdpersonalen och anhöriga kan det istället bidra till att anhöriga får svårt att bearbeta det 

som händer både före och efter att en person går bort och då eventuellt stanna upp i en av 
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krisfaserna om den anhöriga genomgår en kris (a.a.). När anhöriga hade frågor upplevdes det 

positivt att kunna ringa vårdpersonalen när som, vilket fick de anhöriga att känna trygghet. 

Brännström m.fl. (2007) menar på att det lugnar och hjälper anhöriga när de kan ringa 

vårdpersonalen när de upplever att det är som mest jobbigt för dem.  

 

Det framgår av resultatet att de anhöriga satte personen med palliativ diagnos i fokus och att 

de själva hamnade i bakgrunden samt att den vardag som de anhöriga tidigare haft med 

vänner nu var främmande. Det enda som de anhöriga kunde tänka på och lägga sin energi på 

var personen med palliativ diagnos och dennes palliativa förlopp. Brännström m.fl. (2007) 

styrker detta då anhöriga upplever att de blir isolerade när personen med palliativ diagnos 

hälsa försämras eftersom anhörigas fokus då riktas mot personen i fråga och deras egna 

intressen och sociala liv smalnar av. Detta bekräftar även Sutherland (2009) då anhöriga inte 

ser någon glädje att fira sina egna födelsedagar då det inte upplevs som viktigast eftersom 

personen med palliativ diagnos nu är i deras fokus.  

Slutsats 
Resultatet visar att anhöriga upplever en emotionellt känslomässig ambivalens i olika 

situationer i den palliativa vården, exempelvis upplever de en känsla av att vårdpersonalen 

bryr sig om dem och inte bara fokuserar på personen med palliativ diagnos. Även stöd är 

viktigt då det formar de anhörigas upplevelser av den palliativa vården. Anhöriga upplever att 

det är viktigt att få vara en i vårdteamet, exempelvis delta i vården, för att på bästa sätt 

hantera situationen. Många gånger upplever anhöriga att den palliativa vården är jobbig för 

dem, trots det satte de personen med palliativ diagnos som första prioritering och lät deras 

egna intressen komma i andra hand. Således kan studiens resultat medföra att sjuksköterskan 

i sitt kliniska yrke kan använda kunskapen om hur anhöriga upplever den palliativa vården 

för att kunna bemöta och uppmärksamma anhöriga på bästa sätt, då även de anhöriga ingår i 

den palliativa vården.  
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i CINAHL 
 Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda artiklar 

S1 (MH "Family 
Attitudes+") 

12,079 131125 0 0 

S2 (MH ”Family+/PF”) 23,438 131125 0 0 

S3 (MH ”Family”) 20,160 131125 0 0 

S4 Relative 50,208 131125 0 0 

S5 Next of kin 308 131125 0 0 

S6 S1 OR S2 OR S3 OR S4 
OR S5 

95,538 131125 0 0 

S7 (MH ”Palliative Care”) 17,011 131125 0 0 

S8 (MH ”Terminal Care”) 10,042 131125 0 0 

S9 S7 OR S8 25,014 131125 0 0 

S10 (MH ”Attitude+”) 197,333 131125 0 0 

S11 (MH ”Life 
Experiences+”) 

14,977 131125 0 0 

S12 (MH ”Life Change 
Events”) 

3,205 131125 0 0 

S13 Lived Experience 2,296 131125 0 0 

S14 Experience 26,311 131125 0 0 

S15 S10 OR S11 OR S12 OR 
13 OR 14 

228,469 131125 0 0 

S16 S6 AND S9 AND S15 878 131125 0 0 

S17 S6 AND S9 AND S15 
English Language; Peer 
Reviewed; Research 
Article; Age Groups: All 
Adult 

369 131125 25 8 
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Sökningar i PubMed 
 Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa 

abstrakt 
Antal valda 
artiklar 

S1       "Family"[Mesh] 225056 131112 0 0 

S2 next of kin 982 131112 0 0 

S3 relative 1391172 131112 0 0 

S4 S1 OR S2 OR S3 1391674 131112 0 0 

S5 "Life Change 
Events"[Mesh] 

18559 131112 0 0 

S6 life experience 60556 131112 0 0 

S7 Experience 426328 131112 0 0 

S8 Lived experience 3202 131112 0 0 

S9 “Attitude"[Mesh] 254318 131112 0 0 

S10 S5 OR S6 OR S7 OR S8 
OR S9 

675192 131112 0 0 

S11 “Palliative Care” [Mesh] 38619 131112 0 0 

S12 “Terminal Care” [Mesh] 39392 131112 0 0 

S13 S11 OR S12 71361 131112 0 0 

S14 S4 AND S10 AND S13 3845 131112 0 0 

S15 S4 AND S10 AND S13 
English Language; Adult: 19 
+ years 

1750 131112 36 13 

 
 
 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=3
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Andersson, M., Ekwall, A., 
Hallberg, I., & Edberg, A-K. 
2010, Sverige. 

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

Kvalitativ studie.  
Inspelade 
intervjuer. 
Semistrukturerad. 

17 deltagare som alla hade varit anhöriga till en person 
över 75 år som vårdats i kommunen vid livets slutskede. 
De anhöriga skulle alla vara svensktalande och minst tre 
veckor skulle ha gått från det att patienten dog. 

Hög 

Borstrand, I., & Berg, L. 
2009, Sverige. 

Närståendes erfarenheter av ett 
palliativt hemsjukvårdsteam. 

Kvalitativ studie. 
Inspelade 
intervjuer. 
Ostrukturerad.  

13 deltagare som var anhöriga till patienter som vårdats 
hemma av det palliativa hemsjukvårdsteamet. 
Deltagarna skulle vara maka/make eller sambo till 
patienten. Vårdtiden i hemmet skulle ha varat minst 14 
dagar. Deltagarna skulle vara svensktalande samt att 
minst fyra månader och längst 12 månader från det att 
patienten avlidit skulle ha förflutit. 

Hög 

Jackson, J., White, P., Fiorini, 
J., Shay, J.T., Derderian, L., 
Ayotte, J., & Osgood, R. 
2012, USA. 

Family perspectives on end of life 
care. 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerad 
intervju.  

19 deltagare bestående av familjemedlemmar till äldre 
personer som vårdats palliativt under en längre period. 
Intervjuerna gjordes 3-18 månader efter att patienterna 
gått bort. 

Hög 

Lundberg, T., Olsson, M., & 
Fürst, C-J. 2013, Sverige. 

The perspectives of bereaved 
family members on their 
experiences of a support in 
palliative care. 

Kvalitativ studie.  
Inspelade 
intervjuer. 
Semistrukturerad. 

25 familjemedlemmar till patienter i åldrarna 39-88 som 
vårdats på en palliativ enhet. Brev skickades ut om 
intervju ett halvt år efter patientens död. 

Hög 

Mossin, H., & Landmark, B. 
2011, Norge. 

Being present in hospital when 
the patient is dying - A grounded 
theory study of spouses 
Experiences. 

Kvalitativ studie. 
Inspelade 
intervjuer. 
Grounded Theory. 

10 makar till män som vårdats palliativt valdes ut. 
Deltagarna intervjuades 10-15 veckor efter deras män 
gått bort och skulle vara över 20 år, prata och skriva 
norska flytande och varit med den palliativa personen 
på sjukhuset. 

Hög 

Spichiger, E. 2009, Schweiz.  Family experiences of hospital 
end-of-life care in Switzerland: 
An interpretive phenomenological 
study. 

Kvalitativ studie. 
Inspelade 
intervjuer.  
Fenomenologisk. 

10 familjemedlemmar i åldrarna 41-82 år deltog i 
studien.  

Hög 

Williams, B., Burgio, K., 
Lewis D.., & Goode, P. 2012, 
USA. 

”Wrapped in their arms” Next of 
kin´s perceptions of how hospital 
nursing staff support family 
presence before, during and after 
the death of a loved one. 

Kvalitativ studie. 
Inspelade 
intervjuer. 
Halvstrukturerad. 

78 deltagare intervjuades under fem år och valdes ut 
från patient journaler på ett sjukhus. Deltagarna skulle i 
första hand vara familjemedlemmar och i andra hand 
vänner till patienten som gått bort. Deltagarna 
kontaktades tre till sex månader efter patientens död.  

Hög 
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Bilaga 4 Innehållsanalys 

 

Meningsenhet  Kondensering  Kod Underkategori Kategori  

“Något som också kändes bra var att den sjuksköterska 
som var ansvarig kom ofta. Det gjorde att jag kände en 
inre styrka.” (Borstrand & Berg, 2009, s. 17) 

Ansvarig sjuksköterska kom 
väldigt ofta. Gjorde att jag 
kände en inre styrka. 

Sjuksköterskan kom 
ofta. Gav inre styrka. 

Inre styrka Emotionellt känslomässig ambivalens 

“I felt like I was wrapped in their arms and that they 
were going to see us through the bad times. They were 
very comforting and they saw us through it all.” 
(Jackson m.fl., 2012, s.548) 

De skulle se oss genom de 
dåliga tiderna. De var 
mycket tröstande. 

Tröstande att de såg 
oss. 

Tröstande Emotionellt känslomässig ambivalens  

Not being the only next of kin in this situation was a 
source of relief and reduced the burden. (Andersson 
m.fl., 2010, s. 23) 

Inte vara ensam anhörig var 
en lättnad och minskade 
bördan. 

Lättnad att inte vara 
ensam. 

Lättnad Emotionellt känslomässig ambivalens 

For the women the most significant support was that 
from their partner. (Mossin & Landmark, 2011, s. 385) 

Mest betydande stödet var 
från partnern. 

Betydande stöd.  Viktigt med stöd 

Teamet möjliggjorde att närstående kände delaktighet i 
patientens omvårdnad och tillsammans delades 
ansvaret. Det som närstående klarade av, ville de ta 
ansvar för. Det underlättade de närståendes möjlighet 
att dela ansvaret med teamet. (Borstrand & Berg, 2009, 
s.17) 

Närstående kände sig 
underlättade när de var 
delaktiga i patientens vård 
och delade ansvaret med 
teamet. 

Underlättade vid 
delaktighet i patientens 
vård. 
  

Viljan att delta i 
den palliativa 
vården 

Viktigt att få vara en i teamet 

“To be present at the hospital was a necessity for these 
women and they emphasized that together in this 
situation. (Mossin & Landmark, 2011, s.384) 

Vara på sjukhus var 
nödvändigt och hjälpte dem 
hålla sig samman. 

 Nödvändigt att vara på 
sjukhus. 

Viktigt att få 
närvara 

Viktigt att få vara en i teamet 

To be able to talk about matters other than illness and 
treatment and share an equal sense of fellowship with 
the hospital staff were essential elements in making the 
everyday hospital life easier. (Mossin & Landmark, 
2011, s. 386) 

Prata om annat än sjukdom 
och behandling samt känsla 
av gemenskap med 
personalen gjorde 
sjukhusvistelsen enklare. 

Prata om annat än 
sjukdom gjorde 
sjukhusvistelsen 
enklare. 

Vikten av 
kommunikation 

Viktigt att få vara en i teamet 

Family members clearly stepped back and put the 
patient´s wishes and needs ahead of their own… 
(Spichiger, 2009, s. 335) 

Anhöriga satte patientens 
behov och önskningar före 
deras egna. 

Anhöriga satte 
patientens behov först 

 Personen med palliativ diagnos är i fokus 
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